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1 Johdanto 

Tässä arviointiraportissa tarkastellaan Tapatuunaus - Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien 
alkoholinkäytön yhteisölähtöinen vähentäminen -hankkeen (jatkossa Tapatuunaus-hanke) aikana 
kehitetyn ja kokeillun yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön toimintamallia. Yhteisölähtöisellä 
terveyden edistämisellä viitataan usein monipuolisiin ja keskenään vaihteleviin toimiin, jossa terveyttä 
edistetään tietyssä yhteisössä yhteisön omia voimavaroja hyödyntäen ja yhteisön jäsenet osallistaen. 
Keskeistä on yhteisön toimintatapojen ja arvojen ymmärtäminen sekä yhteisön omien resurssien 
tukeminen. Yhteisölähtöisissä strategioissa voi korostua hyvin erilaiset lähestymistavat tai niiden 
ristikkäiset muodot.1 

Vastaavasti yhteisölähtöisellä ehkäisevällä päihdetyöllä viitataan tässä toimiin, jotka pyrkivät vähentä-
mään päihteistä johtuvia haittoja yhteisössä hyödyntäen yhteisön omia voimavaroja ja osallistaen sen 
jäseniä. Yhteisölähtöisessä ehkäisevässä päihdetyössä kiinnitetään haittojen vähentämisen lisäksi 
huomiota kohderyhmän käyttäytymistä ohjaaviin tekijöihin, kuten arvoihin, tarpeisiin, toiveisiin ja 
voimavaroihin. 

Tapatuunaus-hankkeessa on kokeiltu ja kehitetty yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön ajatukseen 
perustuvaa Tapatuunaus-ryhmätoimintaa. Tapatuunaus-ryhmät olivat toiminnallisia vertaisryhmiä, 
joiden sisältö suunniteltiin yhdessä osallistujien kanssa. Ryhmissä tuettiin kiinnostuksen kohteiden 
löytymistä ja toteutettiin osallistujien ideoita yhdessä selvin päin. Ryhmät oli suunnattu pääasiassa 
työelämän ulkopuolella oleville työikäisille, jotka ovat kiinnostuneita vähentämään päihteidenkäyttöään 
tai ylläpitämään raittiutta. Ryhmiä ohjasivat kokemusasiantuntijat. Arviointi perustuu hankkeen aikana 
toteutetuista kolmesta pilottiryhmästä saatuihin tuloksiin. 

Arviointiraportti on toteutettu osana hanketyötä ja sen toteuttajat ovat hankkeessa työskennelleet 
arvioitsija, tutkija Mari Ruuth, hankkeen vastuuhenkilö, tutkija Maari Parkkinen sekä tutkija Satu Niskanen. 
Taloudellisen arvioinnin osio toteutettiin yhteistyössä tutkija Ari-Pekka Sihvosen ja tutkija Timo Ilomäen 
kanssa. Arvioinnin tavoitteena on tarkastella ryhmätoiminnan vaikutuksia, toiminnan aikana ilmenneitä 
haasteita sekä tunnistaa hyviä käytäntöjä. Hankkeen kehittämistyön ja arvioinnin tuloksena on mallinnus 
yhteisölähtöisten ryhmien löytämisestä, kokoamisesta ja fasilitoimisesta perustuen hankkeen aikana 
saatuihin kokemuksiin. Hankkeessa kehitetty ja kokeiltu toiminta mallinnetaan siten, että vastaavanlaista 
toimintaa voidaan hyödyntää muuallakin. Ryhmätoimintaan osallistuneiden merkityksellisiksi kokemat 
hyvät käytännöt kuvataan siten, että niitä voidaan levittää. 

1.1 Yhteisölähtöinen ehkäisevä päihdetyö

1.1.1 Yhteisölähtöinen terveyden edistäminen

Yhteisölähtöisellä terveyden edistämisellä viitataan usein monipuolisiin ja keskenään vaihteleviin 
toimiin, jossa terveyttä edistetään tietyssä yhteisössä yhteisön omia voimavaroja hyödyntäen ja yhteisön 
jäsenet osallistaen. Keskeistä on yhteisön toimintatapojen ja arvojen ymmärtäminen sekä yhteisön 
omien resurssien tukeminen.  Yhteisölähtöisissä strategioissa voi korostua hyvin erilaiset lähestymistavat 
tai niiden ristikkäiset muodot. Yhteisölähtöisiä strategioita on luokiteltu esimerkiksi seuraavalla tavalla2: 

1 ja 2 McLeroy, K.R., Norton, B.L., Kegler, M.C., Burdine. J.N.& Sumaya, C.V. 2003. Community-based interventions. Am J Public Health, 93(4), 529-33.
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 Yhteisö ympäristönä -lähestymistapa viittaa alueelliseen yhteisöön vaikuttamiseen 
 (esim. koulu, kunta). 
 Yhteisö kohteena -lähestymistavassa vaikutetaan laajasti yhteisön instituutioihin. 
 Yhteisö resurssina -näkökulma vahvistaa yhteisön omia toimijoita. 
 Yhteisö agenttina -lähestymistavassa korostuu yhteisö resurssina -lähestymistapaa 
 voimakkaammin yhteisön kyky vaikuttaa ongelmiin omien luonnollisten prosessien avulla sekä 
 myös epävirallisten instituutioiden kyky ratkoa yhteisön tarpeita ja ongelmia omista 
 lähtökohdistaan käsin. Tässä lähestymistavassa huomiota kiinnitetään myös yhteisöjen 
 ulkopuolelle jääviin.

Yhteisölähtöisissä interventioissa keskeistä on käyttäytymisen muutoksen edistäminen yhteisöjen 
toimintaa ymmärtäen ja tukien. Yksi yhteisölähtöisten interventioiden kehittämisen motivaatiotekijöistä 
onkin ongelma- ja riskikeskeisen informaation levittämisen rajallinen vaikuttavuus ja vaikuttavuuden 
eriarvoisuus eri sosioekonomisissa ryhmissä. Esimerkiksi Suomessa oli vuonna 2015 alkoholin 
suurkuluttajia noin 500 000 ja heistä arviolta kolmannes kärsi riippuvuudesta. Päihdeongelmia koskevan 
informaation levittämisestä huolimatta moni suurkuluttajista ei tiedä olevansa ongelmakäyttäjä.3  Lisäksi   
vaikka alkoholin ongelmakäyttäjiä on kaikissa tuloluokissa, on työttömyyden pituudella verrannollinen 
yhteys alkoholikuolleisuuteen liittyvään riskiin.4

Sosiaalinen markkinointi on yksi käyttäytymisen muutosta edistävä lähestymistapa, jossa pyritään 
hyödyntämään markkinoinnin periaatteita vaikuttaessa kohderyhmän käyttäytymiseen yhteiskuntaa 
ja yksilöä itseään hyödyttävästi. Sosiaalisen markkinoinnin kuusi kulmakiveä ovat: 1) Asiakasymmärrys 
(asiakassegmentointi ja käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen kohderyhmässä), 2) 
Asiakaslähtöisyys (asiakkaan näkökulma ja mukanaolo käyttäytymisen muutoksen edistämisessä), 3) 
Käyttäytymisen muuttaminen (asenne ei pelkästään muuta käyttäytymistä, vaan on tärkeää ymmärtää 
muutoksen kanssa kilpailevat ja muutosta edistävät tekijät), 4) Monipuolisten menetelmien käyttö 
käyttäytymisen muutoksen edistämisessä (esimerkiksi ratkaisujen tarjoaminen tiedottamisen ohella), 
5) Tutkimustiedon ja teorioiden hyödyntäminen intervention suunnittelussa sekä 6) Mittaaminen, 
tavoitteiden asettaminen ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi.5

Käyttäytymisen muutoksesta ja siihen liittyvistä vaiheistuksista on useampia teorioita. Erityisesti 
elämäntapamuutoksiin liittyvien interventioiden suunnittelussa ja tarkastelussa hyödynnetään 
usein transteoreettista muutosvaihemallia.6 Transteoreettinen muutosvaihemalli on Diclementen ja 
Prohascan 1980-luvulla eri muutosteorioiden pohjalta kehittämä mallinnus, jota on täydennetty sitä 
seuraavina vuosikymmeninä. Transteoreettinen muutosvaihemalli jakaa muutoksen viiteen vaiheeseen, 
jotka ovat esiharkinta, harkinta, valmistelu, toiminta ja ylläpito.6 Eri muutosvaiheisiin liittyy erilaisia 
muutosprosesseja, kuten alussa korostuvat tietoisuuden lisääntyminen omasta tilanteesta ja itsensä 
ja muutoksen haittojen ja mahdollisuuksien arvioiminen, muutoksen loppupuolella taas esimerkiksi 
muutosta tukevien ihmissuhteet ja ärsykekontrolli. Transteoreettisessa muutosvaihemallissa 
muutosvalmiuteen katsotaan vaikuttavan päätöstasapaino ja kokemus muutospystyvyydestä. 
Päätöstasapainolla viitataan henkilön kokemukseen muutoksen tuomista eduista (esim. terveyshyödyt), 
kun niitä verrataan muutoksesta seuraaviin haittoihin (esim. yksinäisyys). Muutospystyvyydellä kuvataan 
taas henkilön uskomuksia omasta kykenevyydestään muutokseen.7  
3  Huttunen, J. 2015. Alkoholi ja terveys. Terveyskirjasto. Lääkärikirja Duodecim. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01120
4  Pensola, T., Shemeikka, R., Kesseli, K., Laihiala, T., Rinne, H. & Notkola, V. 2012. Palkansaaja, yrittäjä, työtön. Kuolleisuus Suomessa 2001–2007. Helsinki: Kuntou-
     tussäätiön tutkimuksia 84. 
5  Tukia, H., Wilskman, K.  & Lähteenmäki, M. 2012. Sosiaalisen markkinoinnin ABC. Tampere. Englanninkielinen alkuteos Big Pocket Guide to social marketing 
    ©Written and edited by Toby Hopwood and Dr Rowena Merritt Published by National Social Marketing Center, 2011.
6  ks. esim. Mäkelä, P. 2012. Muutostyö asiakkaan kotona tehtävässä katkaisuhoidossa. Pro gradu tutkielma. Tampereen yliopisto. https://tampub.uta.fi/
    bitstream/handle/10024/83353/gradu05745.pdf?sequence=1 http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=B42A303D31795907A65BB
    84F4E362B88?id=nix01668 https://www.finna.fi/Record/arto.983127
7  Marttila, J. 2010. Muutosvalmius. Käypä hoito suositukset. Duodecim http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=B42A
    303D31795907A65BB84F4E362B88?id=nix01668
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1.1.2 Ehkäisevä päihdetyö yhteisölähtöisenä toimintana

Ehkäisevällä päihdetyöllä tarkoitetaan päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Kyse 
on hyvin laajasta ja monipuolisesta toiminnasta, jossa tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, 
saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.8  Ihmisen 
käyttäytyminen on yhteydessä muun muassa ympäristöön, muihin ihmisiin, vallitseviin arvoihin, 
toimintatapoihin ja niiden suomiin mahdollisuuksiin. Näin myös päihteiden ongelmakäytön taustalla 
olevat syyt ovat useimmiten sosiaalisia.

Vuonna 2015 julkaistussa ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmassa kiinnitetään erityisesti huomiota 
yhteisöjen ja lähiyhteisöjen rooliin ehkäisevän päihdetyön toteuttajina: Arkiympäristöjen ja niissä 
muodostuvien yhteisöjen, kuten oppilaitoksen, työpaikan, ystävä- ja asuinpiirin olosuhteet, toimintatavat 
ja normit voivat parhaimmillaan tukea ja mahdollistaa yksilöiden terveyttä edistäviä valintoja ja 
suojata riskiltä. Yhteisöllisen toiminnan tavoitteena on vähentää haittoja vaikuttamalla olosuhteisiin ja 
niihin yhteisön toimintatapoihin, jotka luovat puitteet yksilön valinnoille.9  Tuoreimmassa ehkäisevän 
päihdetyön toimintaohjelmassa todetaankin, että julkisten toimijoiden ja ehkäisevää päihdetyötä 
toteuttavien järjestöjen lisäksi tärkeä rooli päihteistä johtuvien haittojen ehkäisyssä on lähiyhteisöillä, 
kuten oppilaitoksilla, työpaikoilla, vapaa-ajan yhteisöillä.10 

Yhteisölähtöisyys saa eri konteksteissa hieman eri merkityksiä. Tässä raportissa yhteisölähtöinen 
ehkäisevä päihdetyö saa merkityksen yhteisölähtöisen terveyden edistämisen strategioiden kautta 
ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmaa mukaillen niin, että yhteisölähtöinen ehkäisevä päihdetyö pyrkii 
vähentämään päihteistä johtuvia haittoja yhteisössä hyödyntäen yhteisön omia voimavaroja ja osallistaen 
sen jäseniä. Yhteisölähtöisessä ehkäisevässä päihdetyössä kiinnitetään haittojen vähentämisen lisäksi 
huomiota eri ryhmien tai pienempien yhteisöjen tarpeisiin, toiveisiin ja voimavaroihin. Jotta yhteisön 
jäsenet omaksuvat päihdehaittojen vähentämiseen tähtäävät toimet, tulisi toiminnalla olla yhteiset, eri 
ryhmittymien hyväksymät tavoitteet ja toimintatavat.11

Ehyt ry toteutti osana Tapatuunaus-hanketta benchmarking-selvityksen, jonka tuloksena on viisi 
yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön ja päihteidenkäyttöä vähentäneen toiminnan hyvää käytäntöä12:

8  Sosiaali- ja terveysministeriö. 2018. Ehkäisevä päihdetyö. https://stm.fi/ehkaiseva-paihdetyo. Viitattu 18.10.2018. 
9  Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015: 19. Helsinki: Lönnberg Painot Oy. 
10  Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015: 19. Helsinki: Lönnberg Painot Oy. 
11  Tukia, H., Wilskman, K.  & Lähteenmäki, M. 2012. Sosiaalisen markkinoinnin ABC. Tampere. Englanninkielinen alkuteos Big Pocket Guide to social marketing ©Written  
       and edited by Toby Hopwood and Dr Rowena Merritt Published by National Social Marketing Center, 2011 
12  Siirtonen, E. 2017. Yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön ja päihteidenkäyttöä vähentäneen toiminnan hyviä käytäntöjä. EHYT ry.
       https://tapatuunaus.files.wordpress.com/2018/03/yhteisolahtoisen_ehkaisevan_paihdetyon_ja_paihteidenkc3a4yttc3b6a_vahentaneen_toiminnan_hyvia_kaytanto 
       ja.pdf

Yhteisöt puuttumisen paikkoina ja toipumisen tukena. Tällä selvityksessä viitataan 
toimintamalleihin, joissa varsinaisen päihdekuntoutuksen ulkopuoliset yhteisöt toimivat sekä 
puuttumisen paikkoina että ongelmallisen päihteidenkäytön vähentämisen tukena. Esimerkkeinä 
yhteisöistä nostettiin selvityksessä esille työyhteisö sekä perhe ja lähipiiri. Yhteisössä voidaan 
levittää tietoisuutta päihdeongelmista, puuttua päihdeongelmiin ja tukea niistä toipumista. 

1.
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1.2 Tapatuunaus-ryhmätoimintamalli

Yhteisölähtöinen ehkäisevän päihdetyön lähtökohtiin perustuva Tapatuunaus-ryhmätoimintamalli 
suunniteltiin ja pilotoitiin Tapatuunaus-hankkeen aikana. Ryhmätoiminnan tavoitteena oli tukea 
työelämän ulkopuolella olevia alkoholinkäytön vähentämisessä tai raittiuden ylläpitämisessä 
vapaamuotoisen, osallistavan ryhmätoiminnan avulla. Ryhmätoiminnan sisältöä ei ollut etukäteen 
määritelty, vaan keskeistä oli rakentaa ryhmätoimintaa osallistujien kanssa yhteistyössä. Etukäteen 
määriteltiin kuitenkin, että toiminnan ohjaus on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä, osallistujien 
kiinnostuksen kohteisiin (ei esimerkiksi päihdeongelmaan tai sen seurauksiin) keskittyvää, osallistujien 
itseohjautuvuutta tukevaa ja yhteisöllistä siten, että ryhmätoiminnassa ohjaajat ovat tasa-arvoisessa 
asemassa osallistujiin nähden. 

Ryhmätoiminnan suunnitteluvaiheeseen osallistuivat tutkijoiden lisäksi hanketiimissä työskentelevät 
kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt suunnittelija, kokemusasiantuntija ja vertaisohjaaja sekä 
kokemusraati, joka koostui viidestä Kuntoutussäätiön kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista. 
Kokemusraatilaisilla oli omakohtaista kokemusta työttömyydestä ja päihteiden ongelmakäytöstä. 
Ryhmätoiminnassa ohjaajina toimivat palkkatyösuhteessa työskentelevät kokemusasiantuntijat ja 
vertaisohjaaja, jotka kuuluivat hanketiimin ja samalla osallistuivat toiminnan suunnitteluun. 

Vertaiset päihdetoipujan tukena. Ehyt ry:n tarkastelemissa tapauksissa oli eroteltavissa viisi eri 
alaryhmää yhteisölähtöiselle toiminnalle: keskusteluryhmät; toiminnalliset ryhmät; hoidolliset 
ryhmät; koulutus, loma- ja virkistystoiminta sekä kohtaamispaikkatoiminta. Näissä toiminnoissa 
keskiössä oli vertaistuen toteutuminen, sillä ilman vertaisia ei ryhmämuotoista toimintaa voi 
toteuttaa. Yhteisölähtöisiä menetelmiä soveltavia toimintoja  voidaan selvityksen mukaan erotella  
tarkastelemalla, lähteekö toiminta osallistujien vai työntekijöiden ideoista, ja ohjaako toimintaa 
työntekijä vai vertainen. Toiminnassa voi olla joko pelkästään kokemukseen perustuvaa 
asiantuntemusta, tai työntekijän rooliin voi kuulua puitteiden luominen ja vertaistuen toteutumisen 
mahdollistaminen.

Kokemusasiantuntijuus toiminnan ja toipumisen välineenä. Kokemusasiantuntijuus tunnistettiin 
selvityksessä hyväksi käytännöksi, mutta sitä voidaan selvityksen mukaan pitää myös 
toimijaehtoisuuden toteutumisen välineenä. Kokemustietoa voitiin hyödyntää joko niin, että 
kokemusasiantuntija työskenteli vapaaehtoisena tai niin, että hän oli palkkatyösuhteessa. 
Selvityksessä kiinnitettiin huomiota kokemusasiantuntijan saaman vastuun määrään sekä sen 
yhteyteen asiakasosallisuuden ja toimijaehtoisuuden toteutumiseen. 

