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Ehkäisevä päihdetyö nuorisotyössä



Minkälaista on ehkäisevä 
päihdetyö nuorisotyössä?
• Kysely nuorisotyöntekijöille keväällä 2021

• EHYT ry:n Osaamiskeskustoiminta ja THL yhdessä

• Kyselyn tuloksista yhteenveto: 
https://ehyt.fi/tuote/minkalaista-on-ehkaiseva-
paihdetyo-nuorisotyossa-yhteenveto-kevaalla-2021-
toteutetusta-kyselysta-nuorisotyontekijoille/

• Tulosten pohdintaa blogissa: ”Ehkäisevä päihdetyö 
nuorisotyöntekijöiden silmin”: 
https://ehyt.fi/uutishuone/blogit/ehkaiseva-paihdetyo-
nuorisotyontekijoiden-silmin/



Yhteenveto 
kyselystä

• Onnistuminen: nuorten
kohtaaminen.

• Työn haaste: menetelmien ja 
materiaalien puute.

• EPT:tä tehdään, kun 
toteutetaan toimintaa. 

• Nuoruus voi olla myös 
päihteetön.



Tukea nuorisotyön 
ehkäisevään 
päihdetyöhön



Tukea päihteiden 
puheeksi ottoon

• Puheeksiotto –koulutus (2h)

• Materiaalia puheeksi oton tueksi:
• Tukea päihteiden käytön hyötyjen ja haittojen 

itsearviointiin (täysi-ikäisille)
• Tukea päihteiden käytön pohdintaan (alaikäisille)
• Muutossuunnitelma



Vaikuttava 
ehkäisevä 
päihdetyö

• Kaikille yhteinen ”teoriaosuus” ja 
työntekijäryhmä- ja työn 
kohderyhmäkohtainen 
”menetelmäosuus”.

• Tarjoaa: vinkkejä, keinoja, tukea ja 
välineitä ehkäisevän päihdetyön 
tekemiseen nuorisotyössä.

• Kesto 3 h, tällä hetkellä tarjolla 
verkkokoulutuksia.

Miten puhua 
päihteistä 

yläkouluikäisten 
kanssa?

Miten käsitellä 
aihetta täysi-

ikäisen kanssa?



Kaverituki 
päihdehuolissa 

-malli

• Koulutus kouluilla työskenteleville 
nuorisotyöntekijöille (alk. 03/22).

• Materiaali nuorille jaettavaksi. 
Materiaalia kehitettiin nuorille 
toteutetun pilotoinnin (syksy 2021) 
kautta.



Koulutusta ryhmätoiminnan 
tukemiseen

• Ryhmäilmiö-koulutus 
• Kesto 2h

• Ryhmäilmiö-verkkokurssi
ehytkouluttaa.fi –verkko-oppimisympäristössä

• Maksuton
• Vaatii kirjautumisen
• Itseopiskeluna n. 4 h.



Nuorisotyön 
ehkäisevän 
päihdetyön verkosto

• Yksi Kanuunan verkostoista (01/21 alkaen)
• 2-3 krt/kaudessa (syksy/kevät)
• Tavoitteena tarjota paikka ehkäisevän 

päihdetyön sisältöjen 
vertaiskehittämiselle ja tiedon jakamiselle.

• Kokoontuu tällä hetkellä verkossa (teams).



Ehkäisevän 
päihdetyön klinikka
• Kanuunan discordissa
• Avoinna kerran kuussa
• Ei etukäteen ilmoittautumista
• Ei etukäteen sovittuja teemoja
• Tule ja kysy neuvoa mihin vaan, joka 

liittyy ehkäisevään päihdetyöhön!

Klinikalla asiantuntijana: Niina Himanka.



Toivoa ja 
tulevaisuususkoa

• Päihteiden käyttö on käyttäytymistä, 
johon voidaan vaikuttaa. Näe ihminen 
käyttäytymisen takana.

• Katso tulevaisuuteen, älä jää kiinni 
erheisiin.

• Säilytä usko yhteiskuntaan ja sen 
rakenteisiin.

• Anna nuorelle itselleen mahdollisuus 
määrittää tavoitteitaan.

• Nuorisotyöntekijä on nuoren 
mahdollisuus luotettavaan ja 
turvalliseen aikuiseen.

• Unelmoikaa yhdessä!



Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Nuorisoalan 

Osaamiskeskustoiminta
www.ehyt.fi/osaamiskeskustoiminta

Instagram: @osaamiskeskus.ehyt.fi, @ehytry, 
@osaamiskeskuskanuuna, @intolaiset 

@nuoska.osaamiskeskus 

Kanuunan ja Inton Discord: #ehkäiseväpäihdetyö

Ota yhteyttä: marika.vartiainen@ehyt.fi

Materiaalit: https://ehyt.fi/tyokalut-ja-
materiaalit/


