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Uusi rahapelipoliittinen ohjelma 
julkaistu
Vuoteen 2030 ulottuvan rahapelipoliittisen oh
jelman tavoitteena on ehkäistä ja vähentää peli
haittoja sekä varmistaa, että rahapeliongelma 
tunnistetaan paremmin sosiaali ja terveyden
huollon palveluissa. Lisäksi palveluiden laatua 
ja saatavuutta parannetaan.

Tutustu rahapelipoliittiseen ohjelmaan sosiaali 
ja terveysministeriön sivuilla.

Tukimateriaali kerää yhteen tietoa 
rahapeliongelman kohtaamisesta  
Loppukesästä ilmestynyt Rahapelaamisen pu-
heeksioton tukimateriaali ammattilaiselle kerää  
yhteen tietoa ammattilaisten osaamisen vahvis
tamiseksi. Tiiviistä materiaalista löydät helpos
ti linkit koulutusvideoihin ja monipuolisiin tuki
aineistoihin.

Lataa tukimateriaali tästä linkistä.

Tukea työhön uudistetuista 
materiaaleista - också på svenska
Kuluneen vuoden aikana THL on uudistanut 
useita rahapelaamiseen liittyviä tukiaineistojaan, 
Näistä viimeisin on ruotsinkielinen rahapelaa
mien puheeksiton opas Prata om spel om pen
gar. Kaikki rahapelaamisen tukimateriaalit löy
dät THL:n sivuilta.

Huomio läheisiin - Pelihaitat koskevat 
läheisiä, tukea on heikosti saatavilla 
THL:n tuore tutkimus tekee näkyväksi rahape
laajien läheisten tilanteita. Rahapeliongelma ai
heuttaa läheisille usein merkittäviä haittoja, mut
ta erityisesti heille suunnattua tukea ja palveluja 
on heikosti saatavilla. Tutustu tutkimukseen täs
tä linkistä.

Uusi Tiedä & Toimi kortti ammattilaisille tarjoaa 
tietoa ja tukea rahapelaajan läheisen kohtaa
miseen ja tilanteen arviointiin on tarjolla. Lataa 
kortti itsellesi tästä linkistä. 

Rahapeliongelma 
kokemusasiantuntijoiden silmin
Sospedin Pelirajatontoiminta on yhteistyössä 
THL:n kanssa tehnyt kolmen jakson podcastsar
jan, jossa kokemusasiantuntijat keskustelevat 
rahapeliongelmaan liittyvistä ilmiöistä. Kuunte
le ensimmäinen jakso Spotifysta tästä linkistä! 

Katso myös aiemmin julkaistu video puheeksio
ton merkityksestä kokemusasiantuntijan näkö
kulmasta THL:n Youtubekanavalta.

https://stm.fi/rahapelipoliittinen-ohjelma
https://stm.fi/rahapelipoliittinen-ohjelma
https://pelituki.fi/wp-content/uploads/2022/08/Rahapelaamisen-puheeksioton-tukimateriaali-ammattilaiselle_082022.pdf
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-372-4
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-372-4
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/julkaisut/tukiaineistot
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-930-6
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-930-6
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022100761315
https://open.spotify.com/episode/7JDqJ4l7KKHDSrN2JyjqNx?si=okECUwdFQS-Y8Jj7Ukmlhw
https://youtu.be/u4GyWBM2R4c
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Aluetuen toimijoiden yhteystiedot

Väli-Suomesta osallistuttiin innokkaasti 
Aluetuen koulutuksiin
Aluetuki järjesti ensimmäisen toimintavuotensa 
aikana viisi valtakunnallista Rahapelaaminen pu
heeksi koulutusta ja kaksi Rahapeliriippuvuus 
hallintaan menetelmäkoulutusta.

Suurimman suosion sai maaliskuun puheeksi
ottokoulutus, jonne oli ilmoittautunut 140 osal
listujaa. Kasvaneeseen kysyntään vastattiin jär
jestämällä keväällä vielä ylimääräinen Rahape
laaminen puheeksi koulutus.

Suositut koulutukset jatkuvat syksyllä
Aluetuki jatkaa maksuttomien verkkovälitteis
ten koulutusten järjestämistä syksyllä 2022. 
Uutena toimintana koulutuspolkuun lisättiin 
keväällä koulutuksellinen konsultaatio Raha
peliriippuvuus hallintaan menetelmäkoulutuk
sen suorittaneille ammattilaisille. 

Lataa itsellesi Aluetuen koulutusesite klikkaa
malla tästä linkistä. Tietoa vuoden 2023 koulu
tuksista julkaistaan marrasjoulukuussa.

Nähdään syksyllä koulutuksissa!
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Koulutuksellinen  
konsultaatio

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

Rahapelaaminen puheeksi  
-koulutus (3 h)

Väli-Suomi Aluetuen koulutuksissa

https://pelituki.fi/wp-content/uploads/2022/08/Aluetuen-koulutusesite-syksy-2022.pdf