Tiivis yhteisöllisyys tuetussa asumisessa. Tuettu asuminen yhteisössä päihdekuntoutuksen 
yhteydessä mahdollistaa tiiviin yhteisöllisyyden toteutumisen. Tällöin pyritään ohjaamisen ja 
kannustamisen avulla edistämään päihdekuntoutujan vastuunottoa elämästään lisäämällä 
asteittain hänen vastuutaan omasta toipumisestaan.

Yhteistyö ja verkostot. Selvityksessä nähtiin, että päihdeongelmia ehkäistään ja korjataan 
tehokkaasti eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä. Yhteistyön avulla voidaan tuottaa lisäarvoa 
päihdekuntoutujalle laadukkaampien palveluiden suunnittelun ja toteutuksen kautta sekä 
tarjoamalla toipujalle valinnanvaraa palveluita valittaessa.

2.

3.

4.

5.
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Ryhmätoiminnan tarkoituksena ei ollut korvata tai toimia vaihtoehtona päihdehoidolle, vaan ennen 
kaikkea tukea päihteidenkäytön vähentämistä henkilöillä, joilla ei ollut akuuttia riippuvuutta. 
Ryhmätoiminnasta viestittäessä korostettiin myös, että kyseessä ei ole hoidollinen toiminta. 
Suunnitteluvaiheessa ryhmätoiminta rajattiin vielä niille, joilla oli joko motivaatio päihteidenkäytön 
vähentämiseen tai raittiuden ylläpitämiseen. Toiminnassa ei otettu kantaa osallistuneiden käyttämiin 
määriin, vaan katsottiin tarvetta päihteidenkäytön vähentämiselle olevan, jos henkilö itse koki niin. 
Yhteisellä päätöksellä toiminta rajattiin vain alle viisi vuotta raittiina pysytelleille.

Ryhmätoiminnassa oli keskeistä osallistumisen matala kynnys, toiminnan vapaamuotoisuus ja 
vapaaehtoisuus. Tietoa levitettiin palvelu- ja matalankynnyksen paikoissa pidettyjen infotilaisuuksien 
kautta, sosiaalisen median kohdennetulla markkinoinnilla ja jakamalla esitteitä paikallisiin 
ruokakauppoihin ja kirjastoihin sekä pyytämällä kohderyhmään kuuluvia levittämään tietoa toiminnasta 
omille verkos-toilleen. 

Näin pyrittiin tavoittamaan myös ne, jotka eivät välttämättä olleet minkään palvelun piirissä.  
Lisäksi ryhmiin pyrittiin tavoittamaan olemassa olevia yhteisöjä, kuten perhe- ja kaveriporukoita. 
Ryhmätoiminnan aikana tehtiin yhteistyötä muiden kolmannen ja julkisen sektorin palveluiden tarjoajien 
kanssa (esim. velkaneuvonta, asumistuki). Yhteistyöverkostoa kutsuttiin toiminnassa turvaverkoksi.

Suunnittelutyön aikana yhdeksi keskeiseksi haasteeksi nousi päihteidenkäytön vähentämiseen 
liittyvä yksinäisyyden kokemus ja vaihtoehtoisen tekemisen puute. Näistä syistä ryhmätoiminta 
rakennettiin yhteisen suunnittelun lisäksi kiinnostavan tekemisen ja ryhmäläisten omien ideoiden 
yhdessä toteuttamisen ympärille. Lisäksi ryhmäläisiä osallistettiin suunnitteluun starttityöpajoissa sekä 
suunnittelutapaamisissa, joita pidettiin toiminnallisten kertojen lomassa. Ryhmätoiminnan loputtua 
ryhmiin osallistuneita pyydettiin arvioimaan ryhmätoimintaa ja sen mahdollisia kehittämiskohteita. 
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1.3 Tapatuunaus-hanke

1.3.1 Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät

Tapatuunaus-hankkeen tavoitteena on tukea työelämän ulkopuolella olevia alkoholinkäytön 
vähentämisessä. Hankkeessa kehitetään yhteisölähtöistä toimintamallia ja tuotetaan työkaluja 
ammattilaisille. Työelämän ulkopuolella olevien työikäisten alkoholinkäytön vähentämistä tuetaan:

 kokeilemalla, kehittämällä ja levittämällä yhteisölähtöistä toimintamallia
 tuomalla tietoa riskiryhmien alkoholinkäytön motivaatiotekijöistä ammattilaisille alkoholin- 
 käytön vähentämiseen tähtäävän työn tueksi
 tarjoamalla materiaalia ja kokemustietoa asiakastyötä tekeville alkoholinkäytön 
 vähentämistarpeen tunnistamiseksi ja esille ottamiseksi vuorovaikutustilanteisiin. 

Hanke on suunnattu seuraaville kohderyhmille:

 Runsaasti alkoholia kuluttavat työttömät ja työelämän ulkopuoliset henkilöt
 Runsaasti alkoholia kuluttavien lähiyhteisö
 Alkoholinkäytön riskiryhmien paljon käyttämien palveluiden henkilökunta.

Hankkeen aikana saatujen tietojen perusteella kohderyhmää laajennettiin myös niihin, jotka ovat 
vastikään vähentäneet tai lopettaneet alkoholinkulutuksensa. Lisäksi hanketta kohdistettiin heidän 
yhteisöihinsä sekä kunnallisten ja järjestöjen tuottamien palveluiden henkilökunnalle.

Kokonaisuudessaan hanke toteutetaan tutkijoiden, kokemusasiantuntijoiden ja muiden ammattilaisten 
sekä ryhmiin osallistuvien yhteistyönä sosiaalista markkinointia ja palvelumuotoilun menetelmiä 
hyödyntäen. Tapatuunaus-hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden edistämisen 
määrärahalla. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, TATSI - Työttömien 
ay-jäsenten tukiyhdistys ry ja Vantaan kaupungin työllisyyspalvelut. Lisäksi hankkeen palvelumuotoilun 
toteuttamiseen osallistuu palvelumuotoilija Insight Delivery Oy:stä.
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1.3.2 Hankkeen vaiheet

Tapatuunaus-hanke toteutetaan ajanjaksolla 3.4.2017–31.12.2018. Siihen sisältyvät taustakartoitus, 
tiedonkeruu, kehittämistyö sekä tuotetut materiaalit ja työpajat, joissa hankkeen oppeja viedään 
eteenpäin. Hanketoteutukseen lukeutuivat elokuuhun 2018 mennessä alla mainitut vaiheet ja 
toimenpiteet:

 Hankkeen käynnistäminen 3.4.2017
 Taustoitus ajalla 4–12/2017
 Hankkeen ohjausryhmän tapaamiset 6/2017–12/2018
 Ryhmäpilottien toteutuksen suunnittelu 5–9/2017
 Kokemusraadin tapaamiset ajalla 5–10/2017
 Alkuhaastattelurungon työstäminen 5–6/2017
 EHYT ry:n benchmarking yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön ja päihteidenkäyttöä 
 vähentäneen toiminnan hyvistä käytännöistä 6–11/2017
 Kumppani- ja sidosryhmätapaamiset 6/2017–8/2018
 Tapatuunaus-infotilaisuudet 6–11/2017
 Alkuhaastattelut Tapatuunaus-ryhmätoimintaan ilmoittautuneille 7–11/2017
 Haastattelut työllisyyspalveluiden työntekijöille 9–12/2017
 Turvaverkon tapaaminen 9/2017
 Hankkeen esittely näyttelyosastolla SosteTalkissa 10/2018
 Ryhmäpilottien startti- ja suunnittelupajat (3 kpl) 10/2017
 Ryhmäpilotit ajalla 10/2017–2/2018
 Asiakasprofiilien työstäminen 11/2017–6/2018
 Välikysely ryhmäläisille 12/2017
 Arviointityöpaja ja ryhmien loppujuhla 16.2.2018
 Loppuhaastattelut ryhmäläisille 3–4/2018
 Tapatuunaus-jatkoryhmä 4–12/2018
 Arviointiraportin kirjoitus 3–8/2018
 Ryhmänohjaajan oppaan kirjoitus 4/2018 alkaen
 Materiaalien ja työkalujen esittely työllisyyspalveluiden henkilökunnalle 5–8/2018
 Esitys hankkeen työskentelytavoista Kuntoutuspäivillä 7.6.2018
 Suositukset yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön toteutuksesta 12/2017–8/2018.

Taustakartoitus sisälsi sekä hanketiimin tekemän kartoituksen käyttäytymisen muutoksen teorioista ja 
toimintamalleista, ehkäisevän päihdetyön toimintamalleista ja olemassa olevista työkaluista (PAKKA-
malli, motivoiva haastattelu, mini-Audit, puheeksioton menetelmät ja itse- sekä ammattilaisille suunnatut 
kartoitusvälineet). Lisäksi osana taustakartoitusta valmistui EHYT ry:n tuottama Yhteisölähtöisen 
ehkäisevän päihdetyön ja päihteidenkäyttöä vähentäneen toiminnan hyviä käytäntöjä -raportti.13 

Taustakartoituksen lisäksi hankkeessa suoritettiin tiedonkeruu, johon sisältyivät työllisyyspalveluiden 
työntekijöiden haastattelut ja ryhmiin ilmoittautuneiden alku- ja loppuhaastattelut. Työllisyyspalveluiden 
työntekijöiden haastatteluilla kerättiin tietoa hankkeessa tuotettavien materiaalien hyödynnettävyyden 
varmistamiseksi sekä hankkeessa valmisteltavien suositusten taustaksi. 

13  Siirtonen, E. 2017. Yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön ja päihteidenkäyttöä vähentäneen toiminnan hyviä käytäntöjä. EHYT ry.
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Alun perin oli tarkoituksena toteuttaa yhteinen työpaja työntekijöille, mutta aikataulullisista syistä 
työllisyyspalveluiden työntekijöiden haastattelut toteutettiin viitenä ryhmähaastatteluna ja yhtenä 
yksilöhaastatteluna (yhteensä N = 30). Työllisyyspalveluiden työntekijöiden haastatteluihin osallistuivat 
Vantaan valmennustalojen Koutsin, Valon ja Reelin edustajat, Vantaan TYP:n työntekijät, Kuntoutus-
säätiön kuntoutuspalveluiden työntekijät ja Porvoon työllisyyspalveluiden edustaja.

Kehittämisvaihe sisälsi ryhmätoiminnan suunnittelun yhteistyössä hanketiimin ja kokemusraadin sekä 
ryhmiin osallistuvien kanssa. Käytännössä kehittämisvaiheeseen kuului hanketiimin yhteissuunnittelu, 
johon sisältyivät tutkijoiden ja kokemusasiantuntijoiden työskentely, ohjausryhmän tapaamiset, 
kokemusraadin toiminta, keskustelevat infotilaisuudet, turvaverkon tapaamiset, ryhmien startti- ja 
suunnittelupajat, varsinaiset pilottiryhmät ja ryhmien arviointityöpaja. Tässä raportissa arvioidaan 
kehittämisvaiheen lopputuloksena syntynyttä toimintamallia ja siksi kehittämisvaiheen työskentely on 
tarkemmin kuvattu luvussa 2 Tapatuunaus-toimintamallin kehittäminen ja toteutus.

Hankkeessa tuotettavien materiaalien tavoitteena on levittää tietoa hankkeen aikana kehitetystä 
toimintamallista (Ehyt ry:n Yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön ja päihteidenkäyttöä vähentäneen 
toiminnan hyviä käytäntöjä - selvitys; Kuntoutusäätiön Tapatuunaus-hankkeen toimintamallin 
arviointi -raportti) ja sen hyvistä käytännöistä helposti omaksuttavassa muodossa (ryhmänohjaajan 
opas) sekä tuoda kokemustietoa (asiakasprofiilit) ja työkaluja (alkukeskustelurunko) alkoholinkäytön  
vähentämiseen liittyvistä haasteista ja arjen ongelmista ammattilaisten työn tueksi. Hankkeen aika 
koottiin myös suositukset yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseksi kuntouttavassa 
työtoiminnassa. Ne perustuvat hankkeen aikana toteutettuun taustoitukseen, tiedonkeruuseen sekä 
kehittämistyön aikana nousseisiin havaintoihin. Loppumateriaaleja esitellään hankkeen päättävässä 
kahdessa työpajassa loppuvuonna 2018. 

2 Tapatuunaus-toimintamallin kehittäminen ja toteutus

2.1 Tapatuunaus-toimintamallin yhteissuunnittelu

Tapatuunaus-toimintamallin suunnittelu perustui vahvasti yhteiskehittämiseen ja ideoiden testaamiseen. 
Yhteissuunnittelua tehtiin moniammatillisen hanketiimin, ohjausryhmän, kokemusraadin sekä ns. 
turvaverkon toimesta/tuella.

Moniammatillisen hanketiimin työskentely
Tapatuunaus-ryhmätoiminnan suunnittelusta oli päävastuussa Tapatuunaus-hanketiimi. Tiimi 
koostui tutkijasta, tutkija-arvioitsijasta, kokemusasiantuntijakoulutuksen käyneestä suunnittelijasta, 
kokemusasiantuntijasta ja vertaisohjaajasta. Työskentelyssä keskeistä on ollut keskinäinen kunnioitus, 
aito tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Hanketiimi on tavannut noin kolmen viikon välein, ja kokouksissa 
on käsitelty ajankohtaiset ja tulevat asiat. Lisäksi on pidetty erillisiä kokouksia tiedonkeruuseen ja 
kehittämistyöhön osallistuvien kesken. Yhteistyössä on käynyt selväksi päihdeasioiden sensitiivisyys ja 
niihin liittyvä stigma, mikä hankaloittaa päihdeasioista puhumista ja siten esimerkiksi asiakasnäkökulman 
saamista osaksi suunnittelutyötä. Kokemusasiantuntijoiden ja vertaisohjaajan mukanaolo heti 
suunnittelutyön ensivaiheista alkaen on osaltaan purkanut piileviä ennakkoluuloja ja auttanut ottamaan 
ne kehittämistyössä huomioon.

Ohjausryhmän kokoukset
Ohjausryhmä toimi hankkeen asiantuntijana, kriitikkona ja sparraajana kommentoimassa hankkeen 
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vaiheistusta ja toteutustapaa, apuna tiedonvälittämisessä kiinnostuneille henkilöille ja sidosryhmille 
sekä tiedon tarjoajana ja yhteiskehittäjänä ohjausryhmän edustajien oman organisaation toiminnan  
näkökulmasta. Ohjausryhmän kokouksia toteutettiin kolmen kuukauden välein. Niissä esiteltiin hankkeen 
siihenastinen toiminta, käytiin keskustelua ja pohdittiin mahdollisia kehittämistarpeita hankkeen 
etenemisen ja tulevien toimenpiteiden näkökulmasta.

Kokemusraati suunnittelutyön tukena
Asiakasnäkökulman vahvistamiseksi perustettiin toukokuussa 2017 kokemusraati Kuntoutussäätiön 
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista, joilla oli päihdetausta. Kokemusraatiin osallistui aktiivisesti 4–5 
kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Raatiin osallistuminen oli vapaaehtoista. 

Kokemusraati antoi näkemyksiään liittyen viestintämateriaaleihin, ryhmien koostamiseen, yleisesti 
päihteidenkäyttöön ja sen vähentämiseen sekä kommentoi alkuhaastattelun kysymyksiä. Kokemusraati 
tapasi viisi kertaa ennen pilottiryhmien alkamista. Kokemusraadille järjestettiin kiitosretki keilaamaan 
ja lounaalle, mikä samalla pilotoi jo ryhmätoimintaa (raati suunnitteli retken yhdessä ryhmänohjaajien 
kanssa). 

Turvaverkko taustatukena
Ryhmäläisten haastattelujen aikana syksyllä 2017 todettiin tarve mahdolliselle lisätuelle. Monella 
ryhmäläisellä oli päihteisiin liittyviä ongelmia taustalla. Koska Tapatuunaus-ryhmät eivät ole hoidollisia 
ryhmiä, koostettiin turvaverkko, johon ryhmätoimintaan osallistuneita voitaisiin nopeasti ohjata, mikäli 
tarvetta olisi. 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). Turvaverkon tapaaminen oli syyskuussa 2017. Tapaamisessa sovittiin käytännöistä ja 
kerrottiin Tapatuunaus-ryhmistä. Turvaverkon osallistujat veivät myös tietoa hankkeesta eteenpäin 
omille asiakkailleen. 

2.2 Pilottiryhmien markkinointi

Ryhmistä tiedotettaessa pyrittiin tietoisesti välttämään ongelmakeskeistä, osallistujien arjen haasteisiin 
keskittyvää puhetta. Sen sijaan korostettiin positiivista, ratkaisukeskeistä ja osallistujien omista toiveista 
ja tarpeista lähtevää ryhmätoimintaa. Osallistujia rekrytointiin infotilaisuuksien avulla, levittämällä 
tietoa erityisesti vertaisohjaajan omissa verkostoissa sekä kertomalla toiminnasta eri ammattilaisille 
(turvaverkko, TYP:t, matalankynnyksen toiminta jne.), levittämällä esitteitä eri matalankynnyksen 
paikkoihin sekä kertomalla ryhmistä lähiradion kuulijoille. Infotilaisuudet olivat vapaamuotoisia, 
kokemusasiantuntijan, vertaisohjaajan ja suunnittelijan yhdessä pitämiä tilaisuuksia, jotka kestivät 
puolesta tunnista tuntiin. Infotilaisuuksien yhteydessä käytiin usein vapaamuotoista keskustelua ja 
kokemusasiantuntijat saattoivat kertoa myös omista kokemuksistaan. Yleisesti ottaen vapaamuotoinen, 
tulevaisuusorientoitunut sekä muuhun kuin päihteidenkäyttöön keskittyvä tukiryhmä sai hyvää 
palautetta tilaisuuksiin osallistuneilta (ml. ammattilaiset).  

Infotilaisuuksia toteutettiin yhteensä 36 (26 eri paikassa) ja lisäksi hanketta esiteltiin neljässä 
tapahtumassa, jotka oli suunnattu pääasiassa ei-työllisille. Nämä neljä tapahtumaa eivät olleet hankkeen 
toteuttamia. Infotilaisuuksilla tavoitettiin noin 380 kohderyhmään mahdollisesti kuuluvaa. Tämä on arvio 
tavoitetuista henkilöistä, koska samoja henkilöitä osallistui useampiin tilaisuuksiin.
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Hanketiimin jäsenet levittivät tietoa toiminnasta myös lähipiirilleen, mitä kautta tavoitettiin sekä perhe- 
että kaveriyhteisö. Vertaisohjaajan kontaktien kautta hanke vieraili Lähiradion UG Huminaa -radio-
ohjelmassa, jossa puhuttiin ryhmistä ja sekä selvin päin olemisen mielekkyydestä, kun on hyvää tekemistä.

