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Palvelun
nimi
Kenelle
Tavoite ja
tarkoitus

Ehkäisevää päihdetyötä verkossa
Lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhemmille
Vahvistetaan toimintaan osallistuneiden lasten päihdehaitoilta suojaavia tekijöitä
1) Lapset saavat kannustusta ja tukea
2) Lasten vapaa-ajan ympäristöissä on turvallisia aikuisia
3) Lapset osallistuvat turvallisen aikuisen ohjaamaan toimintaan
Kohdattujen nuorten päihdehaitat vähenevät
1) Päihteisiin kohdistuvat asenteet muuttuvat päihteiden haittoja huomioiviksi
2) Suojaavat tekijät, kuten itsetunnon kehittyminen ja yhteiskuntaan kiinnittyminen,
vahvistuvat
3) Eri foorumeille tuodaan vaihtoehtoisia näkökulmia (rikotaan hiljaisuuden kierre, agenda
setting)
Ehkäisevän päihdetyön arvojen ja asenteiden esiin tuominen, jotka mahdollistavat pienemmät
päihdehaitat
1) Aikuiset saavat sekä mahdollisuuden tasavertaiseen keskusteluun että erilaisia
näkökulmia pohdittavaksi omien arvojen tarkastelua varten
2) Hiljaisuuden kierre katkeaa lisäämällä avointa keskustelua päihdehaitoista ja
elämänlaadusta tuomalla niihin keskusteluihin tutkittua tietoa, joissa keskustelu
perustuu olettamuksiin

Hyödyt

Resurssit

Sisältö

Vanhempien kasvatustyön tukeminen
→ Vanhemmat saavat lasten ja nuorten päihdekasvatusta tukevaa tietoa mm. päihdeilmiöstä,
päihteistä sekä niiden käyttöön vaikuttavista tekijöistä. Vanhemmat saavat tietoa lasten
mediakasvatukseen liittyvistä teemoista.
Lapsen itsetunto kehittyy, lapsen päihdehaitoilta suojaavat tekijät vahvistuvat ja lasten kokemat
päihdehaitat vähenevät.
Kohdattujen nuorten päihdehaitat vähenevät.
Vanhemmilla on enemmän osaamista päihdekasvatuksessa.
Verkossa toimivat työntekijät ovat kaikki sosiaali-, terveys- tai nuorisoalan koulutuksen
saaneita. Työntekijän tulee tuntea sosiaalista mediaa ja sen toimintaperiaatteita. Työntekijän
tulee osata käyttää tietokonetta ja erilaisia sähköisiä alustoja. Työntekijän tulee osata ilmaista
itseään kirjallisesti. Tarvittaessa järjestetään sisäistä tai ulkoista koulutusta edellä mainittujen
taitojen saavuttamiseksi.
Verkkotyön yksikössä työskentelee 6 + 1 henkilöä, joista 5 työntekijän työnkuvaan kuuluu
sosiaalinen media.
Lapsille: Tuotetaan toimintaa ja herätetään keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä teemoista
eri sosiaalisen median alustoilla. Toimintaa järjestetään säännöllisesti (toimintaympäristöstä
riippuen viikoittain/kuukausittain) ja suunnitelmallisesti. Toiminta kohdennetaan palveluihin, joita
kohderyhmämme jo valmiiksi käyttää. Turvallisen aikuisen ohjaama toiminta mahdollistaa
ehkäisevän päihdetyön teemojen käsittelyn lapselle tutussa ympäristössä. Tarvittaessa
tarjoamme myös henkilökohtaista neuvontaa ja palveluihin ohjausta. Verkon lisäksi kohtaamme
lapsia erilaisissa heille suunnatuissa tapahtumissa vuoden aikana.
Nuorille: Tuotetaan toimintaa, tapahtumia ja keskusteluja erilaisista päihteisiin ja nuoruuteen
liittyvistä teemoista useilla sosiaalisen median alustoilla. Tarvittaessa tarjoamme myös
henkilökohtaista neuvontaa ja palveluihin ohjausta. Toimintaa järjestetään suunnitelmallisesti
useita kertoja kuukaudessa. Kehitämme pelistriimitoimintaa nuorille ja osallistumme nuorten
tapahtumiin suunnitelmallisesti. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa järjestetään Periskooppi-chat,
joka on isompi nuorille suunnattu tapahtuma.
Aikuisille: Kommentoidaan ja osallistutaan omaa asiantuntijuutta koskeviin verkkokeskusteluihin
ja tuodaan keskusteluihin näkökulma, jossa aikuisia haastetaan pohtimaan omia arvojaan ja
asenteitaan ehkäisevän päihdetyön teemoja kohtaan. Toimintaa järjestetään sekä suunnitellusti
että nopean reagoinnin mallilla.
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Laatu
Arviointi

Hinta

Vanhemmille: Tuotetaan vanhemmille tietoa vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvistä
teemoista kuten päihteistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Tuotetaan tietoa lasten
mediakasvatuksesta kuten sosiaalisen median käytöstä, nettikiusaamisesta ja
tietoturvallisuudesta. Vanhemmille tuotetaan tietoa kuukausittain eri sosiaalisen median
alustoilla keskusteluin, kuvin ja videoin.
Toiminnasta on tehty Ehkäisevän päihdetyön Laatutähti -kuvaus. Toiminnassa noudatetaan
Nuorille Suunnatun Verkkotyön Foorumin (NuSuVeFo) eettisiä ohjeita.
Jokaiselle toiminnolle on asetettu seurannan ja arvioinnin mittarit sekä onnistumisen kriteerit.
Toimintoja arvioidaan asiakaskyselyjen ja asiakasraatien avulla. Lisäksi toteutetaan jatkuvaa
itsearviointia sekä tiimin sisäistä vertaisarviointia. Tulosten avulla käytäntöjä uudistetaan
tarpeen mukaan.
Toimintaa arvioidaan työn seuraamisen palavereissa kuukausittain sekä kehittämispäivillä
vuosittain.
Toiminta on osallistujille ilmaista. Toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
(STEA).

