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Lisätietoa Suomen Punaisen Ristin 
päihdetyöstä:

punainenristi.fi/paihdetyo
Päihdetyön suunnittelija
Keskustori 5 B 10 
33100 Tampere
020 701 2129

Miksi päihdetyötä?

Päihdetyö on tärkeä osa Punaisen Ristin perus-
tehtävää: elämän ja terveyden suojelua sekä
ihmisoikeuksien puolesta puhumista. 

Lisäämällä ihmisten tietoja ja tietoisuutta päih-
teiden haitoista sekä edistämällä terveyttä ja 
hyvinvointia tukevia valintoja ehkäistään päihtei-
den kokeilua ja käyttöä sekä vähennetään niiden 
käytöstä aiheutuvia haittoja.

Päihteet aiheuttavat merkittävän riskin hyvin-
voinnille ja taloudelle. Ne ovat yksi suurimmista 
syistä perheväkivaltaan, lasten laiminlyöntiin ja 
työelämän ongelmiin. Lähes 40 % yläkouluikäi-
sistä kokee jonkun läheisensä käyttävän liikaa 
alkoholia. 16-vuotiaista lähes 25 % käyttää alko-
holia kuukausittain. Yläkouluikäisistä noin 45 % 
tietää jonkun tuttavansa käyttäneen huumeita
viimeisen vuoden aikana.

Alkoholi on työikäisten miesten ja naisten ylei-
simpiä kuolinsyitä. Päihdekuolemia on vuosittain 
n. 2 500. Päihteiden yhteys useimpiin sairauksiin 
on ilmeinen.

Suomessa päihteiden välittömät haittakustan-
nukset ovat vuosittain lähes 2 miljardia euroa 
ja välilliset haittakustannukset vielä suurempia. 
Kustannuksia aiheuttavat mm. terveys- ja sosiaa-
lipalveluiden lisääntynyt tarve sekä rikollisuuden
lisääntyminen. Inhimilliset kärsimykset eivät kui-
tenkaan ole edes rahalla mitattavissa.

Suomen Punaisen Ristin 12 piiriä ja 500 osastoa
kattavat koko Suomen. Verkostomme toimii val-
takunnallisesti ja alueellisesti, paikalliset tarpeet 
huomioiden. Tuemme ja koulutamme päihteisiin 
liittyvissä kysymyksissä antaen valmiuksia niin 
vapaaehtoistehtäviin kuin työ- ja lähiverkostoihin. 
Tavoitteena jokaisen ihmisen parempi elämän-
laatu.



Päihdetyön painotukset kohderyhmän 
mukaan.

   Lapset

• Vahvan arvomaailman kasvattaminen SPR:n 
periaatteiden mukaan

• Omien tärkeiden asioiden löytäminen ja niistä 
kiinnipitäminen

   Nuoret

• Itsevarmuuden ja ryhmäpaineen 
vastustuskyvyn lisääminen

• Oman mielipiteen muodostaminen ja kriittisen 
asenteen vahvistaminen

• Päihteettömiä toimintamahdollisuuksia ja 
tietoa tukipalveluista

   Aikuiset

• Omien päihdevalintojen vaikutusten 
tiedostaminen

• Mielekästä sosiaalista toimintaa elämän eri 
vaiheisiin

• Ikäihmisten tarpeiden tunnistaminen
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Ehkäisevä päihdetyö

Peruskurssi: Päihdeneuvojakurssi. 

Kurssilta valmistuu päihdeneuvojia. Kurssin kes-
keisenä sisältönä on tarjota valmiuksia päihde-
keskusteluihin erilaisten kohderyhmien kanssa.
Päihdeneuvojat voivat toimia tiedon jakajina 
oppilaitoksissa, vanhempainilloissa sekä alueensa 
verkostoissa ja toimintaryhmissä. Päihdeneuvo-
jien on mahdollista erikoistua asiantuntemuk-
sensa pohjalta eri teemoihin ja kohderyhmiin.

Ohjaava ja tukeva päihdetyö

Peruskurssi: Varhaisen Puuttumisen kurssi 
(=VarPu). 

VarPu-koulutus on suunnattu erityisesti päihteitä
käyttäviä kohtaaville. Kurssilla annetaan val-
miuksia päihteiden käytön tunnistamiseen ja 
puheeksiottamiseen sekä päihteitä käyttävän 
kohtaamiseen ja tukipalveluihin ohjaamiseen. 
Koulutus sisältää konkreettisen työkalun päihtei-
den käytöstä keskusteluun. VarPu-malli helpottaa 
ja tehostaa käyttäjien kunnioittavaa kohtaamista. 
VarPu-koulutuksen suorittaneet voivat toimia 
mm. Suomen Punaisen Ristin (SPR) päihdetyön 
vapaaehtoistehtävissä festareilla ja muissa 
tapahtumissa. Kurssin käyneet voivat hyödyntää 
VarPu-mallia myös työtehtävissään tai lähiyhtei-
söissään.