Ammattilaisvierailuja tehtiin muun muassa Rikosseuraamuslaitokseen, Järvenpään päihdesairaalaan, 
matalankynnyksen toimintaan, kuntouttavan työtoiminnan paikkoihin, TYP:eihin sekä Helsingin 
Diakonissalaitoksen korvaushoitopuolelle. Ammattilaisvierailujen kautta ryhmätoimintaan tuli mukaan 
myös korvaushoidossa olevia, jotka etsivät vaihtoehtoista tekemistä arkeensa. Vaikka korvaushoidossa 
olevat eivät suoraan olleet kohderyhmää, otettiin heidät mukaan yhtenevien tavoitteidensa vuoksi. 
Sekä osallistujahaastattelujen että kokemusraadin ja työllisyyspalveluiden työntekijöiden antamien 
tietojen perusteella alkoholinkäyttäjien joukossa on yhä enemmän myös lääkkeiden väärinkäyttäjiä ja 
huumeidenkäyttäjiä. Tästä johtuen heidän mukaanpääsyään ei koettu mielekkääksi evätä, kun henkilöllä 
oli muiden ryhmäläisten kanssa yhtenevä motivaatio vähentää päihteidenkäyttöään tai viettää kokonaan 
päihteetöntä elämää.   

Tapatuunaus-esitteitä levitettiin hyvin laajasti Vantaalla ja Helsingissä (Kallio sekä Malminkartano ja niiden 
lähialueet) eri paikkoihin, kuten ruokakauppoihin, kirjastoihin, kierrätyskeskuksiin, musiikkikauppoihin 
ja ilmoitustauluille. Myös tätä kautta saatiin osallistujia mukaan. He olivat löytäneet esitteen ja ottivat itse 
yhteyttä ohjaajiin.

2.3 Pilottiryhmien toteuttaminen

Alkuhaastattelut toteutettiin Tapatuunaus-pilottiryhmiin ilmoittautuneista niille, jotka suostuivat 
haastatteluun. Haastatteluja tehtiin yhteensä 20 (15 miestä ja 5 naista). Ryhmiin osallistui myös henkilöitä, 
joille ei ollut tehty alkuhaastattelua. Alkuhaastattelut toteutettiin motivoivan haastattelun periaatteiden 
mukaisesti14 ja niissä kartoitettiin haastateltavan arkea, kiinnostuksen kohteita ja motivoivia tekijöitä, 
alkoholinkäyttöä ja suhtautumista päihteisiin, mahdollista muutosvalmiutta sekä ajatuksia ja odotuksia 
ryhmätoiminnasta.

Ryhmien startti- ja suunnittelupajat (3 kpl) järjestettiin 17.–19.10.2017 Helsingin  Malminkartanossa ja  
Kalliossa sekä Vantaan Tikkurilassa. Pajojen kesto oli kolme tuntia.

Kolme Tapatuunaus-pilottiryhmää toteutettiin lokakuun 2017 ja helmikuun 2018 välillä. Yksi ryhmä tapasi 
Kuntoutussäätiön tiloissa Helsingin Malminkartanossa, toinen A-killan tiloissa Vantaan Tikkurilassa ja 
kolmas Kumppanuustalo Hannassa Helsingin Kalliossa.

Pilottiryhmät kokoontuivat vapaamuotoisesti kerran viikossa, noin kaksi tuntia kerrallaan. Ryhmät olivat 
toiminnallisia vertaisryhmiä, joiden sisältö suunniteltiin yhdessä osallistujien kanssa. Tavoitteena oli 
tukea osallistujien päihteetöntä arkea ilman hoidollisia tavoitteita ja laajentaa osallistujien sosiaalista 
verkostoa tarjoamalla vaihtoehtoista tekemistä arkeen päihteidenkäytön sijaan. Ryhmätoiminnassa 
korostuivat ratkaisukeskeisyys, yhdessä tekeminen ja toiminnan yhteissuunnittelu. Ryhmissä ei keskitytty 
päihteistä puhumiseen, mutta ryhmätoiminnasta viestittäessä korostettiin kiinnostavan tekemisen 
löytämistä selvin päin. Pilottiryhmien ohjaajina toimivat kokemusasiantuntijat. Ryhmätoiminta oli 
ensisijaisesti suunnattu yli 20–vuotiaille, jotka eivät sillä hetkellä olleet työssä. Ryhmiin osallistumisen 
edellytyksenä oli se, että osallistujilla oli motivaatio edistää omia kiinnostuksen kohteitaan ja vähentää 
alkoholinkäyttöään. Ryhmätoimintaa ei suositeltu akuutista riippuvuudesta kärsiville. 

14  Miller, W.R. & Rollnick, S. 2002. Motivational Interviewing: Preparing People to Change Addictive Behavior. Helping people change. 



15

Osallistava ryhmätoimintamalli alkoholinkäytön vähentämiseen
Tapatuunaus-hankkeen toimintamallin arviointiraportti

Kuvio 1. Pilottiryhmien toiminnan eteneminen

3 Arvioinnin kohde, aineisto ja menetelmät

3.1 Arvioinnin kohde ja menetelmät

Tapatuunaus-ryhmätoiminnan tavoitteena oli erityisesti tukea osallistujien alkoholinkäytön vähentämistä 
tai raittiutta sekä löytää uusia kiinnostuksen kohteita arkeen. Tapatuunaus-hankkeessa yhteisöä 
tarkasteltiin alkoholinkäytön muutospyrkimysten mahdollistajana, kuten Ehyt ry:n toteuttamassa 
selvityksessäkin.15

15  Siirtonen, E. 2017. Yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön ja päihteidenkäyttöä vähentäneen toiminnan hyviä käytäntöjä. EHYT ry.
       https://tapatuunaus.files.wordpress.com/2018/03/yhteisolahtoisen_ehkaisevan_paihdetyon_ja_paihteidenkc3a4yttc3b6a_vahentaneen_toiminnan_hyvia_kay 
       tantoja.pdf

Startti
17.10.

Startti
18.10.

Startti
19.10.

Malminkartanon
ryhmä

17.10.2017

Kallion
ryhmä

18.10.2017

Tikkurilan
ryhmä

19.10.2017

Suunnittelu-
tapaaminen

31.10.

Sauvakävely-
lenkki
7.11.

Suunnittelu-
tapaaminen

14.11.

Suunnittelu-
tapaaminen

31.10.
Keilaus

7.11.

Suunnittelu
ja info
21.12.

Kävelylenkki
ja suunnittelu

10.1.

Elokuvan
katselu

9.1.

KUTU-info
ja suunnittelu

16.1.

KUTU-info
ja KoKoA ry:n
esittelyvideo

17.1.

Kiasman
visiitti
23.1.

Ylen
visiitti

1.2.

Musiikki-
video-

levyraati
7.2.

Arviointi-
työpaja

16.2.

Vantaan A-
killan

pikkujoulut
13.12.

Suunnittelu-
tapaaminen

1.11.
Heureka

8.11.

Eläinmuseon
retki

20.12.

Suunnittelu-
tapaaminen

14.11.

Suunnittelu-
tapaaminen

15.11.
Uimahalli

22.11.
Suunnittelu-
tapaaminen

29.11.

U.G.H radio-
ohjelma

15.11.

Retki
Hietaniemen
hautausmaan

halki 
Lapinlahden

Lähteelle
21.11.

Ateneumin
retki

28.11.
Piparisessio
Kuntoutus-

säätiössä
5.12.

Ryhmäkerrat olivat joko suunnittelua tai toimintaa. Toiminnallisilla kerroilla käytiin muun muassa 
Heurekassa, uimassa, kävelyllä, Lapinlahteen Lähteellä, museoissa, katsottiin elokuvaa ja leivottiin 
(ks. kuvio 1). Osa toiminnallisista kerroista oli yhteisiä kaikille kolmelle ryhmälle: piparisessio 
Kuntoutussäätiössä, visiitit Kiasmaan ja Yleen sekä musiikkivideolevyraati. Myös arviointityöpaja 
toteutettiin kaikille yhteisenä tilaisuutena.
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Yhteisöllisyyden ymmärrettiin ilmenevän etenkin yhteisölähtöisiä menetelmiä soveltavien, vertaisuuteen 
perustuvien ryhmien kautta. Pilottiryhmiä toteutettiin kolme, mutta osa toiminnallisista tapaamisista oli 
yhteisiä kaikille ryhmiin osallistujille. Kunkin osallistujan ensisijaisena yhteisönä voidaan pitää hänen 
omaa Tapatuunaus-ryhmäänsä, mutta tässä raportissa yhteisötason tuloksia tarkastellaan aineiston 
pienuuden vuoksi pääosin koko aineiston tasolla. Arvioinnin kohteena oli Tapatuunaus-hankkeen aikana 
kehitetyn toimintamallin

 Kohderyhmän tavoittaminen 
 Ryhmätoiminnan sisältö ja toimivuus
 Ryhmätoiminnan vaikutukset (verrannolliset ja koetut vaikutukset)
 Taloudelliset vaikutukset.

Kohderyhmän tavoittamisen osalta arvioinnissa tarkasteltiin hankkeen markkinoinnin ja suunnittelun 
yhteydessä tavoitettuja henkilöitä ja heidän lukumääriään. Lisäksi kiinnitettiin huomiota ryhmien 
osallistujamääriin.

Ryhmätoiminnan yhteisöpohjaisen toimintamallin sisällön ja toimivuuden arvioinnissa keskityttiin 
osallistumisaktiivisuuteen; ryhmätoiminnan keskeyttäneiden määriin ja keskeyttämisen syihin; 
osallistuneiden odotusten toteutumiseen sekä ryhmien toimivuuteen ja vuorovaikutukseen ohjaajien 
kanssa. Lisäksi tarkasteltiin osallistuneiden halukkuutta tulla jatkossa vastaavanlaiseen ryhmätoimintaan 
sekä ideoita ryhmätoiminnan kehittämiseksi.

Ryhmätoiminnan vaikutusten osalta arvoitiin sekä verrannollisia ja koettuja vaikutuksia. Verrannollisiin 
vaikutuksiin lukeutuivat ryhmätoimintaan osallistuneiden alkoholinkäyttö ja alkoholiin suhtautuminen 
sekä mahdolliset niissä tapahtuneet muutokset sekä kokemukset arjesta, ihmissuhteista ja omasta 
toiminnasta sekä mahdollisesti niissä tapahtuneet muutokset. Koettujen vaikutusten osalta arvioitiin 
hyödyn saamista ryhmätoimintaan osallistumisesta; osallistumisesta saatua tukea omaan arkeen, 
ihmissuhteisiin ja omiin voimavaroihin sekä saatua tukea alkoholin ja muiden päihteidenkäytön 
vähentämiseen tai raittiuteen.

Hanketoiminnan taloudellisten vaikutusten arvioinnissa hyödynnettiin ryhmätoiminnan verrannollisia 
vaikutuksia sekä sovellettiin SROI (Social Return on Investment) -arviointimenetelmää.
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3.2 Arvioinnissa hyödynnetty aineisto

Arvioinnissa hyödynnettiin kokemusraadin pöytäkirjoja; ryhmätoimintaan osallistuneiden 
alkuhaastatteluja ja alkulomakkeita; AUDIT C -lomakkeita (alussa ja lopussa), välikyselyä; ryhmänohjaajien 
päiväkirjaa; arviointityöpajan tuloksia sekä ryhmiin osallistuneiden loppuhaastatteluja. Arvioinnin 
kohteet ja keskeisimmät, hyödynnetyt aineistot on koottu taulukkoon 1.

Taulukko 1. Arvioinnin kohteet ja keskeisimmät, hyödynnetyt aineistot

Työtilanne (annetut vastausvaihtoehdot)
Arvioinnin kohteet Aineistot

Alkulomakkeet, loppuhaastattelut

Alkulomakkeet, loppuhaastattelut
Alkulomakkeet, loppuhaastattelut

Alkulomakkeet, loppuhaastattelut

Välikysely, loppuhaastattelut

Alkuhaastattelut

Alkuhaastattelut

Alkuhaastattelut

Alkuhaastattelut

Loppuhaastattelut

Loppuhaastattelut

Loppuhaastattelut

Loppuhaastattelut

Loppuhaastattelut

Välikysely, loppuhaastattelut

Välikysely, loppuhaastattelut

Loppuhaastattelut
Loppuhaastattelut

Välikysely, arviointityöpaja, loppuhaastattelut

Välikysely, arviointityöpaja, loppuhaastattelut

Elämäntilanne (avovastaus)
Kokemukset omasta arjesta (7 väittämää)
Kokemukset omasta alkoholin käytöstä (4 väittämää)
Nykyinen alkoholin käyttö ja siihen liittyvät tavoitteet (avovastaus)

Hyöty ryhmään osallistumisesta (avovastaus)
Ryhmän sisältö ja toimivuus (7 väittämää)

Onnistumiset ryhmätoiminnassa (avovastaus)
Kehittämistarpeet ryhmätoiminnassa (avovastaus)
Halukkuus jatkossa osallistua vastaavanlaiseen ryhmätoimintaan
(avovastaus)
Muutokset alkoholinkäytössä ryhmätoimintaan osallistumisen 
myötä (avovastaus)
Muutokset suhtautumisessa alkoholiin ryhmätoimintaan
osallistumisen myötä (avovastaus)
Ryhmään osallistumisesta saatu tuki omaan arkeen
(välikyselyssä 2 väittämää ja loppuhaastattelussa 7 väittämää)
Ryhmään osallistumisesta saatu tuki ihmissuhteisiin ja omiin
voimavaroihin (10 väittämää)
Ryhmään osallistumisesta saatu tuki päihteiden käytön
vähentämiseen/ raittiuteen (välikyselyssä 1 väittämä ja loppu-
haastatteluissa 4 väittämää)

Kokemukset ryhmän osallistavista menetelmistä ja ohjauksesta
(3 kysymystä; avovastaukset)

Pilottiryhmään osallistuminen ja itsearvio (avovastaus)
AUDIT C -pisteet (annetut vastausvaihtoehdot)
Omat, ryhmää koskevat odotukset (avovastaus)
Omien, ryhmää koskevien odotusten toteutuminen (annetut
vastausvaihtoehdot ja loppuhaastatteluissa myös avovastaus)
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Kokemusraadin pöytäkirjat
Kokemusraatiin osallistui vapaaehtoisia Kuntoutussäätiön kuntoutuspalveluiden asiakkaita. 
Kokemusraati kokoontui kolmesti. Tapaamisissa keskusteltiin ja pohdittiin muun muassa hankkeen nimeä 
ja sen tavoitteita, kohderyhmän tavoittamista ja ryhmätoiminnan sisältöä sekä saatiin kommentteja 
hankemateriaaleista (esite, tiedote, suostumuslomake, pidempi hanketeksti ja alkuhaastattelun 
kysymykset). Pöytäkirjat sisälsivät keskeisimmät muistiinpanot tapaamisissa käydystä keskustelusta.

Alkuhaastattelut
Alkuhaastattelut toteutettiin Tapatuunaus-pilottiryhmiin ilmoittautuneista niille, jotka suostuivat 
haastatteluun. Haastatteluja tehtiin yhteensä 20 (15 miestä ja 5 naista). Ryhmätoiminnassa oli 
mukana myös henkilöitä, joille ei toteutettu alkuhaastattelua. Alkuhaastattelut toteutettiin motivoivan 
haastattelun periaatteiden mukaisesti16  ja niissä kartoitettiin haastateltavan arkea, kiinnostuksen kohteita 
ja motivoivia tekijöitä, alkoholinkäyttöä ja suhtautumista päihteisiin, mahdollista muutosvalmiutta 
sekä ajatuksia ja odotuksia ryhmätoiminnasta. Tavoitteena oli kerätä tietoa asiakasprofiilien ja muiden 
hankkeessa valmisteltavien materiaalien taustaksi, edistää ohjaajien valmistautumista ryhmätoimintaan 
sekä mahdollistaa Tapatuunaus-ryhmien vaikutusten arviointia.

Haastattelurunko perustui hankkeen alkuvaiheessa hanketiimin, palvelumuotoilijan ja Ehyt ry:n 
edustajan yhteistyönä tekemään kysymysrunkoon, jonka haastattelija kävi läpi keskustelunomaisesti. 
Alkuhaastattelut toteuttivat ryhmiä ohjaavat kokemusasiantuntijat. Haastattelutilanteissa oli mukana 
tutkija, joka kertoi aineiston tietojen käytöstä ja toimi kirjaajana haastattelun ajan. Haastattelutilanteissa 
pyrittiin siihen, että haastattelijapari olisi samaa sukupuolta haastateltavan kanssa sensitiivisten aihei-
den, kuten läheissuhteiden käsittelyn vuoksi. 

Alkuhaastattelujen yhteydessä haastateltavat täyttivät myös alkulomakkeen, jolla kerättiin tiedot 
seuraavista osa-alueista: sukupuoli, ikä, parisuhdestatus, asumistapa, työtilanne, oma arki ja 
alkoholinkäyttö. Alkulomakkeessa oli useampi arkea ja alkoholinkäyttöä koskeva väittämiä ja niissä 
pyydettiin arvioimaan numeerisesti, kuinka hyvin kukin väittämä piti paikkansa vastaajan kohdalla (ks. 
liite 4). Haastateltavat täyttivät myös AUDIT C -lomakkeen. Taustatiedot, numeeriset muuttujat ja AUDIT 
C -lomake kysyttiin uudelleen loppuhaastattelujen yhteydessä verrannollisten vaikutusten saamiseksi. 

Välikysely
Välikysely toteutettiin 8.12.2017. Lomakkeessa oli avovastauskysymyksiä koskien ryhmäläisten 
osallistumismotiiveja, ryhmätoiminnan hyviä puolia ja toisaalta kehittämisideoita sekä alkuhaastattelun 
toteutusta. Lisäksi oli numeerisia kysymyksiä liittyen alkuhaastatteluun, omien odotusten toteutumiseen 
ja tuen saamiseen omaan arkeen.

Ryhmänohjaajien päiväkirja
Ryhmänohjaajat kirjasivat keskeisimmät huomiot jokaisesta tapaamisesta ryhmäpäiväkirjaan. Kirjauksia 
tehtiin erityisesti osallistujamäärän, tapaamisen sisällön sekä saatujen palautteiden osalta.
 

