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Ehkäisevän päihdetyön määritelmä

• Ehkäisevällä päihdetyöllä 
edistetään terveyttä, turvallisuutta ja 
hyvinvointia ehkäisemällä sekä vähentämällä 
päihde- ja pelihaittoja.
• Alkoholi, nikotiinituotteet ja 
huumausaineet sekä rahapelaaminen.
• Ehkäisevällä päihdetyöllä 
vähennetään edellisten kysyntää, tarjontaa 
sekä näistä aiheutuvia haittoja.

Ehyt.fi



Laki määrittää

• Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150523
• STM -> THL -> AVI -> Kunta
• Kunta nimeää ehkäisevän päihdetyön toimielimen, joka 

mm.
5§ 4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, 
erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja 
nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa.

• Eli ehkäisevän päihdetyön strateginen ohjaus tulisi tulla 
kunnan ept-toimielimeltä. Tämä helpottaa kaikkien 
toimialojen työtä. 

• EHYT voi antaa tukea ehkäisevän päihdetyön 
toimintamuotojen ja oleellisten asioiden löytymiseen!

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150523


Materiaalin löydät: https://ehyt.fi/tuote/ehkaiseva-paihdetyo-nuorisotyossa/

https://ehyt.fi/tuote/ehkaiseva-paihdetyo-nuorisotyossa/


Suunnitelmatyössä hyvä huomioida

• Kunnan ept-toimielimeltä saatava tieto kunnan 
tavoitteista ja toimenpiteistä ept-työlle.

• Kun tehdään suunnitelma nuorisotyölle -> tieto 
kunnan ept-toimielimelle.

• Nuorisotyö edustettuna 93%:ssa kuntia, joissa 
ehkäisevän päihdetyön seudullinen/kunnallinen 
työryhmä
(THL: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140537/URN_ISBN_978-
952-343-541-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140537/URN_ISBN_978-952-343-541-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Nuorisotyöerityisyys
Ehkäisevä päihdetyö nuorisotyön 
eri työmuodoissa:

• Tilatyö
• Etsivä työ
• Koulu- ja oppilaitostyö
• Työpajatyö
• Tilaton nuorisotyö

Ehkäisevä päihdetyö nuorisotyön 
kohderyhmien kanssa:

• Alaikäiset
• Täysi-ikäiset
• Muut kohderyhmät (kieli, 

perhetausta jne.)



Osallisuus
Miten suunnitelman 
laadintavaiheessa huomioidaan 
nuorisotyöntekijöiden osaaminen 
ja osallisuus toiminnan 
kehittämisessä?

Miten suunnitelman laadinnassa 
huomioidaan nuorten osallisuus?

Miten nuorisotyön ept-työssä 
huomioidaan osallisuuden 
edistäminen?



Kuntien 
erilaiset 
esimerkit

• Kunnissa hyvin erilaisia 
tapoja puhua ept:stä

• Kriisikeskeisyys vs. 
ennalta ehkäisy

• Ei kohdennu 
nuorisoalaan

• Eivät välttämättä kerro 
konkreettisesti mitä 
nuorisotoimessa 
tehdään



Tutustu kuntien esimerkkeihin:

Lappeenranta

Tampere
Kouvola



Nuorisotilojen pelisäännöt päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja 
viihtyvyyden turvaamiseksi
▪ Nuorisotilat ja siellä järjestettävät tapahtumat ovat päihteettömiä.
▪ Päihteettömyyttä valvotaan suunnitelmallisesti.
▪ Jokainen aikuinen ottaa päihteet puheeksi tarvittaessa.
▪ Myös nuorella on mahdollisuus ottaa päihteet puheeksi ohjaajien kanssa 
luottamuksellisesti.
▪ Nuoret ovat mukana pelisääntöjä laadittaessa ja niistä päätettäessä. 
▪ Tietoon tullut päihteiden välittäminen ilmoitetaan aina poliisille.
▪ Tehdään yhteistyötä oppilaitosten, vanhempien, vähittäiskauppojen ja 
alueen viranomaisten kanssa.
▪ Pelisäännöistä tiedotetaan ja ne tarkistetaan säännöllisesti.
Lähde: Warsell (2013)

Ehkäisevän päihdetyön 
toimintaohjelma



EPT haltuun

• Rohkeasti nuorisotyö 
näkyviin!

• Ei pelkästään puhetta 
päihteistä 

• Ei pelkästään 
harrastustoiminnan 
tarjoamista ja tilojen auki 
pitämistä: kuvatkaa 
nuorisotyöntekijän roolia = 
keino myös vakuuttaa muut 
toimialat ja päättäjät 
nuorisotyön merkityksestä.



Ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelma

1. Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Mitä se on nuorisopalveluissa 
meidän kunnassa?
2. Miten ehkäisevää päihdetyötä tehdään eri työtehtävistä käsin? 

- nuoriso-ohjaaja, talotyö, etsivä työ, työpajatyö, koulunuorisotyö jne.

3. Miten kohderyhmät työssä huomioidaan?
- alaikäiset, täysi-ikäiset, muut erityisryhmät (kieli-, uskonto-, perhetausta jne.)

4. Ehkäisevän päihdetyön osa-alueet (ks. Polkupyörä-materiaali): 
Miten näihin vastataan meidän nuorisopalveluissa?
5. Vuosikello: Mitä tehdään yhdessä ja mitä erikseen? Milloin 
käsitellään päihdeteemaa?

- ept-viikko, koulujen aloitus ja päättymisaika, vappu, kesä, joulunaika, kampanjat…

6. Koulutus: Kuka kouluttaa? Ketä koulutetaan?
7. Päivitys: Kuka vastaa kokonaisuudesta? Kuka päivityksestä?



IG: osaamiskeskus.ehyt.fi
Ehyt.fi/osaamiskeskustoiminta
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Seuraavissa dioissa



Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus KANUUNA

• Kanuunan omissa verkostoissa koulutuksia (tai 
yhteiskehittämistyöpajoja):

• ”Ehkäisevä päihdetyö ja kulttuurisensitiivisyys”
Yhdenvertaisuusverkostolle 16.9

• "Päihteiden puheeksi otto koulussa"
Koulunuorisotyön verkostolle 30.9.

• Julkisten tilojen verkosto
• +16 -verkosto
• Pienten kuntien verkosto

• Tulossa ept-kehittäjäverkosto kanuunan verkostoksi!
• Seudulliset nuorisotyön koordinaattorit: alueellinen yhteistyö



Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

• Puheeksi oton -malli nuorisotyöntekijöille
• koulutuksia
• tukimateriaali

• Puheeksi oton kaverituen malli nuorille
• koulutuksia
• tukimateriaali

• Ryhmäilmiö –koulutuksia asuntolaohjaajille
• Koulutusmallin muokkaaminen asuntolaohjaajille



Kohdennetun nuorisotyön 
osaamiskeskus

• Puheeksi otto –malli etsiville ja työpajoilla työskenteleville
• koulutuksia
• tukimateriaali

• Suositus ehkäisevän päihdetyön huomioimisesta asiakastyön 
kartoituksissa 

• Etsivien ja työpajoilla työskentelevien peruskoulutukseen 
ehkäisevän päihdetyön teemat 

• Ekstra: Päihdetoimintaohjeet työpajoilla työskenteleville -
koulutuksia: tukimateriaali + tuki työhön