Peruskurssin käyneiden on mahdollista liittyä
päihdetyön toimijoiden rekisteriin, jonka kautta 
heille tiedotetaan päihdekentän sekä SPR:n päih-
detyön ajankohtaisista asioista. Heille tarjotaan 
vuosittain myös täydennyskoulutusta.

Suomen Punaisen Ristin päihdetyö edistää terve-
yttä ja hyvinvointia tukevia valintoja ja kyseen-
alaistaa päihdekeskeistä kulttuuria. Tarjoamme 
koulutusta, menetelmiä ja toimintakanavia ehkäi-
sevän sekä ohjaavan ja tukevan päihdetyön teke-
miseen inhimillisin arvoin. Toiminnan perustana 
on kunnioittava ja moralisoimaton vuorovaikutus 
ihmisten kanssa. Työ suuntautuu kohdennetusti 
elämänkaaren eri vaiheisiin ja sitä toteuttavat 
vapaaehtoiset valtakunnallisesti.

Koulutamme myös viranomaisia tai muita päih-
detyöstä kiinnostuneita huomioimaan päihde-
kysymykset myös työ- ja lähiverkostoissaan. 
Tuotamme eri kohderyhmille suunnattuja materi-
aaleja hyödynnettäväksi päihteitä käsiteltäessä.
Tarjoamme toimintakanavia vaikuttavaan päihde-
työhön mm. festareilla, oppilaitoksissa ja myös 
ihmisten arjen keskellä.

Muu toiminta

Päihdetiedon nopean viestinnän verkosto

Suomen Punainen Risti toimii ylläpitäjänä
Päihdetiedon Nopean Viestinnän Verkostossa eli
Novissa. Novi on päihdealan toimijoiden, kuten
päihdejärjestöjen ja viranomaisten yhteinen
päihdetiedon nopeaan viestintään tarkoitettu
verkosto. Verkostoon voi liittyä 
punainenristi.fi/paihdetyo sivulla.

Festarityö
SPR:n päihdetyön vapaaehtoiset vaikuttavat 
päihdevalintoihin aktiivisella vuorovaikutuksella 
kiertävinä työpareina ja selviämisasemilla noin 
50 festarilla vuosittain. He tekevät myös haittoja 
vähentävää työtä ja ohjaavat palveluiden piiriin.

Lapsille ja nuorille

• En Käytä -toimintamateriaali
• Valintojen Viidakko -virtuaalipeli
• Aamunavauksia
• Särkyvää-esite nuorille ja aikuisille

Päätoimintamuotomme 

ovat ehkäisevä päihdetyö 

sekä ohjaava ja tukeva 

päihdetyö. 

   Vanhemmat/kasvattajat

• Vanhempien roolin vahvistaminen: ei kaveri, 
vaan rajoja asettava ja turvallinen aikuinen

• Miten kasvattaja voi ehkäistä päihteiden 
käyttöä

• Huumeiden käytön tunnistaminen ja 
puheeksiottaminen

• Lapsen oikeus päihteettömään 
elinympäristöön

   Käyttäjiä kohtaavat

• Käytön tunnistaminen ja päihteisiin liittyvien 
riskien tunteminen

• Asiakkaan kunnioittava kohtaaminen 
fyysisenä, psyykkisenä, henkisenä ja 
sosiaalisena kokonaisuutena

• Valmiuksia päihteiden käyttöön 
puuttumiseen ja tukipalveluihin ohjaamiseen

Toimintaryhmät
Päihdetyön vapaaehtoiset ovat perustaneet 
alueellisia toimintaryhmiä, joissa he lisäkouluttau-
tuvat ja vastaavat alueellisiin päihdetyön tarpei-
siin. He pitävät esim. infoja kauppakeskuksissa tai 
vierailevat oppilaitoksissa.

Yhteistyö
SPR tekee yhteistyötä muiden päihdealan toimi-
joiden kanssa niin alueellisesti kuin valtakunnal-
lisesti. Yhteistyön muotoja ovat esim. yhteisten 
tapahtumien ja koulutusten järjestäminen. SPR 
kuuluu Ehkäisevän päihdetyön verkostoon.

Suomen Punaisen Ristin 
päihdetyön aineistoja:

Muut
• Päihdeinfo-tietovisa
 (Nuoret, aikuiset, ikäihmiset)
• Päihteet-korttipeli
• Tieto, taito & tahto -noppapeli
• Taulukko huumeista (Vaikutus, tunnistaminen, 

riskit) 
• Koulutusaineistoja esim. ensiapupäivystäjille, 

terveyspisteille, ikäihmisille, eri viranomaisille, 
vanhemmille ja nuorten kanssa toimiville.