16 Miller, W.R. & Rollnick, S. 2002. Motivational Interviewing: Preparing People to Change Addictive Behavior. Helping people change.
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Arviointityöpaja
Arviointityöpaja toteutettiin 16.2.2018. Tilaisuuteen kutsuttiin ryhmätoimintaan aktiivisesti osallistuneet 
sekä ne, jotka eivät olleet osallistuneet itse toimintaan. Arviointityöpajassa käytiin keskustellen läpi 
ryhmätoimintaa, sen haasteita ja mahdollisuuksia, sekä alkuhaastattelurunkoa ja muita materiaaleja. 
Paikalla oli osallistujien lisäksi hanketiimi, ja tavoitteena kerätä palautetta ryhmätoiminnasta ja tekeillä 
olevista materiaaleista.  

Loppuhaastattelut
Loppuhaastatteluja varten tehtiin kysymysrunko, joka sisälsi alkuhaastattelun numeeriset, arkea, 
ihmissuhteita ja päihteidenkäyttöä koskevat kysymykset. Lisäksi oli numeerisia ja avovastauskysymyksiä 
koskien osallistujan näkemyksiä ryhmätoiminnan toimivuudesta, osallisuuden toteutumisesta sekä 
ryhmätoiminnan koetuista hyödyistä ja vaikutuksista arkeen, tulevaisuudensuunnitelmiin, ihmissuhteisiin 
ja alkoholinkäyttöön. Tarvittaessa esitettiin vielä lisäkysymyksiä. Haastattelujen yhteydessä täytettiin 
myös AUDIT C -lomake.

Loppuhaastatteluihin osallistui 14 henkilöä. Heistä osa oli osallistunut ryhmätoimintaan aktiivisesti, 
osa ei juuri lainkaan. Haastattelijoina toimivat tutkijat, jotka eivät olleet osallistuneet pilottiryhmien 
ohjaamiseen. Näin pyrittiin varmistamaan, että osallistujat voivat halutessaan tuoda esille myös 
ryhmätoiminnan mahdollisia haasteita ja kehittämisehdotuksia. Haastattelut toteutettiin ensisijaisesti 
kasvokkain ja toissijaisesti puhelimitse. Muutama haastattelu toteutettiin paperilomakkeella. 

Samoihin kysymyksiin/väittämiin annettuja vastauksia oli mahdollista verrata keskenään suuntaa-
antavasti, vaikkakin vastausmäärät olivat pieniä ja oli otettava huomioon, että joissakin tapauksissa 
positiivinen tulos (oman alkoholinkäytön vähentäminen) saattaa näkyä vastauksissa negatiivisesti, 
kun arjen mielekkyys voi aluksi heiketä (ja arvio käytetyistä alkoholimääristä tulla realistisemmaksi). 
Loppuhaastatteluun osallistuneista 11 oli osallistunut myös alkuhaastatteluun.
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4 Tapatuunaus-toimintamallin arvioinnin tuloksia

4.1 Kohderyhmän tavoittaminen ja taustatietoja ryhmiin osallistuneista

4.1.1 Markkinoinnin ja suunnittelun yhteydessä tavoitetut henkilöt

Tapatuunaus-toimintamallin kohderyhmä oli ensisijaisesti runsaasti alkoholia kuluttavat työttömät 
ja työvoiman ulkopuoliset henkilöt ja toissijaisesti heidän lähiyhteisönsä sekä heidän käyttämiensä 
tai tarvitsemiensa palveluiden henkilökunta. Tapatuunaus-ryhmätoiminnan kohderyhmä ja heidän 
lähiyhteisönsä tavoitettiin hankkeen ensimmäisenä toimintavuotena 2017 erittäin hyvin. Ryhmiin 
osallistuvien rekrytointiprosessin aikana toteutettiin yhteensä 36 infotilaisuutta ja lisäksi hanketta 
esiteltiin neljässä tapahtumassa, jotka oli suunnattu erityisesti ei-työllisille. Nämä neljä tapahtumaa 
eivät olleet Tapatuunaus-hankkeen järjestämiä. Infotilaisuudet tavoittivat noin 380 kohderyhmään 
mahdollisesti kuuluvaa. Tapahtumien avulla tavoitettiin myös arviolta 135 henkilöä, joista kaikki eivät 
kuitenkaan keskustelleet hankkeen edustajien kanssa.

Asiakasnäkökulman vahvistamiseksi perustettiin toukokuussa 2017 kokemusraati  Kuntoutussäätiön 
kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista, joilla oli päihdetausta. Kokemusraatiin osallistui aktiivisesti 4–5 
kohderyhmään lukeutuvaa henkilöä. Raatiin osallistuminen oli vapaaehtoista.

Kolmeen pilottiryhmään ilmoittautui 33 henkilöä, joista 20 henkilölle tehtiin alkuhaastattelu. He olivat 
kaikki työvoimaan kuuluvia (20–64-vuotiaita). Yksikään heistä ei ollut kokopäivätöissä. Näiltä osin 
hanke tavoitti kohderyhmän. Akuutisti alkoholia kuluttavien lisäksi mukaan ilmoittautui raitistumiseen 
pyrkiviä, raitistuneita ja korvaushoidossa olevia. Hanketiimi teki päätöksen ottaa mukaan myös ne, joilla 
raitistumisesta oli kulunut alle viisi vuotta ja joilla oli halu löytää päihteetöntä tekemistä arkeensa. Näiltä 
osin kohderyhmä tavoitettiin. Korvaushoidossa olevat otettiin mukaan heidän motivaationsa ansiosta, ja 
koska sekakäyttö on suhteellisen yleistä myös muilla. Ryhmiin osallistui yksilöiden lisäksi pieniä yhteisöjä 
(korvaushoidossa käyvä kaveriporukka, vertaisohjaajan omia kontakteja, A-killan toiminnasta toisensa 
tuntevat sekä yksi pariskunta), mutta mikään kolmesta pilottiryhmästä ei koostunut pelkästään yhdestä 
jo aikaisemmin olemassa olleesta yhteisöstä.
 
Myös varsinaisen toimintamallin kohderyhmän tarvitsemien tai käyttämien palveluiden 
henkilökunta tavoitettiin hyvin. Infotilaisuuksien yhteydessä tavattiin yhteensä 29 organisaation  
edustajaa. Tapaamisista 32 oli infotilaisuuksia, loput ammattilaisten keskinäisiä tapahtumia. Materiaaleja 
varten haastateltiin 30 työllisyyspalveluissa työskentelevää kuuden eri tahon osalta. Turvaverkko 
koostuu kuuden tahon edustajista. Hankkeen ohjausryhmään osallistuu rahoittajan ja Kuntoutussäätiön 
edustajien lisäksi viisi muun organisaation edustajaa.

4.1.2 Ryhmätoimintaan osallistuneet

Ryhmiin ilmoittautuneita oli yhteensä 33, joista alkuhaastatteluihin osallistui 20 henkilöä. Pilottiryhmiin 
osallistui kaiken kaikkiaan 21 henkilöä, joista 13 osallistui kolme kertaa tai useammin ryhmätoimintaan. 

Ryhmiin osallistuneista enemmistö (75 %) oli miehiä. Alkuhaastattelujen perusteella osallistujajoukko ei 
painottunut mihinkään tiettyyn ikäryhmään (ks. kuvio 2). Osallistuneista 30 % oli iältään 25–39-vuotiaita 
ja saman verran oli osallistujia myös 40–49-vuotiaiden sekä 50–59-vuotiaiden ikäryhmistä. Osallistuneista 
neljäsosa kertoi olevansa kuntoutuksessa tai keikkatyössä, samoin neljännes kertoi olevansa työnhakijoita 
(kuvio 3).
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Alkuhaastatteluihin osallistuneista 81 % kertoi asuvansa yksin, neljä haastateltua ei halunnut kertoa 
asumistilanteestaan. Haastatelluista 55 % ei ollut parisuhteessa.

Kuvio 2. Tapatuunaus-ryhmiin osallistuneiden ikäjakauma (Alkulomakkeet; N = 20)

Kuvio 3. Tapatuunaus-ryhmiin osallistuneiden työtilanne (Alkulomakkeet; N = 20)

Alkuhaastattelujen yhteydessä ilmeni myös alla mainittuja taustatietoja. Haastattelut toteutettiin 
keskustellen, eikä osallistujilta kysytty täsmälleen samoja asioita. Osallistujien ongelmista ei kysytty 
suoraan, vaan asiat tulivat ilmi keskustelun lomassa, jos haastateltava halusi tuoda ne esille. Tämän 
vuoksi on mahdollista, että ongelmat olivat vielä yleisempiä haastateltavien keskuudessa.

 Valtaosalla (14/20) jokin fyysinen sairaus 
 Lähes puolella (9/20) mielenterveysongelmia taustalla 
 Lähes puolella (9/20) kokemusta huumeiden käytöstä 



22

Osallistava ryhmätoimintamalli alkoholinkäytön vähentämiseen
Tapatuunaus-hankkeen toimintamallin arviointiraportti

 Myös yksinäisyyden kokemusta esiintyi (6/20), vaikka enemmistöllä (17/20) olikin mielekäs, 
 läheinen ihmissuhde arjessa
 Muutamalla rangaistusvankitausta
 Monet kävivät muissakin päihteisiin liittyvissä ryhmissä (10/20), osa korvaushoidossa (6/20)
 Neljäsosa (5/20) yli yhden vuoden raittiina olleita.

Haastatteluissa ilmeni lukuisia alkoholinkäytön hyviä puolia. Myönteisistä puolista korostuivat erityisesti 
vapautuneisuus ja rentoutuminen (mainintoja: 5) sekä humalahakuisuus, fiiliksen nouseminen aluksi 
(mainintoja: 3; ”On kivaa ja jännää olla kännissä”). Mainintoja saivat myös seuraavat seikat: oluen hyvä 
maku; rohkaisua ujouteen; sosiaalisuus; hetken helpotus; apua ahdistukseen; apua jännitykseen; apua 
keskittymiseen; rauhoittuminen; kipujen lievittäminen; ”normaaliksi” tuleminen (”joskus sen kaljan 
jälkeen on vasta normaali”).

Alkoholinkäytön huonoina puolina tuotiin esille etenkin rahanmeno (mainintoja: 6) ja terveydentilan 
heikkeneminen (mainintoja: 4; ”…En tiiä onko pysyviä vaurioita mut haiman vajaatoiminta ja 
verenpainelääkkeet”; ”Meinasi kuolla”). Lisäksi mainittiin seuraavia seikkoja: aggressiivisuus, 
väkivaltaisuus; sekoilut; riippuvuus (”…tulee elämän päätarkoitukseksi”; ”…työt jäi tekemättä, elämältä 
meni pohja”); syvä välinpitämättömyys (”… pistin siipankin sivuun, se oli vähän virhe…”); känniin 
juominen; nolous sekavien puhumisesta; ajan ja ajantajun meneminen; ei nukkumista tai syömistä; 
kaatumisvaara; turvattomuus aamulla; krapula; läheisten huolestuminen; ei apua alkoholista; hoitoon 
joutumisen sivuvaikutukset; huonon mallin antaminen (”Voihan se olla, että oma poika on osittain 
tuhoutunut sen takia”); huonovointisuus sosiaalisissa tilanteissa, jos ihmiset juo.

4.2 Ryhmien sisältö ja toimivuus

4.2.1 Osallistumisaktiivisuus ja toiminnan keskeyttämisen syyt

Ryhmätoimintaan osallistui 21 henkilöä, joista 13 osallistui vähintään kolme kertaa. Osa osallistujista 
tuli mukaan vasta toiminnan oltua käynnissä jo jonkin aikaa. Ryhmätoiminnan keskeisiksi haasteiksi 
havaittiin

 Osallistujien sitoutuminen
 Kaikkia kiinnostava/mielekäs toiminnan sisältö
 Vaihtuvuus ryhmissä.

Ryhmätoimintaan osallistuneista yhteensä seitsemän henkilöä keskeytti myöhemmin ryhmässä käymi-
sen. Yksi keskeyttäneistä siirtyi kuntouttavaan työtoimintaan. Keskeyttämisten osalta saatiin seuraavaa 
tietoa: toive hoidollisemmasta ryhmästä; siirtyminen katkaisuhoitoon; siirtyminen kuntouttavaan 
työtoimintaan; läheisen hoitaminen.

4.2.2 Odotusten toteutuminen

Alkuhaastatteluissa esille tuodut, ryhmiä koskevat odotukset liittyivät useimmiten yhdessä tekemiseen 
(mainintoja: 14; mm. kahvilakäynti, risteilylle meno, kulttuuri (museot, teatteri, kaupunkitapahtumat, 
näyttelyt ja elokuvat), musiikki (esim. konsertit ja keikat) sekä liikunta (ulkoilu, urheilu, jääkiekko, 
jalkapallo, salibandy, kaukalopallo, keilaus, uiminen, seinäkiipeily, eräjutut ja geokätköily) sekä 
uusiin ihmisiin tutustumiseen ja vapaamuotoiseen keskusteluun (mainintoja: 4; nettiradio, politiikka, 
turiseminen ja paikallaan istuminen). 
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Haastatteluissa kerrottiin myös seuraavista odotuksista: mahdollisuus olla oma itsensä; maltillisuutta; 
luottamusta; ihmisenä kasvaminen, halu päästää muita lähelle, muiden kuuntelu, ymmärtäminen ja 
tukeminen; halu olla osana jotakin kokonaisuutta; vertaistuen saaminen; valmiutta omaan elämään; 
jotakin uutta ja inspiroivaa, oppisi käyttämään arkea uudella tavalla; ajankäyttöä; uuden oppiminen 
(esim. ruoanlaiton oppiminen ja siivousvinkkien saaminen; niksejä tupakanpolton lopettamiseen); ei 
vanhojen asioiden kaivelua; ei juurikaan vähentämisen miettimistä.

Osallistuneiden odotusten toteutumista arvioitiin sekä joulukuun 2017 välikyselyn että loppuhaastattelujen 
yhteydessä. Välikyselyssä (N = 4) keskiarvoksi tuli 3,8 viisiportaisella asteikolla (1 = erittäin huonosti, 5 = 
erittäin hyvin). Loppuhaastatteluissa ryhmää koskevien odotusten toteutumisen keskiarvoksi saatiin 3,3 
(ks. kuvio 4). Puolet Tapatuunaus-ryhmiin osallistuneista koki omien odotustensa toteutuneen melko tai 
erittäin hyvin (vastausvaihtoehdot 4 tai 5).

Kuvio 4. Ryhmää koskeneiden odotusten toteutuminen (Loppuhaastattelut)

Loppuhaastattelujen avovastauksista (yht. 13) saatiin tarkempaa tietoa Tapatuunaus-ryhmiin 
osallistuneiden odotusten toteutumisesta ja taustalla olleista syistä. Toteutuneista odotuksista mainittiin 
ryhmään tuleminen ja yhdessä oleminen (mainintoja: 3; ”positiivinen tekeminen vertaismeiningillä”) 
sekä keilailu.

Kuten edellä todettiin, keskiarvoksi odotusten toteutumisen osalta saatiin 3,3. Saatua keskiarvoa voivat 
heikentää seuraavat asiat: Ensinnäkin kolme vastaajaa totesi, ettei heillä ollut kummempia odotuksia (”En 
oikein osannut odottaa mitään, menin takki auki kuulemaan”). Toiseksi yhteensä kaksi vastaajaa kertoi 
odottaneensa huomattavasti vähemmän miellyttävää kokemusta (”Odotin vähän erilaista, mutta ryhmä 
toimi. Oli enemmän rennompi mitä luulin, odotin tiukkaa, liian kontrolloivaa.”). Kolmannekseksi neljä 
vastaajaa kertoi, etteivät heidän odotuksensa täysin toteutuneet, ja taustalta löytyi useampia tekijöitä 
(mm. oman elämän ongelmat, joiden takia tuli paljon poissaoloja; ryhmäkoon pienuus; ohjaajavetoisuus; 
haasteet ryhmäytymisessä). Nämä tekijät kuvastuvat alla olevista esimerkkivastauksista:

”Ei ne oikein toteutuneet mun kohdalla. Oman elämän ongelmat. Ryhmissä se oli ihan tosi hyvä idea, mitä 
ne duunas. En mä ainakaan keksi mitään negatiivista sanottavaa siitä. Mä olin vaan niin paljon poissa että 
sit oli vähän vaikee mennä takasin.”
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”Omalla kohdallani tämä ei oikeastaan onnistunut millään tavalla. Minulle tuli henkilökohtainen kriisi... 
Olin ryhmässä mukana lopputalveen asti, olen käynyt jonkin verran. Odotin ryhmätapaamista joka kerta.”

”Olisin toivonut ryhmään enemmän porukkaa. Ryhmä olisi voinut kokoontua parikin kertaa viikossa, 
tämä oli ohjaajavetoista. Ei ihan toteutunut, että ryhmä olisi ollut itsenäinen. Olisi voinut itsekin kehitellä, 
nyt tämä tuli ohjaajien kautta. Ei ihan toteutunut se, mitä odotin, ryhmäkoko oli niin pieni ja olisi voitu 
itse suunnitella enemmän. Ryhmäytyminen ei aivan toteutunut…”

” Ensimmäisessä tapaamisessa juteltiin siitä, mitä kohtaamiset voisivat olla jatkossa. Ajateltiin, että 
ryhmätyö voisi liittyä musiikin tekemiseen, mikä ei toteutunut. Tavattiin kerran viikossa ja oli muutakin 
tekemistä, musiikkivideota ei tee niin helposti. Tähän pitäisi olla oma kurssinsa…”

”…olisi ollut mieluisaa harrastaa esim. musisoida ja käydä mahdollisesti katsomassa livemusiikkia ja 
urheilutapahtumia ynnä muuta kulttuurin parissa.”

4.2.3 Ryhmien toimivuus ja vuorovaikutus ohjaajien kanssa

Tapatuunaus-ryhmän tavoitteena oli löytää kiinnostavaa tekemistä alkoholinkäytön vähentämisen 
tai raittiuden tueksi. Loppuhaastatteluissa tiedusteltiin, miten osallistuneet kokivat ryhmätoiminnan 
onnistuneen tässä tavoitteessa (N = 13). Yhteensä 85 % koki ryhmätoiminnan saavuttaneensa 
tavoitteensa hyvin. Ryhmätoiminta on ollut kannustavaa, kyennyt sitouttamaan osallistujia, vähentänyt 
alkoholinkäyttöä, tarjonnut tekemistä ja antanut ajattelemisen aihetta. Nämä seikat ilmenevät alla 
olevista arviointityöpajassa ja loppuhaastatteluissa saaduista vastauksista:

”Kyllä kannustavaa, sellaista sen kuuluu ollakin kun on kysymys kuntoutustoiminnasta. Toivon että 
toiminta saa jatkuvuutta.”

”Se sitoutti minua. Minulla on ollut jo aikaisemmin sydämen asiana alkoholinkäytön vähentäminen. 
Ryhmätoiminta onnistui tavoitteessaan.”

