
 

Palveluja sekä tärkeitä yhteystietoja 
 

Päihteiden käytön vähentämiseen ja päihteettömyyden tukemiseen on muodostettu monenlaisia 

tukipalveluja, mutta palveluverkoston moninaisuuden ja hajanaisuuden vuoksi palvelujen 

löytäminen voi olla haastavaa. Kokosimme Tapatuunaus-hankkeen (2017-2019) aikana 

valtakunnallisia toimijoita sekä yhteystietoja, jotka tarjoavat tukipalveluja päihteiden 

ongelmakäyttöön liittyen. Lista ei ole kattava ja valtakunnallisten toimijoiden lisäksi eri 

paikkakunnilla toimii itsenäisiä tukimuotoja, joita tähän ei ole koottu tukimuotojen suuren 

vaihtuvuuden vuoksi. 

 

Valtakunnallisia 
toimijoita 

Selite Internetsivu 

A-kiltojen liitto ry 
 
 
 
 

A-kiltatoiminta on päihteetöntä, vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa ja monimuotoisesti toteutettavaa 
vertaistukitoimintaa päihdeongelmaisille ja 
päihdetoipujille sekä heidän läheisilleen. 

https://a-kiltojenliitto.fi/ 

A-klinikka 
 
 

Apua päihde- ja mielenterveysongelmiin asiakkaille 
ja ammattilaisille. 

https://www.a-klinikka.fi/ 

Diakonialaitokset/ 
Diakonissalaitokset 
(esim. Helsingin 
Diakonissalaitos) 

Helsingin Diakonissalaitos tuottaa monipuolisia 
sosiaali- ja terveyspalveluja.  

https://www.hdl.fi/ 

EHYT ry 
 

Ehkäisevä päihdetyö ry http://www.ehyt.fi/ 

FinFami 
 

Mielenterveysomaisten keskusliitto https://finfami.fi/ 

Kokenet 
 
 
 
 

Kokemusasiantuntijoiden tukea liittyen omaan tai 
läheisen alkoholiongelmaan, 
peliriippuvuuteen ja/tai mielenterveyteen liittyvään 
ongelmaan. 

https://kokenet.fi/ 

Kriminaalihuollon 
tukisäätiö 
 
 

Valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja, 
joka työskentelee rikostaustaisten ja heidän 
läheistensä hyväksi. 

https://www.krits.fi/ 

Kuntien 
työllisyyspalvelut 
(esim. Jyväskylän 
työllisyyspalvelut) 
 
 
 
 
 

Tarjoaa tukipalveluja työllistymisen tueksi. Tarjolla 
on mm. ohjaus ja valmennuspalveluja, työkokeiluja 
sekä työkyvyn selvittämiseen liittyviä palveluja.  

https://www.jyvaskyla.fi/
elinkeino-ja-
tyollisyys/tyopaikat-ja-
tyollisyys/tyollisyyspalvel
ut 
 
 
 
 



KUVE-hanke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) 
luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) 
vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa 
yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden 
kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja 
sisältöihin. Verkosto on avoin kaikille kuntoutuksesta 
kiinnostuneille järjestöille ja muille toimijoille. 
Verkoston toimintaa koordinoivat SOSTE ja 
Kuntoutussäätiö. 
 

https://www.innokyla.fi/
web/tyotila1987141 

Päihdelinkki 
 
 
 
 
 

Päihdelinkki-verkkosivusto tarjoaa tietoa ja tukea 
päihteistä ja riippuvuuksista. Päihdelinkistä löytyy 
tietopankki, testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea 
ja neuvontapalvelu. Palvelu on tarkoitettu 
päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille 
päihdetiedosta kiinnostuneille. Palvelu on 
hyödyllinen myös ammattilaisille ja opiskelijoille. 
Palvelun tuottaa A-klinikkasäätiö. 
 

https://paihdelinkki.fi/fi 

Rikosseuraamusalueet 
 
 
 
 
 

Tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa rangaistusta 
suorittavaa siten, että vankilasta vapautumisen tai 
yhdyskuntaseuraamuksen suorittamisen jälkeen 
henkilöllä olisi aiempaa paremmat valmiudet 
rikoksettomaan elämään. 

http://www.rikosseuraa
mus.fi/fi/ 

Sininauhasäätiö 
 
 
 
 
 

Sininauhasäätiö tarjoaa palveluiden ulkopuolelle 
joutuneelle kodin ja tuen sekä puolustaa hänen 
oikeuksiaan ja ihmisarvoaan. Sininauhasäätiö on 
konserni, jonka omistukseen kuuluu myös 
asumispalveluja tarjoava Sininauha Oy. 

https://www.sininauhasa
atio.fi/ 

Suomen Klubitalot ry  
 
 
 
 
 
 
 
 

Suomen Klubitalot ry tukee suomalaisten 
mielenterveystyötä tekevien Klubitalojen toimintaa 
ja laadullista kehittämistä. Yhdistys edistää 
mielenterveyskuntoutujien sosiaalista asemaa 
yhteiskunnassa ja tekee tunnetuksi Klubitalojen 
voimaannuttavaa kuntoutumismallia. Suomen 
Klubitalot ry:n kuuluu 23 Suomessa toimivaa 
Klubitaloa. 
 

http://www.suomenklubi
talot.fi/ 

Tatsi ry 
 

Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry https://tatsi.org/ 

Y-Säätiö 
 
 

Tarjoaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, 
tavoitteena asunnottomuuden vähentäminen 

https://ysaatio.fi/ 

 

 


