
Monipuolinen koulutus tarjoaa tietoa rahapelaamisesta ja 
työvälineitä rahapeliongelman kohtaamiseen. Saat val-
miudet ottaa rahapelaamisen puheeksi, tukea asiakasta 
muutokseen lyhytneuvonnan keinoin ja arvioida yhdessä 
hänen kanssaan mahdollinen jatko tuen tarve.

Sisältö
Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat rahapelaaminen 
ilmiö nä, rahapelaamisen puheeksiotto, riski- ja ongelmape-
laamisen tunnistaminen, ongelma pelaaminen sekä lyhyt-
neuvonta. Puheeksiottoa harjoitellaan pienryhmissä.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittä-
mään valmiuksiaan raha peliongelman kohtaamiseen.

Koulutuspäivät
Koulutukset ovat samansisältöi-
siä, joten ilmoittauduthan vain 
yhteen päivän. Ilmoittautuminen 
on sitova. 

• 20.10.2022 klo 9–12, 
ilmoittaudu tästä 14.10.  
mennessä
• 18.11.2022 klo 9–12, 
ilmoittaudu tästä 14.11.  
mennessä

Rahapelaaminen puheeksi -koulutus 
(Maksuton Teams-koulutus, 3 h)

Koulutuksesta sanottua:
”Todella hyvin järjestetty ja pitkästä aikaa koulutus, josta oli 
oikeasti heti hyötyä työhöni ja miksei muuhunkin elämään.”

”Oikein hyvin suunniteltu ja toteutettu koulutus. Monta ta-
paa oli käytössä (tietoiskut, videot, käytännön harjoitus, 
keskustelut), jotka tukivat oppimista. Suosittelen työyhtei-
sössäni tätä koulutusta!”

Ammattilainen,  
ota rahapelaaminen puheeksi!
Tule vahvistamaan valmiuksiasi rahapeliongelman kohtaamiseen asiakastyössä ja osallis-
tu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuihin koulutuksiin. Monipuolinen ja 
käytännönläheinen koulutuspolku sisältää tietoa, työvälineitä ja tukea rahapelaamisen pu-
heeksiottoon, rahapeliongelman tunnistamiseen ja rahapeliriippuvuuden hoitoon. 

Tutustu koulutuspolkuun:

?

https://link.webropolsurveys.com/EP/A24A2A9450C644C9
https://link.webropolsurveys.com/EP/4ACA8C8B41BFBDEE


Menetelmäkoulutus tarjoaa kokonaiskuvan rahapeliriip-
puvuuden hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian vii-
tekehyksen mukaisesti. Saat valmiudet arvioida ja hoitaa 
henkilöä, jolla on rahapeliongelma. Osaat tunnistaa myös 
läheisen mahdollisen tuen tarpeen.

Menetelmäkoulutuksen suorittamisesta saat todistuksen.

Sisältö
Kokonaisuus rakentuu kahdesta koulutuspäivästä sekä nii-
den välissä tehtävästä oppimistehtävästä.

Ensimmäisessä koulutuspäivässä (1 pv) saat tietoa raha-
peliongelman riskitekijöistä ja esiintyvyydestä, muutosmoti-
vaation merkityksestä, läheisten tuen tarpeesta, retkahduk-
sen ehkäisystä sekä hoidon haasteista. Lisäksi harjoitellaan 
pienryhmissä.

Toinen koulutuspäivä (0,5 pv) järjestetään 3–6 kuukautta 
myöhemmin. Pääset vaihtamaan kokemuksia menetelmän 
hyödyntämisestä työsn arjessa ja pohtimaan tapausesi-
merkkejä yhdessä kouluttajan kanssa.

Menetelmäkoulutus perustuu Rahapeliriippuvuus hallin-
taan – Tera peutin käsikirjaan ja Asiakkaan työkirjaan (La-
douceur & Lachance 2020). Koulutusmateriaali lähetetään 
postitse osallistujille.

Kohderyhmä
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka työssään koh-
taa asiakkaita, joilla on rahapeliongelma. 

