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1. RAHAPELAAMINEN ILMIÖNÄ

· Rahapeli-ilmiö-video (2:38 min) 
EHYT ry:n rahapeli-ilmiö-video valottaa rahapelaamista eri näkökulmista.
Linkki: ehyt.fi/rahapeli-ilmio

Rahapelaamisen puheeksioton 
tukimateriaali ammattilaiselle

3. TOIMINTAMALLI AMMATTILAISELLE 

· Rahapelaaminen puheeksi -opas
Rahapelaaminen on Suomessa hyvin yleistä, ja osalle pelaajista se aiheut-
taa talouteen, ihmissuhteisiin ja terveyteen liittyviä haittoja. Rahapelaa-
misen puheeksiotto on tärkeää, jotta riskitason rahapelaaminen ja raha-
peliongelma voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa. Rahapelaaminen 
puheeksi -tukiaineisto tarjoaa ammattilaisille toimintamallin rahapelaami-
sen puheeksiottamiseen, ongelman tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan.
Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineisto suomeksi, linkki 
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-679-4
Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineisto ruotsiksi, linkki
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-372-4

· Videoitu Rahapelaaminen puheeksi -koulutus (1:12:57) 
Videossa THL:n erikoistutkija Sari Castrénin vetämä Rahapelaaminen pu-
heeksi -koulutus, joka perustuu Rahapelaaminen puheeksi -tukiaineistoon. 
Rahapelaaminen puheeksi -koulutusvideo, linkki 
https://youtu.be/D5Dk8IX-IC0

· Opas asiakkaan oman työskentelyn tueksi
Avaimia rahapeliongelman hallintaan -oma-apuopas on tarkoitettu raha-
pelaamisen vähentämisen tai lopettamisen tueksi. Asiakas voi käyttää 
opasta omatoimisesti muutoksen tukena. 
Linkki: https://www.julkari.fi/handle/10024/142992
Opas löytyy digitaalisessa muodossa Peluurin sivuilta  
https://www.peluuri.fi/peluuri/omaapu-tyokirja

2. AMMATTILAISTEN JA KOKEMUSASIANTUNTIJAN NÄKÖKULMIA 
RAHAPELAAMISEN PUHEEKSIOTON TÄRKEYDESTÄ 

· Rahapelaaminen puheeksi -podcast (19 min)
EHYT ry:n asiantuntija Eija Pietilä ja päihde- ja pelityön ammattilainen  
Leena Taavila keskustelevat ongelmallisesti rahapelaavan asiakkaan  
kohtaamisesta. 
Linkki: ehyt.fi/rahapelaaminen-puheeksi-podcast

· Rahapelaaminen puheeksi -video (7:54 min)
Kokemusasiantuntijan Jenna Mäkelän näkökulma siihen, miksi raha-
pelaamisen puheeksiotto on tärkeää. 
Linkki: https://youtu.be/u4GyWBM2R4c 
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4. RAKENTEINEN KIRJAAMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA
Puheeksioton ja mini-intervention rakenteisen kirjaamisen avulla saadaan tietoa 
rahapelihaittojen ehkäisystä alueen eri palveluissa. Palveluista kertyvä tieto on välttä-
mätöntä palveluketjujen ja -kokonaisuuksien kehittämisessä. Rakenteisesti kirjattua 
tietoa voidaan hyö dyntää asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa ja hoidon suunnitte-
lussa sekä toivotun muutoksen arvioinnissa. Tietoa käytetään palveluiden kehittämi-
seen ja kustannushyötyjen laskemiseen myös valtakunnallisella tasolla. Tutustu Tiedä 
ja toimi -korttiin, Mini-interventio auttaa – rakenteinen kirjaaminen kannattaa. 
Linkki: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020060139892

5. TÄYDENNYSKOULUKSET AMMATTILAISILLE

· Rahapelaaminen puheeksi –koulutus (3 h) 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen 
Aluetuki järjestää maksuttomia Rahapelaaminen puheeksi -koulutuksia verkossa.
Rahapelaaminen puheeksi -koulutus lisää osallistujien valmiuksia ottaa rahapelaa-
minen puheeksi, tunnistaa rahapeliongelma ja tukea pelaajia lyhytneuvonnan avulla. 
Lisätietoja Rahapelaamisen puheeksiotto -koulutuksista, linkki 
thl.fi/pelihaitat/taydennyskoulutus

Myös EHYT ry järjestää maksuttomia ja maksullisia koulutuksia ammattilaisille  
rahapelaamisesta ja rahapelaamisen puheeksiotosta. ks. lisää: 
https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/ammattilaisten-koulutukset/
Kaikki EHYTin koulutukset: www.ehyt.fi/tapahtumat

· Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus (1+ 0,5 päivää)
Menetelmäkoulutuksessa osallistuja saa kokonaiskuvan rahapeliriippuvuuden hoi-
dosta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti. Koulutuksen käy-
tyään osallistujalla on valmiudet arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma. 
Hän osaa tunnistaa myös rahapelaajan läheisen mahdollisen tuen tarpeen.
Lisätietoja Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksista, linkki 
thl.fi/pelihaitat/taydennyskoulutus 

· Rahapeliongelman kohtaamisen perusteet 2 op 
Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä itsenäisesti suoritettava verkkokurssi koostuu 
kahdesta temaattisesta kokonaisuudesta, joista ensimmäisessä rakennetaan tieto-
pohja rahapeliongelman kohtaamiseen ja jälkimmäisessä saadaan työkaluja kohtaa-
vaan työhön. Koulutuksen järjestämisestä vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Lue lisää, linkki thl.fi/pelihaitat/taydennyskoulutus

· Rahapelaaminen ilmiönä ja rahapeliongelma -verkkokoulu
Rahapelaaminen ilmiönä ja rahapeliongelma -verkkokoulu on THL:n kaikille avoin ja 
maksuton itseopiskelumateriaali. THL:n verkkokoulu on suunnattu erityisesti sosiaali-, 
terveys-, kasvatus- ja opetusalan opiskelijoille sekä näiden alojen henkilöstölle. Koko 
verkkokoulun suorittaminen kestää n. 2–3 tuntia, mutta verkkokoulua voi opiskella 
myös osissa. Lue lisää, linkki thl.fi/pelihaitat/itseopiskelu 
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