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Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, 

jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi 

kehittää nuorisoalan ehkäisevää päihdetyötä muun muassa verkostoyhteistyön, 

ammattikorkeakoulutasoisen ammatillisen täydennyskoulutuksen ja tuottamiensa 

materiaalien avulla. Preventiimi koordinoi tietoa, joka tukee laadukkaan ehkäisevän 

päihdetyön toteuttamista. Preventiimi on osa opetus- ja kulttuuriministeriön palvelu- 

ja kehittämiskeskusrakennetta ja sitä hallinnoi Humanistinen ammattikorkeakoulu. 

 

 

Mikä on Preventiimiverkosto? 

Preventiimiverkosto on nuorisoalan ammattilaisista koostuva asiantuntijaverkosto. 

Mukana on toimijoita monipuolisesti nuoria kohtaavilta aloilta. Verkoston 

toimintaperiaatteisiin kuuluu avoimuus, luottamus ja yhdessä tekeminen. 

Mukanaolon etuina on tuki ammatilliseen kasvuun ja työn varsinaiseen 

toteuttamiseen, toimiva yhteistyö sekä mahdollisuudet olla kehittämässä nuorisoalan 

ehkäisevää päihdetyötä.  

Preventiimin kumppanuusorganisaatiot ovat alansa asiantuntijoita, innostajia ja 

mahdollistajia. Verkostossa on paljon tietoa, minkä jakaminen hyödyttää koko 

nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön kenttää.  Keskinäinen asiantuntijuuden jakaminen 

Preventiimiverkostossa tukee ja kehittää kaikkien osapuolten työtä sekä laajentaa alan 

yhteistä ammattitaitoa. 

Preventiimiverkostossa kaikilla mukanaolijoilla on mahdollisuudet käydä yhdessä 

keskustelua, tehdä aloitteita, kehittää sisältöjä ja luovia ratkaisuja sekä ottaa vastuuta  
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yhteisistä projekteista. Näin toimien rakennamme samalla yhteistä luottamusta ja 

sitoutumista verkoston kesken. Verkosto synnyttää omasta osaamisestaan ja 

yhteistyöinnostaan käsin uutta sisältöä ja kenties uusia malleja koko kentän käyttöön. 

Preventiimiverkoston toimintaan osallistuminen on aina vapaaehtoista, eikä 

avainhenkilönä toimiminen sido mihinkään. 

Preventiimiverkosto tarjoaa kumppanuusorganisaatioille muun muassa 

 näköalapaikan nuorisoalan ehkäisevään päihdetyöhön 

 mahdollisuuden olla mukana kehittämässä nuorisoalan ehkäisevää 
päihdetyötä  

 monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia asiantuntevan verkoston kautta 

 painettuja materiaaleja 

 verkostolle suunnattuja tilaisuuksia 

 näkyvyyttä alan keskeisissä tilaisuuksissa (esim. Nuorisotyöpäivät, Allianssi-
risteily, Päihdepäivät..) 
 

 

Preventiimiverkoston rakenne 
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Mitä ovat Preventiimiverkoston kehittämistiimit? 

 

Kehittämistiimit ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia, kestoltaan eripituisia 

yhteistyöryhmiä, joilla on jokin yhteinen tavoite. Kehittämistiimeihin voi osallistua 

omien mahdollisuuksiensa mukaisesti. Kehittämistiimit muodostuvat 

Preventiimiverkostoon kuuluvista toimijoista ja tiimien teemat nousevat verkoston 

tarpeista ja mielenkiinnon kohteista. Mikäli verkosto haluaa esimerkiksi pohtia jotain 

tiettyä ilmiötä, lisätä tietynlaista osaamista tai tuottaa materiaalia jostain aiheesta, voi 

se olla mahdollista kehittämistiimien kautta. Olennaista on se, että tiimien tuotokset 

ovat tavalla tai toisella koko Preventiimiverkoston ja nuorisoalan hyödynnettävissä. 

Preventiimi on mukana yhtenä tiimin osana ja mahdollistaa tiimin toimintaa. 

 

Preventiimiverkosto koostuu vahvan näkemyksen ja osaamisen omaavista 

ammattilaisista ja tätä osaamista voidaan kehittämistiimeissä hyödyntää. Tiimien 

kautta voidaan kohtalaisen nopeasti reagoida ajankohtaisiin kysymyksiin nuorisoalan 

ehkäisevän päihdetyön kentällä. Osana kehittämistiimiä verkoston jäsenillä on 

mahdollisuus osallistua työn kehittämiseen ja samalla saada arvokasta vertaistukea 

muilta verkostolaisilta, sekä näkyvyyttä omalle organisaatiolle. Preventiimiverkoston 

on yhteistyön ja kehittämistiimien kautta mahdollista olla merkittävä ja näkyvä 

yhteiskehittäjä nuorisoalan ehkäisevässä päihdetyössä. Laajan verkoston tuottaman 

näkemyksen painoarvo on usein vaikuttavampi kuin yksittäisten toimijoiden. 
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Avainhenkilönä toimiminen Preventiimiverkostossa 

 

Preventiimiverkoston avainhenkilöt ovat ammattilaisia, jotka tekevät 

päihdekasvatusta tai ehkäisevää päihdetyötä alle 29 -vuotiaiden nuorten parissa.  

Preventiimiverkostoon kuuluu yli 120 kumppanuusorganisaatiota ja noin 250 

avainhenkilöä.  

 

Avainhenkilö voi viedä Preventiimin ja Preventiimiverkoston toiminnasta saatua tietoa 

eteenpäin omaan organisaatioonsa ja paikallisiin verkostoihinsa. Avainhenkilöillä on 

mahdollisuus syventää ehkäisevän päihdetyön osaamistaan esimerkiksi osallistumalla 

avainhenkilöille suunnattuihin tilaisuuksiin, keskustelemalla muiden verkostolaisten 

kanssa ja osallistumalla kehittämistiimien toimintaan. 

 

Avainhenkilöitä voi organisaatiossa olla yksi tai useampi. Avainhenkilöt määrittää 

kumppanuussopimuksen allekirjoittanut organisaation esimies. Esimies voi 

tarvittaessa päivittää avainhenkilölistaa ottamalla yhteyttä Preventiimin 

työntekijöihin.  

 

 

Preventiimiverkoston toimijat 
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Kiinnostaako nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Tule mukaan! 

 

Mikäli organisaatiosi ei vielä kuulu Preventiimiverkostoon ja kiinnostuit toiminnasta, 

ota rohkeasti yhteyttä meihin.  

 

Yhteystiedot sekä lisätietoa Preventiimistä ja verkostoon löytymisestä löydät 

verkkosivuiltamme osoitteessa www.preventiimi.fi 

 


