
Ehkäisevä
päihdetyö ja 
kulttuurisensitiivisyys



Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

• Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii valtakunnallisesti koko 
väestön parissa hyvinvoinnin ja terveiden elämäntapojen 
edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläke-
ikäisiin.

• Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän 
työn ohella ehkäisemme pelaamisesta syntyviä haittoja.

• EHYT:llä on 115 jäsenyhdistystä.

• Nuorten Osaamiskeskustoimintaa rahoittaa Opetus- ja 
kulttuuriministeriö.



EHYT ry:n 
osaamiskeskustoiminta

• Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus 
Kanuuna

• Nuoska – Koulu- ja 
oppilaitosnuorisotyön osaamiskeskus

• Kohdennetun nuorisotyön 
osaamiskeskus



EHYT ry:n 
osaamiskeskustoiminta

• Koulutukset ja työpajat
• Yhteiskehittäminen
• Materiaalit







Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien 
haittojen ehkäisyä ja vähentämistä.

Työn tavoitteena on vähentää päihteiden
• Kysyntää,
• saatavuutta,
• tarjontaa ja
• päihdehaittoja sekä
• edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ehkäisevän päihdetyön 
määritelmä (THL)



• Kohtaaminen, kuuntelu, läsnäolo
• Rohkeus puhua päihteistä ja ottaa puheeksi 

päihteiden käyttöön liittyvä huoli
• Päihdekulttuuri ja asenteet
• Säännöt, rajoitukset vs. sallivuus
• Suunnitelmallisuus ja vastuunjako
• Vertaistuen ja hyvien käytäntöjen jakaminen

Ehkäisevä päihdetyö 
nuorisotyössä

Materiaali tulossa: https://ehyt.fi/tyokalut-ja-
materiaalit/



• Tietoisuutta siitä, että kulttuurisia yhtäläisyyksiä ja 
erilaisuuksia on olemassa

• Ymmärrystä siitä, että kulttuuri- ja kokemustaustoilla 
on vaikutusta ihmisten arvioihin, oppimiseen ja 
käyttäytymiseen

• Valmiutta kohdata ihminen arvostavasti, vaikka 
erilaiset taustatekijät loisivatkin haasteita 
vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan

• Halua rakentaa siltoja ihmisten ja kulttuurien välillä

Kulttuurisensitiivisyys



= kulttuurisesti kunnioittavia vuorovaikutustaitoja ja 
arvostavaa sekä sanallista että sanatonta 
kohtaamista ja viestintää ammattilaisen ja 
asiakkaan välillä niin, että kummallakin osapuolella 
on oikeus oman kulttuurinsa ilmaisuun ja sen 
kanssa hyväksytyksi ja kuulluksi tulemiseen. (THL)

Kulttuurisensitiivinen 
työote



• Erilaista: kieli, uskonto, arvot, tavat
• Samanlaista: inhimilliset tarpeet, halu tulla 

hyväksytyksi omana itsenään, kasvukivut, elämän ilot 
ja surut

• Kaikki tulemme jostakin kulttuurista ja toimimme 
joidenkin kulttuuristen normien mukaan:
• Maantieteellisen sijainnin mukaan
• Perheen/kasvuympäristön tavat ja normit
• Kaveripiirien ja harrastusyhteisöjen mukaan
• Työpaikkojen kulttuurit (ammattislangit ym.)
• Some-presentaatio
• Ravitsemuskäyttäytyminen jne. jne.

Mikä meitä erottaa ja mikä yhdistää?



Kulttuuri suoja- ja riskitekijöinä

• Suojaavana tekijä:
• yhteisöllisyys kulttuurissa
• tarkat päihdesäännöt kotona ja kulttuurissa

• Riskitekijänä:
• Perheen tapa puhua päihteistä (voiko 

päihteistä puhua, saako tietoa ja minkälaista 
tietoa?)

• Kahden kulttuurin väliinputoajat (mihin 
suuntaan kasvaa omaksi itsekseen?)