”Kyllä jää oluet ottamatta, koska tilalle on tullut mielekästä tekemistä kun olemme tavanneet ja 
puuhailleet”

”Kun yhdessä tehtiin kivoja juttuja, ei tullut lähdettyä bisselle. Kehiteltiin yhdessä erilaisia vaihtoehtoja 
kuin lähteä lähikuppilaan juomaan muutama ajan kuluksi.”

”Ryhmä tuki ainakin minua raittiudessa. Päivällä oli jotakin, siksi olisin toivonut kokoontumista esim. pari 
kertaa viikossa.”

”On ollut merkityksellistä, että on kohdannut muita ihmisiä, joiden kanssa on tullut hyvin juttuun. On 
ollut paljon hauskoja hetkiä, hauskojen ihmisten parissa, ei ole ollut mitään pakotteita. Tämä on ollut 
yhteistoimintaa päihteettömästi. Usein ihmisiin suhtaudutaan siten, että olet päihdeongelmainen. 
Toimintaan tarvitaan ohjaajia, joilla on tästä kokemusta, se antaa mahdollisuuden kokea, ettei ole itse 
väärä tai mahdollisuuksiton…”
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”Ryhmään osallistuminen sai ajattelemaan näitä asioita ja se oli hyödyllistä. Tulin ajatelleeksi myös oman 
lähipiirin päihdeongelmia. Omassa suvussani on ollut päihdeongelmaisuutta. Ryhmän tavoitteessa 
onnistuttiin hyvin, myös sen perusteella, mitä olen kuullut muilta ryhmäläisiltä.”

Tapatuunaus-pilottiryhmiin osallistuneilla oli lisäksi mahdollisuus arvioida ryhmän sisältöä ja toimivuutta 
seitsemän väittämän avulla. Kuten kuviosta 5 huomataan, keskiarvot sijoittuivat välille 3,9–4,6 (1 = 
täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Ryhmien sisältöön ja toimivuuteen oltiin kaikilta osin erittäin 
tyytyväisiä, kaikista tyytyväisimpiä (ka = 4,6) oltiin yhden ryhmäkerran kestoon sekä vuorovaikutuksen 
toimivuuteen ohjaajan ja ryhmäläisten kesken.

Kuvio 5. Kokemukset ryhmien sisällöstä ja toimivuudesta (Loppuhaastattelut)

Vuorovaikutus ohjaajan ja ryhmäläisten kesken oli koettu erittäin toimivaksi (ka = 4,6). Loppuhaastattelujen 
avovastauksissa (N = 13) kiiteltiin etenkin ohjauksen ammattitaitoisuutta, riittävyyttä, asiallisuutta ja 
mukavuutta (mainintoja: 10; ”…Ohjaajat olivat mukavia ja mukana hommassa. Heidän kanssaan pystyi 
juttelemaan ja kyselemään.”; ”Tyypit olivat mukava, heidän kanssaan oli helppo ryhtyä keskusteluun.”; 
”Hyvää ja ammattitaitoista ohjausta”; ”Ohjauksessa ei ollut mitään moitteen kohtaa…”). 

Muutama kriittinenkin näkemys saatiin, yhden ryhmäläisen mielestä ohjauksessa oli aluksi vähän 
hakemista (”Ehkä ohjaajilla oli aluksi vähän hakemista. Heidänkin piti ottaa aika paljon selvää…”). 
Toisen mukaan ohjaajilta olisi toivottu enemmän läsnäoloa ihmisenä (”Mukavia ihmisiä, mutta vaikka 
kummallakin tuntui olevan taitoja jotakin siinä mätti. Siinä ei oltu riittävästi mukana. Ohjaajat eivät olleet 
ihmisinä läsnä.”).

Väittämän ”Ryhmäläisillä oli mahdollisuus vaikuttaa Tapatuunaus-ryhmän toimintaan” keskiarvoksi tuli 
4,4. Osallistuneista 85 % koki voineensa vaikuttaa ryhmän toimintaan. Vaikuttamismahdollisuuksien 
osalta tuotiin muun muassa esille, että tärkeintä oli mahdollisuus vaikuttaa. Retkiä ja aiheita käytiin 
yhdessä läpi, osallistujilta tiedusteltiin näkemyksiä eri kohteista ja kaikkien kommentit otettiin huomioon. 
Käynnit myöskin toteutuivat ja ne koettiin hyviksi. Vaikuttamismahdollisuudet ryhmätoimintaan oli 
koettu pääsääntöisesti positiiviseksi asiaksi (69 % loppuhaastatteluihin osallistuneista). 

Kahden ryhmäläisen mukaan he eivät pystyneet vaikuttamaan ryhmätoimintaan. Toinen kertoi olevansa 
enemmän sivustaseuraaja. Hän ei olisikaan halunnut vaikuttaa, koska halusi olla kuuntelijan roolissa. 
Toinen ryhmäläinen totesi, ettei pystynyt vaikuttamaan, koska ei ollut paikalla.
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4.2.4 Halukkuus jatkossa osallistua vastaavanlaiseen ryhmätoimintaan

Loppuhaastatteluissa Tapatuunaus-ryhmiin osallistuneita tiedusteltiin, haluaisivatko he jatkossakin 
osallistua vastaavanlaiseen ryhmätoimintaan. Vastaajien määrä oli yhteensä 13, joista myönteisen 
vastauksen antoi 85 %. Yhden haastatellun mielestä hän voisi ehkä osallistua, mutta tällä hetkellä ei ole 
oikea ajankohta.

Tapatuunaus-jatkoryhmä alkoi kokoontua huhtikuussa 2018, ja tapaamisia jatketaan joulukuuhun 
asti. Suunnittelutapaaminen pidettiin 4.4. Toimintaan osallistuu aikaisempiin Tapatuunaus-ryhmiin 
osallistuneita ja lisäksi uusia henkilöitä. Kuten aikaisemmassakin ryhmässä, toimintaan sisältyy sekä 
suunnittelu- että toiminnallisia tapaamisia.

4.2.5 Ideat ryhmätoiminnan kehittämiseksi

Yhteensä 12 vastaajalta saatiin loppuhaastatteluissa ideoita ryhmätoiminnan kehittämiseen. Eniten 
kommentteja saatiin koskien ryhmän sisällön kehittämistä (mainintoja: 5; ”…aihe pitäisi olla tietynlainen, 
vaikka alkoholismi. Pitäisi keskittyä yhteen asiaan, mitä alkoholi tekee ihmiselle ja miksi ei kannata 
hirveästi juoda.”; ”Ei jankattaisi samoja asioita. Alkoholisteilla oma ja meille oma.”; ”Voitaisiin antaa 
perustietämystä ravitsemuksesta ja itsehoidon mahdollisuuksista. Sellaista tietoa, joka ei ärsytä ketään.”; 
”matkustamiseen tukea ja useammin mukavia retkiä ja mahdollisesti ruoan laittoa yhdessä, myös erilaisiin 
tapahtumiin tukea (livemusiikki/urheilu ja kulttuuri tap.)”; "…Voisi olla laajempaakin tarjonta, sisällöllisesti 
voisi olla enemmän myös toimintaa. Enemmän toimintaa, ja voisi olla myös valtakunnallinen.”). 

Myös joulukuun 2017 välikyselyssä mainitut kehittämisideat liittyivät ryhmien käytännön toteutukseen. 
Esille tuotiin, että ideoiden käytännön toteutusta tulisi vielä hioa. Lisäksi toivottiin, että ryhmäkerran 
tekemistä voitaisiin muuttaa jouhevasti, ja että ryhmästä voisi olla pois tarpeen vaatiessa.

Toiseksi eniten esitettiin näkemyksiä ryhmään sitoutumista koskien (”Jäi mieltä painamaan se alku, he, 
jotka jäivät pois. Heidän, jotka tulevat mukaan ryhmään, tulisi olla todella sitoutuneita. Tässä on kuitenkin 
myös se vapaaehtoisuus.”; ”Olisi kiva, jos saisi ihmisiä mukaan, ryhmä alkaisi pyöriä ihan eri tavalla.”). 
Lisäksi saatiin ideoita ryhmän markkinoinnin kehittämiseen (”Ryhmän markkinointia tulisi kehittää. 
Olen käynyt useammissa ryhmissä, kukaan ei tiennyt esim. AA-kokouksissa tai Myötätuulessa tästä 
Tapatuunaus-ryhmästä…”), alkuvaiheen tiiviimpään ohjaukseen (”Alussa enemmän ohjausta, panostusta 
alussa, että ihmiset tutustuvat keskenään. Enemmän ohjattua keskustelua.”) sekä toivomuksia useammin 
toteutettavista ryhmätapaamisista.

4.3 Ryhmätoiminnan vaikutukset

Tapatuunaus-hankkeen keskeisimpiä tavoiteltavia vaikutuksia olivat, että työttömien ja työvoiman 
ulkopuolisten työikäisten alkoholia käyttävien yksilöiden

 Alkoholinkäyttö vähenee
 Sosiaalinen toimintakyky kohenee
 Edellytykset osallisuuden lisääntymiselle kasvavat.

Verrallisina vaikutuksina tarkasteltiin Tapatuunaus-ryhmiin osallistuneiden alkoholinkäyttöä; kokemuk-
sia arjesta, ihmissuhteista ja omasta toiminnasta ja jatkopolkuja (työtilanne) sekä mahdollisia niissä 
tapahtuneita muutoksia. Tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina, koska vastausmäärät ovat pieniä. 
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Lisäksi on otettava huomioon, että joissakin tapauksissa positiivinen tulos (oman alkoholinkäytön 
vähentäminen) saattaa näkyä vastauksissa negatiivisesti, kun arjen mielekkyys voi aluksi heiketä. 
Koettujen vaikutusten osalta keskityttiin ryhmiin osallistuneiden kokemukseen saadusta hyödystä 
yleisellä tasolla sekä saatuun tukeen koskien arkea, ihmissuhteita ja omia voimavaroja sekä alkoholin ja 
muiden päihteiden käytön vähentämistä tai raittiutta.

4.3.1 Verrannolliset vaikutukset 

Alkoholinkäyttö ja kokemukset alkoholinkäytöstä sekä niissä tapahtuneet muutokset
AUDIT C -alkulomakkeiden mukaan raittiina olevista 83 % (5/6) kertoi loppuhaastatteluissa olevansa 
edelleen raittiita. Kaikilla alkulomakkeiden mukaan alkoholia käyttävillä, joiden osalta saatiin tietoa 
myös loppulomakkeilla (N = 4), oli alkoholinkulutus vähentynyt, yksi heistä oli raitistunut kokonaan. 
Aineiston pienuuden takia tässä ei esitellä tuloksia alkoholiannosten määrien, kuuden tai useamman 
alkoholiannoksen kerralla juomisen ja AUDIT C -kokonaispisteiden keskiarvojen osalta.  

Tapatuunaus-ryhmätoimintaan osallistuneille esitettiin sekä alkulomakkeella että loppuhaastattelussa 
kuviosta 6 ilmenevät, kolme alkoholinkäyttöä koskevaa väittämää. Vastaukset annettiin viisiportaisella 
asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Alkulomakkeessa oli lisäksi viimeisenä 
vastausvaihtoehto ”En käytä enää alkoholia”.  

Kokemukset omasta alkoholinkäytöstä olivat kaikilta osin kehittyneet myönteisempään suuntaan. 
Loppuhaastatteluihin osallistuneista 63 % kertoi, että heillä on ympärillään ihmisiä, joilla ei ole 
päihdeongelmaa. Alkulomakkeen täyttäneiden osalta vastaava osuus oli 40 %.

Kuvio 6. Kokemukset omasta alkoholinkäytöstä (Alkulomakkeet vrt. loppuhaastattelut; 
alkulomakkeiden osalta keskiarvot laskettu arvoista 1-5)
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Alkoholinkäytössä tapahtuneita muutoksia oli mahdollisuus kuvata avovastauksissa ja kuvauksia saatiinkin 
useammalta ryhmiin osallistuneelta (N = 13). Muutoksista mainittiin juomisen sekä masennusten 
ja ahdistuksen väheneminen (”…Masennukset ovat vähentyneet, samoin ahdistus. Päiviin on tullut 
täytettä, eikä ole tehnyt mieli juoda.”; ”On vähentynyt. Olen ollut aikaisemmin jopa 4 vuotta juomatta. 
Pyrkimys on raittiuteen… Tapatuunaus helpotti sitä pyrkimystä raittiuteen.”; ”juonut vähemmän niinä 
viikkoina kun on ollut tapatuunaus toimintaa...”; ”vähentynyt käyttö puolella niinä viikkoina kun on ollut 
tapatuunaustoimintaa”).

Alkoholiin suhtautumisessa tapahtuneista muutoksista ryhmätoiminnan myötä kertoi yhteensä 45 % 
vastaajista. Tätä kuvastavat alta löytyvät suorat avovastaukset:

”On tapahtunut muutoksia. Olen todennut, että ilman alkoholiakin voi elää. Tämä asia on vahvistunut. 
Olen keksinyt muutakin tekemistä ja tavannut ihmisiä, jotka ovat voineet olla pitkäänkin ilman alkoholia. 
Olen huomannut, että muutkin ovat selviytyneet.”

”…Kun tämä ryhmä oli olemassa, tajusin, ettei näin voi jatkua. Minulla oli tekemistä. Ei tarvitse juoda, kun 
on muutakin tekemistä.”

”Nykyään ajattelen alkoholinkäyttöä eheämpänä ja kokonaisempana asiana. Jos ajattelen juovani yhtään 
alkoholia, suhtaudun siihen suuremmin ajatuksella ennen kuin olen käynyt tässä ryhmätoiminnassa. 
Tämä on saanut minut käsittelemään kysymystä alkoholinkäytöstä.”

”toiminta kannustanut päihteettömyyteen yhteisen toiminnan ansiosta, ja käytännössä”

”…Tiesin, että on tulossa pitkä sairasloma, halusin keksiä mielekkäämpää tekemistä kuin juopottelu. 
Sain tähän tukea ryhmästä. Kun jäin pois töistä, ryhmässä oli sellaisia tyyppejä, jotka eivät juo. Heidän 
kanssaan oli helppo keskustella ja purkaa omia fiiliksiä.”

Kokemukset arjesta, ihmissuhteista ja omasta toiminnasta sekä niissä tapahtuneet muutokset
Arkea, ihmissuhteita ja omaa toimintaa koskevia väittämiä esitettiin sekä alkulomakkeessa että 
loppuhaastattelujen yhteydessä (ks. kuviot 7–8). Keskiarvot olivat kaikilta muilta osin parantuneet, mutta 
arviot itsensä tärkeäksi/arvokkaaksi ihmiseksi kokemisesta säilyivät ennallaan (ka = 4,0). Eniten edistystä 
oli tapahtunut oman ajankäytön hallinnan sekä kokemuksen siitä, että tekee arjessa niitä asioita, joissa 
haluaisi kehittyä, kohdalla.
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Kuvio 7. Oma arki, väittämät 1-4 (Alkulomakkeet vrt. loppuhaastattelut)

Kuvio 8. Oma arki, väittämät 5-7 (Alkulomakkeet vrt. loppuhaastattelut)
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Ryhmätoimintaan osallistuneiden jatkopolut
Kuviossa 9 tarkastellaan Tapatuunaus-ryhmiin osallistuneiden jatkopolkujen osalta heidän työ-
tilannettaan. Tulokset esitellään vain koskien niitä osallistujia, jotka osallistuivat sekä alku- että 
loppuhaastatteluun. Heiltä kaikilta ei kuitenkaan saatu loppuhaastattelun yhteydessä tietoa työ-
tilanteesta. 

Alkulomakkeen täyttäneistä enemmistö kertoi olevansa työkyvyttömiä (27 %), työnhakijoita (18 %), 
kuntoutuksessa/keikkatyössä (18 %) tai eläkkeellä (18 %). Loppuhaastatteluissa kolmannes vastaajista 
totesi olevansa työkyvyttömyyseläkkeellä. Työnhakijana kertoi olevansa reilu viidennes (22 %), vastaava 
määrä oli kuntoutuksessa/keikkatyössä. 

Kuvio 9. Tapatuunaus-ryhmiin osallistuneiden työtilanne (Alkulomakkeet vs. loppuhaastattelut)

Tarkasteltaessa yksittäisten ryhmiin osallistuneiden työtilannetta voidaan havaita tilanteen pysyneen 
samana 56 %:n osalta. Loppuhaastatteluvaiheessa työnhakijoiden sekä kuntoutuksessa/keikkatyössä 
olevien määrät olivat hieman lisääntyneet verrattuna alkutilanteeseen. Huomattava muutos oli 
tapahtunut työkyvyttömyyseläkkeellä olevien lukumäärässä: alkulomaketietojen mukaan heitä oli 9 % ja 
loppuhaastatteluvaiheessa kolmasosa. Hankkeen puitteissa ei ollut mahdollisuutta saada tietoa ryhmiin 
osallistuneiden työkyvyttömyyseläkkeiden päädiagnooseista. Edellä todettiin, että enemmistöllä (14/20) 
ryhmätoimintaan osallistuneista oli jokin fyysinen sairaus ja lähes puolella mielenterveysongelmia 
taustalla, joten työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on voinut johtua muustakin syystä kuin 
alkoholinkäytöstä.

Etenemistä kohti työtä tai koulutusta voitiin havaita kahden osallistuneen kohdalla, yksi ryhmätoimintaan 
osallistumisen keskeyttäneistä siirtyi kuntouttavaan työtoimintaan, alkukartoituksessa hän oli kertonut 
olevansa työnhakija. Toinen osallistui Tapatuunaus-ryhmätoiminnassa pidetyn KUTU-infon jälkeen 
myös KUTU-hankkeen (Kuntouttavan työn uudistajat) toimintaan. Kuntoutussäätiön toteuttamassa 
KUTU-hankkeessa tutkitaan pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteitä ja mahdollisuuksia. Hanketta 
toteutetaan vuosina 2017–2018. Osallistujia tuetaan työvalmiuksien kehittämisessä ja työnhaussa siten, 
että he voivat saada toimeentuloa ansiotyössä aidossa työympäristössä. Hankkeessa kehitetään uusi 
tuetun työllistymisen malli, jossa hyödynnetään yhteistyöverkostoja, palvelumuotoilua ja digitaitoja.
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4.3.2 Koetut vaikutukset 

Koettujen vaikutusten osalta arvioinnin kohteena olivat Tapatuunaus-hankkeen ryhmätoimintaan 
osallistuneiden kokemus saamastaan hyödystä yleisellä. Lisäksi tarkasteltiin ryhmiin osallistumisesta 
saatua tuki arkeen, ihmissuhteisiin ja omiin voimavaroihin sekä toisaalta alkoholin ja muiden päihteiden 
käytön vähentämiseen tai raittiuteen.