Koulutuspäivät
Koulutukset ovat samansisältöi-
siä, joten ilmoittaudu vain yhteen 
päivään. Ilmoittautuminen on si-
tova. 

• 15.9.2022 klo 9–14 
 ilmoittaudu tästä 7.9.  
 mennessä
• 8.11.2022 klo 9–14 
 ilmoittaudu tästä 31.10.  
 mennessä 

HUOM! Toisen koulutuspäivän (0,5 
pv) ajankohta sovitaan ensimmäi-
sen koulutus päivän yhteydessä.

Tapaamiset
• 28.9. klo 14.00–15.30,  
ilmoittaudu tästä linkistä 21.9. 
mennessä
• 9.11. klo 14.00–15.30. 
ilmoittaudu tästä linkistä 2.11. 
mennessä

Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus 
(Maksuton Teams-koulutus, 1 pv + 0,5 pv)

Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksen käy-
tyäsi voit osallistua koulutukselliseen konsultaatioon, jonka 
tarkoituksena on vahvistaa asiantuntijuuttasi sekä valmiuk-
siasi arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma. 

Koulutuksellisessa konsultaatiossa keskustellaan rahapeli-
riippuvuuden hoidon teemoista, onnistumisista ja haasteis-
ta. Lisäksi tapaamiset mahdollistavat verkostoitumisen mui-
den ammattilaisten kanssa.

Lisätietoja koulutuksellisesta konsultaatiosta: 
Erikoissuunnittelija Heidi Ruohio (THL) 
heidi.ruohio@thl.fi  
029 524 7647

Koulutuksesta sanottua:
”Kiitos paljon hyvästä koulutuksesta. 
Mahtava saada uusi työväline omaan 
työhön.”

”Oikein hyvä koulutus, miellyttävä kou-
luttaja, toimiva toteutus, hyvät harjoit-
teet, myönteinen ilmapiiri.”

”Antoisa koulutus joka motivoi otta-
maan työotteeksi.”

Koulutuksellinen konsultaatio 
(Maksuton Teams-tapaaminen, 1,5 h)

https://link.webropolsurveys.com/EP/361EA4587DF59FDF
https://link.webropolsurveys.com/EP/1EB5FC205277959E
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d4ca33ed-7119-4f35-af35-9077245e9780?displayId=Fin2570818
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9b667b63-7c9c-46a7-ae31-11ec60494a3e?displayId=Fin2570850


Pohjois-Suomi: 
Minttu Tavia, Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiiri 
p. 050 462 6211 
minttu.tavia@ppshp.fi 
 
Väli-Suomi:  
Mirka Mikkola, Sovatek-säätiö 
p. 041 731 1204 
mirka.mikkola@sovatek.fi 
 
Etelä-Suomi:  
Corinne Björkenheim, Peliklinikka  
p. 040 175 8244  
corinne.bjorkenheim@hus.fi

Koulutuksen järjestäjien yhteystiedot

Mikä Aluetuki?
Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen alueellista tukea (Aluetuki) koordinoi Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos. Sen tavoitteena on tukea rahapeliongelman hoidon ja tuen 
saatavuuden ja laadun kehittämistä valtakunnallisesti vuosina 2021–2023.

Rahapeliongelman hoidon ja tuen saavutettavuutta kehitetään yhteistyössä palve-
luista vastaavien toimijoiden kanssa. Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen ammat-
tilaisten osaamista vahvistetaan rahapeliongelman tunnistamisessa sekä hoidon 
ja tuen järjestämisessä. Lisäksi edistetään alueellista tiedontuotantoa ja varmiste-
taan rahapeliongelman ehkäisyn ja hoidon integraatio alueellisiin sote-rakenteisiin.  
 
Etelä-Suomessa toimintaa toteuttaa Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus 
Socca (Peliklinikka), Väli- Suomessa Sovatek-säätiö ja Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjan-
maan sairaanhoito piirin kunta yhtymä. 

Lue lisää THL:n uutisesta tästä linkistä.

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/-/thl-n-rahapeliongelman-hoidon-ja-tuen-kehittamisen-alueellinen-tuki-kaynnistanyt-toimintansa
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