• Kieli (miten kommunikoida, jos yhteistä kieltä 
ei ole?)



Esimerkiksi:
• Päihteiden käyttöön suhtaudutaan nuoren perheessä tai 

perheyhteisössä eri tavoin, kun mitä Suomen laki sanoo:
• Perheessä käytetään Suomessa laittomia päihteitä.
• Päihteiden käyttöön suhtaudutaan kielteisesti 

Suomessa yleisimmin käytettyyn päihteeseen alkoholiin, 
mutta sallitaan esim. tupakointi myös nuorilla.

• Mutta voi käydä myös niin, että nuori olettaa ja tulkitsee 
oman kaveriporukan tai heidän perheidensä kautta, että 
kaikki aikuiset juovat runsaasti viinaa (ns. "ylisuorittaa"). Toisaalta 
myös, jos nuoren ympärillä ei näy alkoholia, myös oletetaan, että 
se ei ole niin tavallista koko yhteiskunnassa.

Kulttuurisensitiivistä ehkäisevää 
päihdetyötä vaativia tilanteita 
nuorisotyössä:



• Nuorisotyöntekijän rooli on tärkeä myös päihdehaittojen 
ehkäisijänä!

• Voit toimia peilinä ja objektiivisena keskustelijana:
• Kerro omasta kulttuuritaustastasi. Ole avoin kyseenalaistamaan 

omia näkemyksiäsi "normaalista" päihteidenkäytöstä.
• Tarkastelkaa ja pohtikaa yhdessä millaisena näette valtaväestön 

päihdekulttuurin nyt ja aiemmin. (avuksi Päihdeilmiö-video)
• Pohtikaa päihteiden käytön hyviä ja huonoja puolia.
• Ota huomioon myös, että joku ei välttämättä halua puhua 

kodin tavoista tai perinteistä.
• Tärkeintä on pyrkiä luomaan toivoa tulevaisuuteen, 

yhteiskuntaan, lainsäädäntöön ja nuoren omiin kasvun 
edellytyksiin!

Miten tehdä kulttuurisensitiivistä 
ehkäisevää päihdetyötä 
nuorisotyöntekijän roolissa



• Tiedosta, että kulttuureilla on omat erityispiirteensä ja 
niillä on omat perustelunsa

• Tunnista rohkeasti omat ennakkoluulosi! Älä sorru 
yleistyksiin ja stereotypioihin. Kohtaa ihminen ihmisenä.

• Hae tietoa eri kulttuurien traditioista ja hyödynnä 
osaamistasi arjen kohtaamisissa.

• Tutustu aktiivisesti ihmisiin eri kulttuuritaustoista ja ylläty 
positiivisesti.

• Ymmärrä, että ihmisten erilaiset taustat voivat vaikuttaa 
kommunikaatio- ja osallistumisvalmiuksiin monin eri 
tavoin.

• Ole empaattinen.
• Kunnioita!

Miten voin kasvattaa 
kulttuurisensitiivisyyttä työssäni?





Lisätietoa:

• EHYT ry:n verkkosivuilta: https://ehyt.fi/paihde-peli-info/mita-
on-ehkaiseva-paihdetyo/kulttuurisensitiivinen-ehkaiseva-tyo/

• Kulttuurisensitiivinen työote -verkkokoulutus (Leena Sipinen 
ja Bashe Ali): https://youtu.be/XoD8ocFNwUo

• HADIA-hanke aloitti keväällä 2020: somalin ja arabiankielisten 
nuorten päihdehaittojen ehkäisemiseksi menetelmiä ja 
toimintatapoja. https://ehyt.fi/ehyt-ry/toiminta-ja-
hankkeet/lapsille-nuorille-ja-heidan-vanhemmilleen/hadiya-
somalin-ja-arabiankielisille-nuorille/



Tsemppiä 
ehkäisevään 

päihdetyöhön!

Kiitos 
osallistumisestasi!