Kokemus saadusta hyödystä yleisellä tasolla
Tapatuunaus-ryhmiin osallistuneet totesivat saaneensa paljon hyötyä osallistumisestaan (kuvio 10). 
Keskiarvoksi saatiin 4,1 viisiportaisella asteikolla (1 = erittäin huonosti, 5 = erittäin hyvin). Erittäin hyvin 
ryhmään osallistumisesta koki hyötyneensä 17 % vastaajista. 

Saaduissa avovastauksissa (N = 13) kuvattiin tarkemmin koettua hyötyä. Erityisesti kiiteltiin toimintaa 
ja ohjelman saamista päiviin (mainintoja: 6; ”Liikkeelle pääseminen, yksin ei tahdo päästä liikkeelle. 
Oli hyvä päästä liikkeelle eri paikkoihin, tulee pyörittyä muuallakin kun samoissa ympyröissä omilla 
kulmilla. Elämänpiiri helposti pienenee minimaaliseksi.”; ”arjenharmauteen mukavaa toimintaa”; 
”Jotakin mukavaa arkista tekemistä, yhdessä tekemistä”). Hyödyn osalta mainintoja saivat myös tukea 
raittiuteen; hyödyllistä tietoa; mahdollisuuksia samaistumiseen ja vertaistukea; onnistumisen iloa; 
innostusta; hahmotusta omaan ajatusmaailmaan (”Tämä on saanut ajatuksissani käsittelemään koko 
aihetta. Minulla on paljon päihdeongelmaisia tuttuja…”) ja itsevarmuutta (”Se toi itsevarmuutta jollakin 
tapaa. Voisin ajatella, että lähtisin jatkossa yksin tutustumaan eri paikkoihin…”).

Kuvio 10. Hyödyn saaminen ryhmään osallistumisesta yleisellä tasolla (Loppuhaastattelut)

Tuki alkoholin ja muiden päihteiden käytön vähentämiseen tai raittiuteen
Tapatuunaus-ryhmätoiminnan tavoitteena oli löytää kiinnostavaa tekemistä alkoholinkäytön 
vähentämisen tai raittiuden tueksi. Kuviosta 11 voidaan havaita, että ryhmiin osallistuneista 17–63 % koki 
saaneensa jossakin tai merkittävässä määrin tukea päihteidensä käytön vähentämiseen tai raittiutensa 
ylläpitämiseen. Loppuhaastatteluihin osallistuneista reilu kolmannes koki saaneensa ryhmään 
osallistumisen avulla merkittävissä määrin tukea alkoholinkäyttönsä vähentämiseen.
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Raittiuden ylläpitämisen osalta merkittävissä määrin tukea kertoi saaneensa kolmasosa haastatelluista. 
Ryhmätoiminta auttoi myös päihteettömien ystävien tai tuttavien saamisessa, 45 % haastatelluista kertoi 
saaneensa tähän tukea.

Kuvio 11. Ryhmään osallistumisesta saatu tuki päihteiden käytön vähentämiseen tai raittiuden 
ylläpitämiseen (Loppuhaastattelut; keskiarvot laskettu arvoista 1-3)

Arkeen, ihmissuhteisiin ja omiin voimavaroihin saatu tuki
Loppuhaastatteluihin osallistuneet kokivat Tapatuunaus-ryhmätoiminnan tarjonneen monenlaista tukea 
omaan arkeen (ks. kuvio 12). Erityisesti oli saatu tukea kokemukselle siitä, että tekee arjessa niitä asioita, 
joissa haluaisi kehittyä (ka = 2,2). Kolmannes osallistujista totesi saaneensa tältä osin merkittävissä määrin 
tukea. Tukea on saatu myös seuraavien osa-alueiden osalta: arjen mielekkyys; uutta, päihteettömyyttä 
tukevaa toimintaa/tekemistä arkeen; (lisää) kiinnostavaa tekemistä elämään; oman ajankäytön hallinta; 
päivärytmi (arjen hallinta) ja asioiden aikaan saaminen.
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Kuvio 12. Ryhmään osallistumisesta saatu tuki omaan arkeen (Loppuhaastattelut; keskiarvot laskettu 
arvoista 1-3)

Samansuuntaisia tuloksia saatiin myös joulukuun 2017 välikyselyssä (N = 4). Tuolloin arvioita pyydettiin 
viisiportaisella asteikolla (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) kahden väittämän osalta (Olen 
saanut ryhmästä tukea arkeeni; Olen saanut ryhmästä uusia ideoita arkeeni). Saadut keskiarvot sijoittuivat 
välille 4,0–4,5. Korkein keskiarvo saatiin arvioitaessa ryhmän tarjoamaa arjen tukea.

Ihmissuhteita ja omia voimavaroja koskevan tuen osalta (kuvio 13) tuotiin loppuhaastatteluissa esille 
etenkin uusiin ihmisiin tutustuminen, mielialan kohentuminen, luottamuksen vahvistuminen muihin 
ihmisiin, itsensä tärkeäksi/arvokkaaksi kokeminen, itsetunnon paraneminen ja onnistumisten kokeminen 
sekä toiveikkuuden lisääntyminen (esim. oman tulevaisuuden osalta). Näiden väittämien keskiarvot 
vaihtelivat välillä 2,1–2,4.
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Kuvio 13. Ryhmään osallistumisesta saatu tuki ihmissuhteisiin ja omiin voimavaroihin 
(Loppuhaastattelut; keskiarvot laskettu arvoista 1-3)

4.4 Taloudelliset vaikutukset 

Suomessa oli vuonna 2015 alkoholin suurkuluttajia noin 500 000 ja heistä arviolta kolmannes kärsi 
riippuvuudesta.17 Alkoholi on merkittävä tekijä väestöryhmien välisten kuolleisuuserojen taustalla. 
Esimerkiksi yli 2,5 vuotta työttöminä olleilla alkoholiperäinen kuolleisuus noin 10-kertainen verrattuna 
työssä oleviin.18, 19 Alkoholinkäyttö aiheutti vuonna 2013 julkiselle sektorille arviolta 887–1089 miljoonan 
euronhaittakustannukset. Suurin osuus alkoholihaittakustannuksista (25 %) aiheutui alkoholinkäyttöön 
liittyvistä sosiaalihuollon kustannuksista, jotka olivat 223–270 miljoonaa euroa.20

Tapatuunaus-hankkeessa tehdyissä työllisyyspalveluiden työntekijöiden kuudessa ryhmähaastattelussa 
(N = 29) annettiin näkemyksiä päihdeongelmien/riskikäytön laajuudesta: asiakkaista 30–80 %:lla arvioitiin 
olevan päihdeongelma (alkoholi, lääkkeiden väärinkäyttö, sekakäyttö, huumeet, korvaushoidossa tai 
oheiskäyttö). Päihteidenkäyttö koettiin yhdeksi merkittävimmistä esteistä työllistymiselle.

Hankkeessa tehtiin yhteisöpohjaisten menetelmien kokeilevaa kehittämistä ja vaikuttavuuden 
osoittamista. Yhteisöön vaikuttaminen osana päihdehaittojen ehkäisytyötä on jo aiemmissa tarkasteluissa 
todettu äärimmäisen tärkeäksi21, mutta yhteisöperusteista päihteidenkäytön ehkäisytyötä on tehty vähän 
pitkäaikaistyöttömien alkoholinkäytön kohtuullistamisen tai raittiuden edistämiseksi. Yhteisöperusteisen 
ryhmämuotoisen päihdetyön taloudellisten vaikutusten arviointia on tehty myös hyvin vähän ja tarkkojen 
arviointien toteutus on haasteellista. Tapatuunaus-ryhmien taloudellisen arvioinnin toteutus on kuvattu 
yksityiskohtaisesti, jotta arvioinnin perusteet ja eteneminen on avoimesti tarkasteltavissa.

17  Huttunen, J. 2015. Alkoholi ja terveys. Terveyskirjasto. Lääkärikirja Duodecim. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01120  
18  Tarkiainen, L., Martikainen, P., Laaksonen, M. & Valkonen, T. 2011. Tuloluokkien väliset erot elinajanodotteessa ovat kasvaneet vuosina 1988–2007. Suomen 
       Lääkärilehti 48, 3651–3657. 
19  Pensola, T., Shemeikka, R., Kesseli, K., Laihiala, T., Rinne, H. & Notkola, V. 2012. Palkansaaja, yrittäjä, työtön. Kuolleisuus Suomessa 2001–2007. Helsinki: Kuntou
       tussäätiön tutkimuksia 84. 
20  THL. 2017. Päihdetilastollinen vuosikirja 2016. Alkoholi ja huumeet. Suomen virallinen tilasto. Sosiaaliturva 2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 
21  Mieskolainen & Kesänen (toim.) 2010. Yhteisöt ja ehkäisevä päihdetyö. Kehittämishankeraportti. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja 2/2010.  
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4.4.1 Taloudellinen arvio

Tapatuunaus-hankkeessa muodostettiin suuntaa antava arvio vertaistukeen ja yhteisölähtöiseen 
lähestymistapaan perustuvan Tapatuunaus-ryhmän taloudellisista vaikutuksista yhteiskunnalle.  
Arvioinnissa hyödynnettiin hankkeessa kerättyä aineistoa sekä sovellettiin SROI (Social Return on 
Investment) -arviointimenetelmää. SROI-arviointimenetelmä on kehitetty järjestöjen toiminnan 
taloudellisen arvioinnin tueksi.22 Tapatuunaus-hankkeen aineisto koostui henkilöistä, jotka osallistuvat 
Tapatuunaus-ryhmään. Ryhmään osallistumisen kriteereinä oli, että henkilö on työelämän ulkopuolella 
ja on ollut raittiina alle viisi vuotta. 

Tapatuunaus ryhmän vaikuttavuusindikaattorit: Ryhmän vaikuttavuusindikaattoreina käytetään 
asiakkaan alkoholin käyttöä ennen ja jälkeen ryhmän Audit C -arviointimenetelmällä mitattuna. (ks. 
liite 3) Mittarin oheistuksen mukaan vastaajan tulee täyttää tarkempi päihteiden käytön kysely, jos 
miespuolinen vastaaja saa arvioinnista 6 pistettä tai enemmän tai naisvastaaja saa arvioinnista 5 pistettä 
tai enemmän.23 Tämän määritelmän sekä käypähoitosuosituksen24 perusteella tässä selvityksessä 
määritellään päihteiden käytön riski tasoiksi ja päihteiden ongelmakäytön rajaksi edellä mainitut Audit-C 
pistemäärät: miehillä 6 ja naisilla 5. Herkkyysanalyysissä hyödynnetään vaikuttavuusindikaattorina myös 
asiakkaan kokemusta Tapatuunaus-ryhmän vaikutuksesta raittiuden ylläpitämiseen tai päihteiden käytön 
vähentämiseen. Asiakas arvioi kokemusta asteikolla: 1=ei tukea, 2=jossakin määrin tukea, 3=merkittävissä 
määrin tukea, 4=tämä ei koske minua. (Ks. liite 5. kysymys 21 ja ensimmäinen kohta: Alkoholinkäytön 
vähentäminen.) Analyysissä vaihtoehdot 2 ja 3 yhdistettiin määritelmäksi "Tapatuunaus-ryhmällä oli 
vaikutusta raittiuden ylläpitämiseen tai alkoholin käytön vähentämiseen".

Tapatuunaus ryhmän arvioidut kustannukset: 
Ryhmän suurin kustannus muodostuu kahden ohjaajan 60 % työajan palkasta 7 kuukauden ajan välillä 
elokuu 2017-helmikuu 2018, josta aiheutuva yhteiskustannus on 22 680 euroa. Tästä suunnittelun ja 
markkinoinnin kustannusosuus on kahden ohjaajan 60 % työaika kolmen kuukauden ajan välillä elokuu 
2017-lokakuu 2017, yhteensä 9720 euroa. Ryhmän toteutuksen kustannukset ovat kahden ohjaajan 60 
% työaika 4 kuukauden ajan välillä 18.10.2017–16.2.2018 yhteensä 12 960 euroa. Muut kustannukset 
muodostuvat ohjaajien puhelinkuluista, kokemusraatilaisten korvauksista ja matkakuluista, sekä 
ryhmien tarjoiluista ja vierailuista, 800 euroa. Ryhmästä aiheutuvat välittömät kulut ovat yhteensä 13 
760 euroa eli noin 13 800 euroa. Kaikki ryhmästä aiheutuvat kulut olivat yhteensä 23 480 euroa eli noin 
23 500 euroa. Kustannuksessa ei huomioida tutkijoiden haastatteluihin osallistumista, sillä se ei ole osa 
ryhmätoimintaa.

Aikaisemmista tutkimuksista saadut todennäköisyydet ja kustannukset:
Alkoholihaittojen kustannukset olivat 240 euroa asukasta kohden keskimäärin vuonna 2010. Kustannukset 
kasautuvat paljon juoville, jolloin yhteiskunnalle aiheutuu 8000–9300 euron säästöt vuodessa, kun yksi 
asukas siirtyy suurkuluttajasta keskimääräiskäyttäjäksi.25 

22  Klemelä 2016. Järjestöt, vaikuttavuus & raha. SROI-arviointimenetelmä.  SOSTE, Suomen sosiaali- ja terveys ry.  
23  A-klinikkasäätiö & RAY. 2018. Audit-C. Maailman terveysjärjestö WHO (AUDIT-testi).  https://www.paihdelinkki.fi/sites/default/files/audit-c_0.pdf, viitattu 16.9.2018. 
24  Duodecim 2018. Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50028. Julkaistu 21.08.2018. 
       Viitattu 16.9.2018.  
25  Jääskeläinen, M. 2012. Päihdehaittakustannukset 2010. Tilastoraportti 11/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
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Runsaasti alkoholia käyttävistä hoitoa saaneista 62%:lla ilmenee päihteiden ongelmakäyttöä 
kolmen vuoden kuluttua hoidosta.26 Lisäksi useissa artikkeleissa on viitattu tutkimustulokseen, jonka 
mukaan päihteiden ongelmakäyttöä ilmenee 40%–60%:lla asiakkaista vuoden kuluttua hoidosta.27–30 
Herkkyysanalyysissä tarkastellaan kyseisen tutkimustuloksen vaikutuksia analyysiin. 

Motivoivaan haastatteluun perustuvan intervention ja aktiivisen hoitojakson aikana saavutetut 
vertailuryhmää paremmat tulokset kaksoisdiagnoosipotilailla ovat usein nähtävissä 3–6 kuukauden 
kuluttua, mutta harvoin enää vuoden seurannassa.31 Tällä perusteella voidaan siis olettaa, että 
Tapatuunaus-ryhmän vaikutus päihteiden käytön vähentämisessä kestää enintään 6 kuukautta ryhmän 
päättymisen jälkeen. 

4.4.2 Arvioidut tulokset

Tapatuunaus-ryhmässä kolmella osallistujalla yhdestätoista on päihteiden ongelmakäyttöä ryhmän 
päätyttyä ja yhden osallistujan alkoholin käytöstä puuttuu tieto ryhmän päättymisen yhteydessä.  
Kokonaismääräksi valitaan 10 osallistujaa (N=10). Aikaisemman tutkimuksen perusteella intervention 
vaikutus kestää 3–6 kuukautta.32 Ryhmän kesto on 4 kuukautta, ja jos oletetaan, että ryhmän vaikutus 
päihteiden käytön vähentämisessä kestää 6 kuukautta ryhmän päättymisen jälkeen, niin yhteisvaikutus 
on yhteensä 10 kuukautta.

Aikaisemman tutkimustiedon perusteella 62 %:lla ryhmäläisistä ilmenee päihteiden ongelmakäyttöä 
tukitoimien jälkeen.25 Oletetaan tämän perusteella, että jos Tapatuunaus-hankkeen ryhmiä ei olisi 
toteutettu, niin 62 % ryhmiin osallistuneista, eli 6,2 henkilöä olisi päihteiden ongelmakäyttäjiä. Audit-C 
arvioinnin perusteella kuitenkin ryhmään osallistuneista kolmella kymmenestä eli 3,3 henkilöllä ilmeni 
päihteiden ongelmakäyttöä ryhmän päättyessä. Näin ollen olisimme Tapatuunaus-ryhmän avulla 
säästäneet 2,9 henkilöä (6,2–3,3=2,9) päihteiden ongelmakäytöltä 10 kuukauden ajalta.

Aikaisemman tutkimuksen perusteella yhteiskunnalle aiheutuu 8000–9300 euron säästöt vuodessa, kun 
yksi asukas siirtyy suurkuluttajasta keskimääräiskäyttäjäksi.25 Hyödyntämällä 9300 euron säästöarviota 
voidaan tehdä suuntaa antava arvio, että ilman Tapatuunaus-ryhmää päihteiden ongelmakäytöstä 
aiheutuva kustannus olisi voinut olla 57 660 euroa (6,2*9300=57 660) vuodessa.

26 Moos, R. & Moos, B. 2006. Rates and predictors of relapse after natural and treated remission from alcohol use disorders. Addiction 101(2), 212-22.  
27 Finney JW, Moos RH. 1992. The long-term course of treated alcoholism, II: predictors and correlates of 10-year functioning and mortality. Journal Stud Alcohol 53, 
      142-153.
28 McLellan AT, McKay J. 1998.The treatment of addiction: what can research offer practice? In: Lamb S, Greenlick M, McCarty D, eds. Bridging the Gap: Forging New      
      Partnerships in Community-Based Drug Abuse Treatment. Washington, DC: National Academy Press. 
29 McLellan AT, Lewis  DC, O’Brien  CP & Kleber  HD. 2000. Drug dependence, a chronic medical illness: implications for treatment, insurance, and outcomes evaluati
      on. JAMA 284(13), 1689-1695.  
30 Bowen S, Witkiewitz K, Clifasefi SL, Grow J, Chawla N, Hsu SH, Carroll HA, Harrop E, Collins SE, Lustyk MK, Larimer ME. 2014. Relative efficacy of mindfulness-
      based relapse prevention, standard relapse prevention, and treatment as usual for substance use disorders: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 71(5),   
      547-556.   
31 Slomski, A. 2014. Mindfulness-Based Intervention and Substance Abuse Relapse. JAMA 311(24), 2472. doi:10.1001/jama.2014.7644 
32 Lahti, J., Rakkolainen, M. & Koski-Jännes, A. 2013. Motivoiva haastattelu kaksoisdiagnoosipotilaiden hoidossa. Duodecim 129, 2063–2068.
25 Jääskeläinen, M. 2012. Päihdehaittakustannukset 2010. Tilastoraportti 11/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
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Tapatuunausryhmästä päihteiden ongelmakäyttäjiä on 3,3, joten oletettu keskimääräinen kustannus 
heistä on 30 690 euroa vuodessa. Koska Tapatuunauksen kokonaisvaikutus kesti arviolta 10 kuukautta, 
niin kahden kuukauden ajan kustannuksia kertyy myös 2,9 hengen päihteiden ongelmakäytöstä yhteensä 
4495 euroa ((9300e/12 kk * 2 kk) * 2,9 = 4495 euroa) 

Tapatuunaus-ryhmän ansiosta säästyneet kustannukset ovat siis yhteensä 22 475 euroa  
(57 660 e – (30 690+4495) = 22 475 euroa). Toisin sanoen säästö yhdestä henkilöstä vuodessa olisi 7750 
euroa (9300e/12 kk*10kk=7750e) ja 2,9 henkilöstä 22 475 euroa (2,9*7750 euroa = 22 475 euroa) vuodessa.

