
Ammattilainen,  
ota rahapeliongelman 
puheeksiotto ja hoito haltuun!
Tule vahvistamaan valmiuksiasi rahapeli
ongelman kohtaamiseen asiakastyössä ja 
osallistu sosiaali  ja terveydenhuollon ammat
tilaisille suunnattuihin koulutuksiin!

Monipuolinen ja käytännönläheinen koulutus-
polku sisältää tietoa, työvälineitä ja tukea raha-
pelaamisen puheeksiottoon, rahapeliongelman 
tunnistamiseen ja rahapeliriippuvuuden hoitoon.

Tee rahapeliongelma näkyväksi 
Rahapelaaminen  
puheeksi -koulutus

Tutustu  
koulutuspolkuumme:

Maksuton Teamskoulutus

Monipuolinen koulutus tarjoaa tietoa rahape-
laamisesta ja työvälineitä rahapeliongelman 
kohtaamiseen. Koulutus antaa valmiudet ot-
taa rahapelaaminen puheeksi, tukea asiakas-
ta muutokseen lyhytneuvonnan keinoin ja ar-
vioida yhdessä hänen kanssaan mahdollinen 
jatkotuen tarve. 

Kohderyhmä 
Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilaisille sekä kaikille, jotka ovat 
kiinnostuneita kehittämään valmiuksiaan raha-
peliongelman kohtaamiseen. 

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

”Oikein hyvin suunniteltu ja toteutettu koulu-
tus. Monta tapaa oli käytössä (tietoiskut, vi-
deot, käytännön harjoitus, keskustelut), jotka 
tukivat oppimista. Suosittelen työyhteisössäni 
tätä koulutusta!” 

Koulutuspäivät 2023
Koulutukset ovat samansisältöisiä.  
Ilmoittautuminen on sitova. 

• 23.3. klo 9–12, ilmoittaudu tästä 
16.3. klo 16 mennessä

• 25.4. klo 9–12, ilmoittaudu tästä 
18.4. klo 16 mennessä

• 31.5. klo 9–12 Siirretty kesäkuulle
• 7.6. klo 9–12, ilmoittaudu tästä  

1.6. klo 16 mennessä
• 5.9. klo 9–12, ilmoittaudu tästä  

29.8.  klo 16 mennessä
• 5.10. klo 9–12, ilmoittaudu tästä 

28.9. klo 16 mennessä
• 7.11. klo 9–12, ilmoittaudu tästä 

31.10. klo 16 mennessä

https://link.webropolsurveys.com/EP/12A7839F6078620B
https://link.webropolsurveys.com/EP/E6800C836A19F5B5
https://link.webropolsurveys.com/EP/D3670E60C78016E9
https://link.webropolsurveys.com/EP/729D62754E77C5E9
https://link.webropolsurveys.com/EP/3CEC336999F20163
https://link.webropolsurveys.com/EP/FD213703B91EC933


Syvennä  
osaamistasi 
Rahapeli-
riippuvuus  
hallintaan  
-menetelmäkoulutus

Maksuton Teamskoulutus

Menetelmäkoulutus tarjoaa kokonaiskuvan 
raha peliriippuvuuden hoidosta kognitiivisen 
käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaises-
ti. Koulutus antaa valmiudet arvioida ja hoitaa 
henkilöä, jolla on rahapeliongelma, sekä tunnis-
taa myös läheisen mahdollisen tuen tarpeen. 

Kokonaisuus rakentuu kahdesta koulutus
päivästä sekä niiden välissä tehtävästä oppimis-
tehtävästä:

• Ensimmäinen koulutuspäivä tarjoaa tie-
toa rahapeliongelman riskitekijöistä ja 
esiintyvyydestä, muutosmotivaation mer-
kityksestä, läheisten tuen tarpeesta, ret-
kahduksen ehkäisystä sekä hoidon haas-
teista.

• Toisessa koulutuspäivässä vaihdetaan 
kokemuksia menetelmän hyödyntämises-
tä työn arjessa ja pohditaan tapausesi-
merkkejä yhdessä kouluttajan kanssa.