Jos huomioidaan vain ryhmästä aiheutuvat välittömät kulut, niin SROI-luku on noin 1,63 (hyöty/
ryhmän kustannus=22 475e/ 13800≈ 1,63) eli Tapatuunaus-ryhmä tuottaa siis noin 1,63 euroa hyötyä 
jokaista sijoitettua 1 euroa kohti.

Jos huomioidaan kaikki ryhmästä aiheutuneet kulut, niin SROI-luku on noin 0,96 (hyöty/ryhmän 
kustannus=22 475e/ 23 500≈ 0,96) eli Tapatuunaus-ryhmä tuottaa siis noin 0,96 euroa hyötyä jokaista 
sijoitettua 1 euroa kohti.

4.4.3 Herkkyysanalyysi 

Oletus 1. Joidenkin tieteellisten julkaisujen mukaan 40 %–60 %:lla ryhmäläisistä ilmenee päihteiden 
ongelmakäyttöä tukitoimen jälkeen.27–31 Tarkastellaan SROI-lukua oletuksella, että ilman Tapatuunaus-
ryhmää 40 %:lla ryhmäläisistä olisi päihteiden ongelmakäyttäjiä. Taulukossa 2 esitetään, että tämän 
oletuksen ollessa voimassa Tapatuunaus-ryhmään sijoitettu 1 euro tuottaa 0,23–0,39 euroa hyötyä. Toisin 
sanoen toiminta ei ole kannattavaa.

Taulukko 2. Herkkyysanalyysi oletuksella 1

Oletus 2. Aikaisemman tutkimuksen perusteella yhteiskunnalle aiheutuu 8000–9300 euron säästöt 
vuodessa, kun yksi asukas siirtyy suurkuluttajasta keskimääräiskäyttäjäksi. Oletetaan, että yhteiskunnalle 
aiheutuvat säästöt ovat 8000 euroa vuodessa. Tarkastellaan SROI-lukua ja havaitaan taulukosta 3, että 
oletuksen ollessa voimassa Tapatuunaus-ryhmään sijoitettu 1 euro tuottaa hieman vähemmän kuin 9300 
kustannusoletuksella, mutta ero ei ole kovin suuri. 

27 Finney JW, Moos RH. 1992. The long-term course of treated alcoholism, II: predictors and correlates of 10-year functioning and mortality. Journal Stud Alcohol 53,  
      142-153.
28 McLellan AT, McKay J. 1998.The treatment of addiction: what can research offer practice? In: Lamb S, Greenlick M, McCarty D, eds. Bridging the Gap: Forging New      
       Partnerships in Community-Based Drug Abuse Treatment. Washington, DC: National Academy Press. 
29 McLellan AT, Lewis  DC, O’Brien  CP & Kleber  HD. 2000. Drug dependence, a chronic medical illness: implications for treatment, insurance, and outcomes evaluati      
      on. JAMA 284(13), 1689-1695.  
30 Bowen S, Witkiewitz K, Clifasefi SL, Grow J, Chawla N, Hsu SH, Carroll HA, Harrop E, Collins SE, Lustyk MK, Larimer ME. 2014. Relative efficacy of mindfulness-
      based relapse prevention, standard relapse prevention, and treatment as usual for substance use disorders: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 71(5),    
      547-556.   
31 Slomski, A. 2014. Mindfulness-Based Intervention and Substance Abuse Relapse. JAMA 311(24), 2472. doi:10.1001/jama.2014.7644 
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Taulukko 3. Herkkyysanalyysi oletuksella 2

Taulukko 4. Herkkyysanalyysi oletuksella 3

Oletus 3. Aikaisemman tutkimuksen perusteella yhteiskunnalle aiheutuu 8000–9300 euron säästöt 
vuodessa, kun yksi asukas siirtyy suurkuluttajasta keskimääräiskäyttäjäksi. Määritellään säästöoletukseksi 
keskiarvo arvoista 8000–9300, jolloin säästö on noin 7208 euroa. Tutkimusaineistossa kysyttiin asiakkaan 
kokemusta siitä, oliko Tapatuunaus-ryhmällä ollut vaikutusta asiakkaan raittiuden ylläpysymiseen 
tai päihteiden käytön vähentämiseen. Haastattelun perusteella viis yhdestätoista osallistujasta koki 
Tapatuunaus-ryhmällä olleen vaikutusta raittiuden ylläpysymiseen tai päihteiden käytön vähentämiseen. 
Oletetaan tämän perusteella, että Tapatuunaus-ryhmän ansiosta 4,5 osallistujaa (5/11≈4,5) on säästynyt 
päihteiden ongelmakäytöltä. Taulukossa 4 kuvataan, kuinka oletuksen ollessa voimassa Tapatuunaus-
ryhmään sijoitettu 1 euro tuottaa enintään 3 euroa hyötyä ja vähintään 1,09 euroa hyötyä.

Huomioidaan kustannuksissa ryhmän välittömät kustannukset 13 800 euroa

Huomioidaan kustannuksissa ryhmän kaikki kustannukset 23 500 euroa
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5 Yhteenveto ja pohdinta 

5.1 Onnistumiset ja hyvät käytännöt ryhmätoiminnassa

Tapatuunaus-hankkeessa yhteiskehitettiin työelämän ulkopuolella olevien työikäisten kanssa erityisesti 
tälle kohderyhmälle suunnattu yhteisöpohjainen toimintamalli alkoholinkäytön vähentämisen tai 
raittiuden tueksi. Ryhmiin osallistuneista 85 % kertoi ryhmätoiminnan saavuttaneen tavoitteensa tältä 
osin hyvin.  

Toimintamallin tavoitteena oli kyseenalaistaa vakiintuneita toimintatapoja ja kehittää yhdessä 
merkityksellistä arkea. Käytännössä tämä tarkoitti keskustelua ja kartoitusta (suunnittelu) sellaisista 
asioista/mielenkiinnon kohteista, joiden ympärille yhteisöpohjainen toiminta voisi hedelmällisesti 
kiinnittyä. Tapatuunaus-ryhmätoimintaan päätettiin sisällyttää sekä suunnittelu- että toiminnallisia 
tapaamisia, mikä koettiin hyväksi toimintatavaksi ryhmiin osallistuneiden mielestä.

Ryhmätoimintaan osallistuneet olivat ryhmien sisältöön ja toimivuuteen kaikilta osin erittäin tyytyväisiä, 
keskiarvot vaihtelivat välillä 3,9–4,6 (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä). Eniten kiiteltiin toimivaa 
vuorovaikutusta ohjaajan ja ryhmäläisten kesken sekä yhden ryhmäkerran kestoa. Arviointityöpajan ja 
loppuhaastattelujen avovastausten mukaan erityisen hyvää ryhmätoiminnassa olivat olleet mukavat 
ja rennot vetäjät; ilmapiiri, solidaarisuus ja yleinen kunnioituksen tunne; vertaistuki; toteutuminen, 
etsiminen; erilaisuus, teemat. Onnistumiset ryhmätoiminnassa voidaan kiteyttää seuraavasti:

 Tasavertaisuus (ohjaajat/osallistujat) 
 Yhteisöllisyys
 Ei päihtyneenä ryhmissä
 Osallistujat olleet tyytyväisiä toteutuneeseen toimintaan
 ´Retkahduksen´ jälkeen halu palata takaisin ryhmään
 Uusia tapoja arkeen (esim. museokortti)
 Päivärytmin vahvistuminen toiminnan avulla
 Ryhmätoiminta herättänyt paljon hyvää keskustelua.

5.2 Ryhmätoiminnalla aikaan saadut vaikutukset

Tapatuunaus-hankkeen toiminta on vastannut nyky-yhteiskunnassa tunnistettuihin työllistymisen ja 
syrjäytymisen ehkäisyn keskeisimipiin haasteisiin tukemalla alkoholinkäytön vähentämistä tai raittiuden 
ylläpitämistä. Ryhmätoiminnalla mahdollisesti saavutettuja vaikutuksia voidaan tarkastella alla 
mainituilla osa-alueilla:

Verrannolliset vaikutukset
 Alkoholinkäytön väheneminen, raitistuminen ja kokemukset alkoholinkäytöstä
 Omien voimavarojen ja toimijuuden vahvistuminen (mm. arjen mielekkyys, ymmärrys ja tuki   
 muilta ihmisiltä, asioiden aikaan saaminen, itsensä tärkeäksi/arvokkaaksi kokeminen, oman  
 ajankäytön hallinta)
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 Ryhmätoimintaan osallistuneiden jatkopolut 
       Eteneminen kohti työtä tai koulutusta (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, osallistuminen  
  KUTU-hankkeen toimintaan)
       Kiinnittyminen työhön (soveltuvan työpaikan löytyminen)
       Kiinnittyminen koulutukseen (soveltuvan opiskelupaikan löytyminen)

Koetut vaikutukset
 Ryhmätoiminnasta saatu tuki yleisellä tasolla
 Tuki alkoholin ja muiden päihteiden käytön vähentämiseen tai raittiuteen
 Tuki arkeen, ihmissuhteisiin ja voimavaroihin

Taloudelliset vaikutukset
 Yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset
       
Verrannollisten vaikutusten osalta AUDIT C -alkulomakkeiden mukaan raittiina olevista 83 % (5/6) kertoi 
loppuhaastatteluissa olevansa edelleen raittiita. Kaikilla alkulomakkeiden mukaan alkoholia käyttävillä, 
jotka vastasivat myös loppulomakkeisiin (N = 4), oli alkoholinkulutus vähentynyt, yksi heistä oli raitistunut 
kokonaan.

Kokemukset omasta alkoholinkäytöstä (3 väittämää: koen juovani liian usein; koen juovani liian suuria 
määriä; minulla on ympärilläni ihmisiä, joilla ei ole päihdeongelmaa) olivat kaikilta osin kehittyneet 
myönteisempään suuntaan. Loppuhaastatteluihin osallistuneista 63 % kertoi, että heillä on ympärillään 
ihmisiä, joilla ei ole päihdeongelmaa. Alkulomakkeen täyttäneiden osalta vastaava osuus oli 40 %.

Omien voimavarojen ja toimijuuden vahvistumista oli havaittavissa kaikilla muilla osa-alueilla lukuun 
ottamatta arvioita itsensä tärkeäksi/arvokkaaksi ihmiseksi kokemisesta, jonka osalta arviot säilyivät 
ennallaan (ka = 4,0). Eniten edistystä oli tapahtunut koskien oman ajankäytön hallintaa sekä kokemusta 
siitä, että tekee arjessa niitä asioita, joissa haluaisi kehittyä.

Verrannollisten vaikutusten osalta tarkasteltiin ryhmätoimintaan osallistuneiden jatkopolkuja. 
Tarkasteltaessa yksittäisten ryhmiin osallistuneiden työtilannetta havaittiin tilanteen pysyneen samana 
56 %:n osalta. Loppuhaastatteluvaiheessa työnhakijoiden sekä kuntoutuksessa/keikkatyössä olevien 
määrät olivat hieman lisääntyneet verrattuna alkutilanteeseen. Huomattava muutos oli tapahtunut 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien lukumäärässä: alkulomaketietojen mukaan heitä oli 9 % ja 
loppuhaastatteluvaiheessa kolmasosa. Hankkeen puitteissa ei ollut mahdollisuutta saada tietoa ryhmiin 
osallistuneiden työkyvyttömyyseläkkeiden päädiagnooseista. Enemmistöllä (14/20) ryhmätoimintaan 
osallistuneista oli jokin fyysinen sairaus ja melkein puolella mielenterveysongelmia taustalla, joten 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on voinut johtua muustakin syystä kuin alkoholinkäytöstä.
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Etenemistä kohti työtä tai koulutusta voitiin havaita kahden osallistuneen kohdalla, yksi ryhmätoimintaan 
osallistumisen keskeyttäneistä siirtyi kuntouttavaan työtoimintaan, alkukartoituksessa hän oli 
kertonut olevansa työnhakija. Toinen osallistui Tapatuunaus-ryhmätoiminnassa pidetyn KUTU-infon 
jälkeen myös KUTU-hankkeen (Kuntouttavan työn uudistajat) toimintaan. Kuntoutussäätiön vuosina 
2017–2018 toteuttamassa KUTU-hankkeessa tutkitaan pitkäaikaistyöttömien työllistymisen esteitä ja 
mahdollisuuksia. Osallistujia tuetaan työvalmiuksien kehittämisessä ja työnhaussa siten, että he voivat 
saada toimeentuloa ansiotyössä aidossa työympäristössä. Hankkeessa luodaan uusi tuetun työllisty-
misen malli, jossa hyödynnetään yhteistyöverkostoja, palvelumuotoilua ja digitaitoja.

Koettujen vaikutusten osalta Tapatuunaus-ryhmiin osallistuneet totesivat saaneensa yleisellä tasolla 
paljon hyötyä osallistumisestaan. Keskiarvo oli 4,1 viisiportaisella asteikolla (1 = erittäin huonosti, 5 = 
erittäin hyvin). Erittäin hyvin ryhmään osallistumisesta koki hyötyneensä 17 % vastaajista. 

Tapatuunaus-ryhmätoiminnan tavoitteena oli löytää kiinnostavaa tekemistä alkoholinkäytön 
vähentämisen tai raittiuden tueksi. Loppuhaastatteluihin osallistuneista reilu kolmasosa kertoi saaneensa 
ryhmään osallistumisen avulla merkittävissä määrin tukea alkoholinkäyttönsä vähentämiseen. Raittiuden 
ylläpitämisen osalta merkittävissä määrin tukea kertoi saaneensa kolmannes haastatelluista. Lisäksi 
ryhmätoiminta auttoi päihteettömien ystävien tai tuttavien saamisessa, 45 % kertoi saaneensa tähän 
tukea.

Arjen osalta oli saatu etenkin tukea kokemukselle siitä, että tekee arjessa niitä asioita, joissa haluaisi 
kehittyä. Kolmannes osallistujista totesi saaneensa tältä osin merkittävissä määrin tukea. Ihmissuhteita 
ja omia voimavaroja koskevan tuen osalta tuotiin loppuhaastatteluissa esille erityisesti uusiin ihmisiin 
tutustuminen, mielialan kohentuminen, luottamuksen vahvistuminen muihin ihmisiin, itsensä tärkeäksi/
arvokkaaksi kokeminen, itsetunnon paraneminen ja onnistumisten kokeminen sekä toiveikkuuden 
lisääntyminen (esim. oman tulevaisuuden osalta).

Taloudellisten vaikutusten arvioinnin perusteella yksi Tapatuunaus-ryhmään sijoitettu euro tuottaa 
0,96–1,63 euroa hyötyä. Herkkyysanalyysin perusteella hyötyä kuvaava SROI-arvo kuitenkin vaihtelee 
jopa 0,2:sta 3,00:een. Arvioon vaikuttaa merkittävästi se, huomioidaanko ryhmän suunnitteluun käytetty 
aika ryhmän aiheuttamissa kustannuksissa. Jos suunnitteluaika huomioidaan, taloudellinen hyöty on 
heikompi kuin jos huomioidaan vain ryhmästä aiheutuneet välittömät kustannukset. Näin ollen voidaan 
todeta, että mitä enemmän ryhmiä toteutetaan yhdellä suunnittelutyöllä, sitä taloudellisemmaksi 
ryhmän toteuttaminen muodostuu, jos oletetaan, että ryhmän vaikuttavuus päihteiden ongelmakäyttöön 
on samalla tasolla myös seuraavissa ryhmissä. 

Taloudellisen arvioinnin tarkastelussa on huomioitava, että päihteiden käytön yhteiskunnalle aiheutuva 
kustannusarvio perustuu runsaasti päihteitä käyttävien aiheuttamiin kustannuksiin. Tapatuunaus-
ryhmään osallistujista useilla ei kuitenkaan ollut päihteiden ongelmakäyttöä lähtötilanteessa AUDIT-C 
testien tulosten perusteella. Kaikki osallistujat olivat kuitenkin olleet raittiina alle viisi vuotta ja he 
kuuluivat riskiryhmään päihteiden ongelmakäytön suhteen.
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Liitteet

Liite 1. Kuntoutussäätiön esittely

Kuntoutussäätiö on valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio, joka on toiminut kuntoutuksen 
suunnannäyttäjänä jo yli 70 vuoden ajan. Organisaation perustehtävänä on tukea elämänhallintaa 
sekä työhön kuntoutumista. Kuntoutussäätiö toimii kuntoutuksen tutkijana, kehittäjänä, arvioijana, 
kouluttajana, tiedottajana ja kuntoutuspalveluiden tuottajana. Tavoitteena on toimia kuntoutuksen 
Living Labina eli kuntoutusjärjestelmän konkreettisena uudistajana ja uudistumisen välineiden 
tuottajana koko Suomelle. Organisaation toteuttama tutkimus on käytäntölähtöistä. Kuviossa 1 esitellään 
Kuntoutussäätiön strategiakartta ja osaamisalueet: Kestävä työ ja työkyky, Paras toimintakyky ja terveys 
sekä Vahvistuva kansalaisyhteiskunta.

Kuvio 1. Kuntoutussäätiön strategiakartta ja osaamisalueet

Kuntoutussäätiössä työskentelee tällä hetkellä noin 80 asiantuntijaa. Kuntoutusasiakkaille tarjotaan 
oikea-aikaisia ja asiakaslähtöisiä palveluja, jotka parantavat heidän työ-, opiskelu- ja toimintakykyään. 
Toiminnassa korostuu elä-mänhallintataitojen ja työelämävalmiuksien vahvistaminen. Jokaisen asiakkaan 
kanssa käydään säännöllisesti kahdenkeskisiä keskusteluja ja asetetaan tavoitteita sekä seurataan niiden 
toteutumista. Asiakkaat osallistuvat aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tarjottavat 
palvelut perustuvat tarkasti määriteltyihin periaatteisiin ja laatuvaatimuksiin ja niiden suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastaavat alan kokeneet asiantuntijat.

Viestintä ja tiedolla vaikuttaminen koskettaa kaikkea Kuntoutussäätiön toimintaa. Organisaation 
tavoitteena on profiloitua merkittäväksi kuntoutusalan tutkimuskeskukseksi Euroopassa sekä lisätä 
tutkimustiedon yhteiskunnal-lista vaikuttavuutta kehittämällä tutkimusviestintää ja tiedolla vaikuttamisen 
tapoja. Lisätietoja Kuntoutussäätiöstä löytyy osoitteesta www.kuntoutussaatio.fi, myös Facebookista, 
Twitterista ja Instagramista.
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Liite 2. Alkukartoituskysely

Tapatuunaus - alkuhaastattelu: Oma arki ja alkoholinkäyttö 

1. Tunnus 

2. Sukupuoli 
    Nainen
 Mies 
 Muu
 En halua vastata

3. Minkä ikäinen olet? 
    20–29
 30–39
 40–49
 50–59
 60–64
 yli 60

4. Valitse parisuhdestatustasi tällä hetkellä parhaiten kuvaava vaihtoehto 
 Parisuhteessa yli 5 vuotta
 Parisuhteessa 1–5 vuotta
 Parisuhteessa alle vuoden
 En ole tällä hetkellä parisuhteessa

5. Kenen kanssa asut? Voit valita useamman vaihtoehdon
 Asun yksin
 Puoliso
 Lapsi / Lapset
 Vanhempi/vanhemmat
 Sisar tai sisarukset
 Ystävä
 Asun kimppakämpässä
 Joku muu, kuka? ________________________________
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6. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tämän hetkistä työtilannettasi? 
    Työnhakija
 Työtön, en hae tällä hetkellä töitä
 Työkyvytön
 Eläkkeellä
 Kokopäivätyössä
 Osa-aika- tai keikkatyössä
 Kuntouttavassa työtoiminnassa
 Joku muu, mikä? ________________________________
 Työkyvyttömyyseläkkeellä
 Kuntoutuksessa, missä? ________________________________

9. Tutkijan huomioita 
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Liite 3. AUDIT C -lomake

Ole hyvä ja rastita lähinnä oikeaa oleva vastaus.

1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan 
myös ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.

 ei koskaan 
 noin kerran kuussa tai harvemmin 
 2–4 kertaa kuussa 
 2–3 kertaa viikossa 
 4 kertaa viikossa tai useammin 

2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia?

 1–2 annosta 
 3–4 annosta 
 5–6 annosta 
 7–9 annosta 
 10 tai enemmän 

3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia?

 en koskaan 
 harvemmin kuin kerran kuussa 
 kerran kuussa 
 kerran viikossa 
 päivittäin tai lähes päivittäin 
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Liite 4. Alkuhaastattelun kysymykset

Keskeisiä asioita

1. Elämäntilanne ja arki - Millaista osallistujan arki on ja mitä kaikkea siihen liittyy? Mitä palveluita osallistuja 
on käyttänyt? 

2. Kiinnostuksen kohteet - Millaiset asiat osallistujaa kiinnostavat? Mitä tavoitteita hänellä on? Mikä häntä 
voisi kiinnostaa? 

3. Nykyinen alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät tavoitteet - Minkälaista osallistujan tämänhetkinen 
alkoholinkäyttö on? Millaisiin tilanteisiin ja tunteisiin se liittyy? Minkälaisia toiveita ja pyrkimyksiä osallistujalla 
on alkoholinkäytön suhteen? 

4. Pilottiryhmään osallistuminen ja itsearvio - Miten osallistuja suhtautuu ryhmätoimintaan ja toimintaan 
ryhmässä?

1. Elämäntilanne ja arki (tekeminen, toimintatavat, muutokset, sosiaaliset kontaktit ja palveluidenkäyttö)

     Millainen on tyypillinen arkipäiväsi? (toiminta, paikat, ihmiset, palvelut)
 Mitä kaikkea siihen kuuluu? (harrastukset, sosiaaliset tilanteet ym.)
 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)
 Osallistutko järjestettyyn toimintaan tai käytätkö joitakin palveluita? (Kela, TYP, terveyskeskus,  
 kirjasto, harrastusseurat, järjestöjen toiminta, itse järjestetty toiminta) 
     Millaisia muutoksia arjessasi ja siihen liittyvissä asioissa on tapahtunut? (esim. viimeisen 5 vuoden   
     aikana?) Minkälaiset asiat ovat vaikuttaneet muutoksiin mielestäsi? 
     Millaiset asiat koet tärkeänä omassa arjessasi? Miksi?
  Harrastuksia? Ihmisiä? Paikkoja? Tapoja?
     Mitä haluaisit muuttaa arjessasi?
  Onko sinulla arjessasi jotain tapoja, joista haluaisit päästä eroon, 
  tai asioita joita haluaisit tehdä toisin?
  Millaiseen asioihin haluaisit käyttää enemmän aikaa? Miksi? Mikä sitä vaikeuttaa? 
  Mikä helpottaa?
  Miten muuten haluaisit muuttaa ajanviettotapojasi?

2. Kiinnostuksen kohteet (miellyttävät tavat viettää vapaa-aikaa, harrastukset, kirjallisuus)

    Mitä asioita voisit nimetä kiinnostuksen kohteiksi, esimerkiksi harrastukset tai tavat viettää vapaa-aikaa?
  Miten nämä asiat näkyvät elämässäsi?
  Miten muut ihmiset liittyvät näihin? Millaisia sosiaalisia tilanteita näihin liittyy?
  Minkälaisia tavoitteita sinulle on näiden suhteen? 
    Millaisia kiinnostuksen kohteita sinulla on aiemmin ollut?
  Millaisia asioita on jäänyt pois? Mitkä näistä ovat sellaisia, joihin haluaisit jossain muodossa  
  paneutua jälleen enemmän? Miksi?
    Millaisia uusia asioita olet löytänyt? 
  Mitkä näistä ovat sellaisia, joihin haluaisit panostaa enemmän? Miksi?
    Onko jotain sellaisia asioita, joita olet tehnyt ennen enemmän ja haluaisit ne takaisin osaksi arkeasi? 
  Mitä hankaluuksia näiden ylläpitämiseen on liittynyt? Uskotko, että näihin voisi jotenkin 
  vaikuttaa tulevaisuudessa? 
  Millaisista asioista voisi olla hyötyä tai tukea tässä?
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3. Nykyinen alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät tavoitteet

    Miten kuvailisit omaa suhdettasi alkoholinkäyttöön tällä hetkellä?
  Miltä se tuntuu? 
    Millaisia hyviä puolia siihen liittyy tai on liittynyt? Mitä hyvää se on tuonut (edes hetkellisesti)? 
    (mikä motivoi henkilöä alkoholinkäyttöön)
     Entä huonoja puolia? Mitä siitä on seurannut? 
     Mikä tekee niistä hyviä tai huonoja? 
     Voisiko hyviä puolia olla mahdollista toteuttaa myös selvinpäin? Miten?
     Miksi koet käyttäväsi / käyttäneesi alkoholia? Muistatko vielä, miksi aloitit?
     Millaisissa tilanteissa juot tai joit alkoholia?
  Miten siitä on tullut osa juuri tällaisia tilanteita? 
  Ovatko jotkut tilanteet erityisen ongelmallisia? Miten olet huomannut sen?
     Miten usein ja millaisia määriä arvioisit juovasi?
  Kysytään vain, jos vielä käyttää alkoholia: Mikä olisi ihanteellinen määrä vai haluaisitko  
  lopettaa juomisen kokonaan?
     Oletko pyrkinyt muuttamaan omaa juomista? Miten?
  Millaisia haasteita näihin muutosyrityksiin on liittynyt?
  Mikä on auttanut vähentämisessä?
  Raitistuneille: Mikä oli merkittävä tekijä alkoholinkäytön lopettamisessa? 
  Mikä auttoi onnistumaan?
     Haluatko vähentää alkoholinkäyttöäsi tai ylläpitää raittiutta?
     Tässä kohtaa muistutetaan, että ei tarvitse vastata, jos ei halua. Käytätkö tai oletko käyttänyt muita
     päihteitä alkoholin lisäksi? (Jos vastaa myöntävästi, mitä?) 

4. AUDIT-C

Kokemusasiantuntija alustaa: Tässä yhteydessä kysymme vielä AUDIT-C kyselyn. Kysely on yleisesti 
käytössä terveyspalveluissa toteutettavan mini-intervetion yhteydessä, minkä vuoksi haluamme testata sitä 
myös tässä. Muistathan, että jos jokin kysymyksistä tuntuu ahdistavalta, voit hyvin jättää vastaamatta siihen 
tai kaikkiin kysymyksiin. Voit vaihtoehtoisesti täyttää kyselyn itse tai voimme täyttää sen yhdessä.

AUDIT-C

Ole hyvä ja rastita lähinnä oikeaa oleva vastaus (suluissa vastauksen pistemäärä).
Raitistuneiden kohdalla kohta 1 on ei koskaan (0). Muista kysyä, milloin raitistuminen on tapahtunut.

1. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, jolloin 
nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.

ei koskaan (0) 
noin kerran kuussa tai harvemmin (1)
2-4 kertaa kuussa (2)
2-3 kertaa viikossa (3)
4 kertaa viikossa tai useammin (4)

2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia?

1-2 annosta (0)
3-4 annosta (1) 
5-6 annosta (2)
7-9 annosta (3)
10 tai enemmän (4)
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3. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia?

en koskaan (0)
harvemmin kuin kerran kuussa (1)
kerran kuussa (2)
kerran viikossa (3)
päivittäin tai lähes päivittäin (4)

Kysymyksiä AUDIT-C:stä

     Miltä tähän kyselyyn vastaaminen tuntui?
     Valehtelitko tai kaunistelitko alkoholinkäyttöäsi?
     Jos saisit itse päättää, miten muuttaisit kyselyä?

4. Pilottiryhmiin osallistuminen ja itsearvio

     Haluaisitko osallistua Tapatuunaus-hankkeen pilottiryhmiin? Kyllä / ei 

Jos henkilö vastaa myöntävästi:

Kokemusasiantuntija alustaa: Ihmiset suhtautuvat eri tavoin ryhmässä toimimiseen, jotkut pitävät siitä, 
jotkut inhoavat sitä. Monille se kuitenkin sopii ja monet, jotka kertovat, etteivät pidä ryhmässä toimimisesta, 
ovat kuitenkin jälkikäteen kertoneet saaneensa siitä paljon. Ryhmässä voi myös toimia eri tavoin, enemmän 
tai vähemmän aktiivisesti, saaden silti hyötyä ryhmän edistämistä asioista. 

     Oletko valmis pyrkimään terveellisempiin elintapoihin?
     Minkälaisia ajatuksia sinulla on ryhmässä toimimisesta? 
     Mitä asioita haluaisit tehdä?
     Onko sinulla mielestäsi jotain sellaista tietotaitoa tai harrastuneisuutta, että voisit ja haluaisit tuoda sitä      
     mukaan ryhmään?
     Millaisia asioita toivoisit oppivasi muilta ryhmän jäseniltä? 

Alku/loppukartoitus (nämä täytetään itsenäisesti)

Kysely väitteiden pohjalta: (5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä)

Ikä

Sukupuoli

Parisuhde

Kenen kanssa asuu

Työtilanne

Hyvä arki

 Arkeni on mielekästä
 Ympärilläni on ihmisiä, jotka ymmärtävät ja pystyvät tukemaan minua tarpeen tullen
 Minulla on kiinnostavaa tekemistä elämässäni
 Koen saavani asioita aikaan
 Koen itseni tärkeäksi/arvokkaaksi ihmiseksi
 Hallitsen omaa ajankäyttöäni
 Teen arjessani niitä asioita, missä haluaisin kehittyä
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Alkoholinkäyttö (en käytä enää alkoholia, 1-5)

 Koen juovani liian usein
 Koen juovani liian suuria määriä
 Koen, että en pysty elämään täyttä elämää alkoholin takia
 Minulla on ympärilläni ihmisiä, joilla ei ole päihdeongelmaa
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Liite 5. Loppuhaastattelun kysymykset

1. Tunnus

2. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tämänhetkistä työtilannettasi?
    Työnhakija
 Työtön, en hae tällä hetkellä töitä
 Työkyvytön
 Eläkkeellä
 Kokopäivätyössä
 Osa-aika- tai keikkatyössä
 Kuntouttavassa työtoiminnassa
 Jokin muu, mikä? ________________________________
 Työkyvyttömyyseläkkeellä
 Kuntoutuksessa, missä? ________________________________

3. Ryhmän sisältö ja toimivuus 
(1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä)                         1       2       3       4       5

Ryhmäkertojen määrä oli sopiva 
                               
Yhden ryhmäkerran kesto oli sopiva 
                                 
Ryhmän toteutusajankohta oli tilanteeseeni nähden sopiva 
                                 
Ryhmässä oli luottamuksellinen ja vuorovaikutusta tukeva ilmapiiri 
                                 
Vertaistuki ryhmäläisten kesken toteutui hyvin 
                                 
Ryhmäläisillä oli mahdollisuus vaikuttaa Tapatuunaus-ryhmän toimintaan 
                                 
Vuorovaikutus ohjaajan ja ryhmäläisten kesken oli toimivaa                      

4. Mikä jäi erityisesti mieleesi Tapatuunaus-ryhmästä? 

5. Mikä oli erityisen hyvää Tapatuunaus-ryhmätoiminnassa? 

6. Miten koet, että omat odotuksesi koskien Tapatuunaus-ryhmää toteutuivat?
(1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin) 

 1       2       3       4       5
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7. Mitkä ryhmää koskevat odotuksesi toteutuivat?

8. Miten koet saaneesi hyötyä Tapatuunaus-ryhmään osallistumisesta?
(1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin) 

 1       2       3       4       5
                               

9. Jatkokysymys hyötyä saaneille: Millaista hyötyä sait ryhmään osallistumisesta? 

10. Tapatuunaus-ryhmän tavoitteena oli löytää kiinnostavaa tekemistä alkoholinkäytön vähen-
tämisen tai raittiuden tueksi. Miten koet ryhmätoiminnan onnistuneen tässä tavoitteessa? 
Perustelethan vastauksesi. 

11. Pystyitkö vaikuttamaan Tapatuunaus-ryhmän toimintaan? Perustelethan vastauksesi. 

12. Jos pystyit vaikuttamaan ryhmän toimintaan: Koitko vaikuttamismahdollisuuden positiiviseksi 
vai negatiiviseksi asiaksi? Olisitko toivonut enemmän/vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa 
ryhmän toimintaan? 

13. Millaiseksi koit Tapatuunaus-ryhmän ohjauksen? 

14. Mitä ryhmätoiminnassa tulisi vielä kehittää? 

15. Haluaisitko jatkossa osallistua vastaavanlaiseen ryhmätoimintaan? 

16. Oma arki 
(1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä)                                                         1       2       3       4       5
                
Arkeni on mielekästä 
                                
Ympärilläni on ihmisiä, jotka ymmärtävät ja pystyvät tukemaan minua tarpeen tullen 
                                 
Minulla on kiinnostavaa tekemistä elämässäni 
                                 
Koen saavani asioita aikaan 
                               
Koen itseni tärkeäksi/arvokkaaksi ihmiseksi 
                                 
Hallitsen omaa ajankäyttöäni 
                                 
Teen arjessani niitä asioita, joissa haluaisin kehittyä 
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17. Alkoholinkäyttö                                             1       2       3       4       5
(1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä)   
                                           
Koen juovani liian usein (Vain alkoholia käyttäviltä) 
                                                     
Koen juovani liian suuria määriä (Vain alkoholia käyttäviltä) 
                                                      
Koen, että en pysty elämään täyttä elämää alkoholin takia/ilman alkoholia 
                                                   
Minulla on ympärilläni ihmisiä, joilla ei ole päihdeongelmaa 
                                                  

18. Onko alkoholinkäytössäsi tapahtunut muutoksia Tapatuunaus-ryhmätoimintaan osallistumisen 
myötä? Jos on, millaisia? 

19. Onko suhtautumisessasi alkoholiin tapahtunut muutoksia Tapatuunaus-ryhmätoimintaan 
osallistumisen myötä? Jos on, millaisia?

20. Miten koet, että Tapatuunaus-ryhmään osallistuminen on tukenut omaa arkeasi?
(1=ei tukea, 2=jossakin määrin tukea, 3=merkittävissä määrin tukea, 4=tämä ei koske minua) 

Oma arki                                  1       2       3       4      
             
Mielialan kohentuminen 
                                                                    
Terveyden kohentuminen 
                                                                  
Uusiin ihmisiin tutustuminen 
                                                                  
Uusien, läheisten ihmissuhteiden solmiminen 
                                                                  
Luottamuksen vahvistuminen muihin ihmisiin 
                                                                  
Uutta, päihteettömyyttä tukevaa toimintaa/tekemistä arkeen 
                                                                  
(Lisää) kiinnostavaa tekemistä elämään 
                                                                  
Arjen mielekkyys 
                                                                  
Asioiden aikaan saaminen 
                                                                  
Päivärytmi (arjen hallinta) 
                                                                  
Oman ajankäytön hallinta 
                                                                  
Kokemus siitä, että tekee arjessa niitä asioita, joissa haluaisi kehittyä 
                                
Itsensä tärkeäksi/arvokkaaksi kokeminen 
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Omien voimavarojen löytäminen 
                       
Itsetunnon paraneminen ja onnistumisten kokeminen 
                       
Toiveikkuuden lisääntyminen (esim. oman tulevaisuuden osalta) 
                       
Tulevaisuuden suunnitelmien selkiytyminen 
                        
Jotenkin muuten, miten? __________________________________
                        

21. Miten koet, että Tapatuunaus-ryhmään osallistuminen on tukenut päihteiden käyttösi vähentämistä 
tai raittiutesi ylläpitämistä?
(1=ei tukea, 2=jossakin määrin tukea, 3=merkittävissä määrin tukea, 4=tämä ei koske minua) 

Alkoholin ja muiden päihteiden käyttö                    1       2       3       4

                                     
Alkoholinkäytön vähentäminen
                                                                  
Muiden päihteiden käytön vähentäminen 
                                                                  
Raittiuden ylläpitäminen 
                                                                  
Päihteettömien ystävien/tuttavien saaminen 
                                                                  
Jotenkin muuten, miten? ________________________________
                                                                 

22. Tarkennuksia keskeyttämisen/epäaktiivisuuden syistä
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