Koulutus perustuu Rahapeliriippuvuus hallin-
taan – Terapeutin käsikirjaan ja Asiakkaan työ-
kirjaan (Ladouceur & Lachance 2020). Koulu-
tusmateriaali lähetetään postitse osallistujille.

Todistuksen menetelmäkoulutuksesta saa 
osallistumalla kumpaankin koulutuspäivään ja 
niissä tehtäviin harjoituksiin.

Kohderyhmä 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka 
työssään kohtaa asiakkaita, joilla on rahapeli-
ongelma. 

”Kiitos paljon hyvästä koulutuksesta. Mahta-
va saada uusi työväline omaan työhön.”

”Oikein hyvä koulutus, miellyttävä kouluttaja, 
toimiva toteutus, hyvät harjoitteet, myöntei-
nen ilmapiiri.”

”Antoisa koulutus joka motivoi ottamaan työ-
otteeksi.” 

Koulutuspäivät 2023 
Koulutukset ovat samansisältöisiä. Ilmoittau-
tuminen on sitova. Varaathan itsellesi ajan-
kohdat kokonaisuudessaan kalenteristasi, 
jotta voit keskittyä koulutukseen.

1. päivä
klo 9–14

2. päivä
klo 9–13

Ilmoittautuminen

20.4. 14.9.
Ilmoittaudu tästä 
30.3. klo 16  
mennessä.

31.8. 30.11.
Ilmoittaudu tästä 
9.8. klo 16  
mennessä.

https://link.webropolsurveys.com/EP/FB8B8911F0696B41
https://link.webropolsurveys.com/EP/498696C5AD1D9C4B


Koulutuksen järjestäjien  
yhteystiedot

Pohjois-Suomi: 
Minttu Tavia 

p. 050 462 6211 
minttu.tavia@pohde.fi 

 
Väli-Suomi:  

Mirka Mikkola 
p. 041 731 1204 

mirka.mikkola@sovatek.fi 
 

Etelä-Suomi:  
Corinne Björkenheim 

p. 040 175 8244  
corinne.bjorkenheim@hus.fi

Mikä Aluetuki?
Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittä-
misen alueellista tukea (Aluetuki) koordinoi 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tavoitteena 
on tukea rahapeliongelman hoidon ja tuen 
saatavuuden ja laadun kehittämistä valta-
kunnallisesti vuosina 2021–2023. 

Etelä-Suomessa toimintaa toteuttaa Pääkau-
punkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus 
Socca/HUS (Peliklinikka), Väli- Suomessa  
Sovatek-säätiö ja Pohjois- Suomessa Pohjois -
Pohjanmaan hyvinvointialue. 

Lue lisää THL:n uutisesta tästä linkistä.

Tukea asiantuntijuuteen 
Koulutuksellinen  
konsultaatio 
Maksuton Teamstapaaminen

Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmä-
koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus 
osallistua koulutukselliseen konsultaatioon, 
jonka tarkoituksena on vahvistaa asiantunti-
juutta sekä valmiuksia arvioida ja hoitaa hen-
kilöä, jolla on rahapeliongelma. 

Koulutuksellisessa konsultaatiossa keskustel-
laan rahapeliriippuvuuden hoidon teemoista, 
onnistumisista ja haasteista. Lisäksi tapaami-
set mahdollistavat verkostoitumisen muiden 
ammattilaisten kanssa. 

Tapaamiset 2023
• 9.5. klo 14–15.30 ilmoittaudu  

tästä linkistä 4.5. klo 16 mennessä.
• 14.9. klo 14–15.30 ilmoittaudu  

tästä linkistä 8.9. klo 16 mennessä.
• 30.11. klo 14–15.30 ilmoittaudu  

tästä linkistä 24.11. klo 16 mennessä.

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

Esitteen kuvitus: Johanna Lehtomaa

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/-/thl-n-rahapeliongelman-hoidon-ja-tuen-kehittamisen-alueellinen-tuki-kaynnistanyt-toimintansa
https://link.webropolsurveys.com/S/56E267B57C29D3E2
https://link.webropolsurveys.com/S/E803ED467C163E78
https://link.webropolsurveys.com/S/786F7DA7EB8A0C39
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