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1. EHYT ry:n toiminta

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden 
elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.  
Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry eh-
käisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä.

 
EHYT ry toimii niin yksilöiden, yhteisöjen kuin koko yhteiskunnan tasolla. Yksilötasolla 
EHYT ry tekee ehkäisevää päihdetyötä esimerkiksi koulujen oppitunneilla, vanhempain- 
illoissa, kohtaamispaikoissa, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa. Usein työtä 
tehdään myös erilaisissa ammattilaisverkostoissa, tavoitteena tukea eri alojen ammattilaisten 
mahdollisuuksia toimia päihdehaittojen ehkäisemiseksi omissa rooleissaan. Yhteisötasolla 
kumppanina ovat esimerkiksi koulut ja oppilaitokset, työyhteisöt tai toiset järjestöt. Yhteis-
kuntatasolla EHYT ry pyrkii vaikuttamaan ajankohtaisiin lainsäädäntö- tai strategiahank-
keisiin, kuten alkoholilain ja raittiustyölain uudistamiseen. EHYT ry on myös aktiivisena 
toimijana mukana Alkoholiohjelmassa. Tärkeä osa järjestön työtä on yhteistyö ehkäisevän 
päihdetyön verkostossa ja sen koordinaattorina sekä myös alueellisten yhteistyöverkostojen 
rakentaminen ja koordinointi.

Vuosi 2014 oli Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kolmas toimintavuosi, jolloin myös 
päättyi Elämä On Parasta Huumetta ry:n, Elämäntapaliiton ja Terveys ry:n yhdistymi-
seen liittynyt kolmivuotinen siirtymäkausi. EHYT ry:n ensimmäisessä edustajakokouk-
sessa maaliskuussa 2014 vahvistettiin järjestön uusi strategia ja valittiin yhdistykselle uusi 
luottamushallinto. Vuosi oli samalla myös EHYT ry:n satavuotisjuhlavuosi, sillä perustaja- 
järjestöistä Elämäntapaliiton historia lasketaan vuodesta 1914 ja myös Terveys ry:n edeltäjien 
historiaa voidaan johtaa noihin aikoihin.

EHYT ry:n pääteemoja vuonna 2014 olivat jo edellisenä vuonna teemana käynnisty-
neet ”Aikuisen vastuu” ja sen rinnalla uutena teemana ”Haitat muille”. Aikuisen vastuu 
-teeman kautta lähestyttiin EHYT ry:n perusviestiä ”Jokainen meistä rakentaa suomalaista 
päihdekulttuuria päivittäisillä valinnoillaan”. ”Aikuisen vastuu” -teema korostaa aikuisten ja 
heidän valintojensa merkitystä ei vain kuluttajina vaan ammattilaisina, päätöksentekijöinä, 
vanhempina, opettajina, esimiehinä, virkamiehinä.

Kansainvälisestikin viime vuosina vahvasti esille noussut Haitat muille -teema puoles-
taan tuo esille päihteiden käytön monimuotoisia vaikutuksia perheille ja muille läheisille, 
työyhteisöille, kunnille ja koko yhteiskunnalle. Esimerkiksi alkoholia ei voida tarkastella 
ainoastaan yksilötason kysymyksenä vaan on tärkeää huomata, että sen haitat sivullisille 
ovat itse asiassa moninkertaiset esimerkiksi passiivisen tupakoinnin haittoihin verrattuna.

Edellä mainittujen pääteemojen ohella EHYT ry:n toiminnan kehittämisen painopisteitä 
olivat erityisesti  

•	 strategiatyön loppuunsaattaminen ja jalkauttaminen
•	 toiminnan kehittäminen, määrä ja monistettavuus
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•	 viestinnän kehittäminen
•	 aluetoiminnan vahvistaminen
•	 vapaaehtoistoiminnan edistäminen

Strategian jalkauttaminen
Vuosi 2014 oli EHYT ry:n uuden strategian jalkauttamisen vuosi, jolloin myös arvioitiin 
järjestön toiminnan painopisteitä ja kehittämistarpeita uuden strategian valossa. Järjestön 
organisaatio uusittiin toukokuun alussa mikä merkitsi muutoksia myös johtoryhmän 
kokoonpanoon ja vastuujakoon.

Toiminnan kehittäminen, määrä ja monistettavuus
Strategian vahvistamisen jälkeen kaikkea EHYT ry:n toimintaa ryhdyttiin peilaamaan 
kriittisesti ja kehittämishakuisesti uuteen strategiaan. Osana kehittämistyötä käynnistettiin 
toiminnansuunnittelu vuoteen 2017 ja 2020.  Keskeisenä osana kehittämispainopistettä 
EHYT ry pyrkii kasvattamaan toimintansa volyymiä muiden muassa rakentamalla kou-
luttajaverkostoa, laajentamalla edelleen verkostoyhteistyötä sekä kehittämällä toimintansa 
monistettavuutta.

Viestinnän kehittäminen
EHYT ry:n viestinnän tavoitteena on ennen kaikkea terveyttä ja hyvinvointia tukevan 
päihdekulttuurin muutoksen tukeminen sekä järjestöjen vaikuttamistavoitteiden ja toimin-
nan tukeminen. Vuoden 2014 aikana keskeistä oli järjestön monimuotoisen toiminnan ja 
ehkäisevän päihdetyön merkityksen tunnetuksi tekeminen, mainetyö sekä jäsentiedotuksen 
ja sisäisen viestinnän kehittäminen.  Yhteiskuntavaikuttamisessa keskiössä olivat alkoho-
lilainsäädäntöön liittyvä julkinen keskustelu, tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttaminen, 
raittiustyönlain uudistaminen moderniksi ehkäisevän päihdetyön laiksi sekä EU:n ja USA:n 
vapaakauppasopimukseen liittyvien ongelmakohtien esiin nostaminen. 

Aluetoiminnan vahvistaminen
EHYT ry:n perustamissopimusten mukaisesti aluetoiminnan vahvistaminen ja aluekeskus-
ten perustaminen on ollut tärkeä osa EHYT ry:n toiminnan kehittämistä. Vuoden 2014 
aikana aluekeskusorganisaatio saatiin pääosin toimintavalmiiksi. Aluetoimintaa kehitettiin 
yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. Samalla kehitettiin yhteistyötä myös muiden sosiaali- 
ja terveysjärjestöjen kanssa.

Vapaaehtoistoiminnan edistäminen
EHYT ry:n toiminnan keskeisiä lähtökohtia on ammattilaisten toiminnan ja vapaaehtois-
toiminnan yhteensovittaminen.  Vuoden 2014 aikana vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä 
päästiin merkittäviä askeleita eteenpäin. Vuoden aikana muiden muassa tehtiin valmistelu-
työtä vuonna 2015 käynnistyvistä uusista vapaaehtoistoiminnan piloteista sekä valmisteltiin 
2015 käynnistyvää vapaaehtoistoiminnan koulutusohjelmaa. 
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2. Yhteiskuntavaikuttaminen  
ja viestintä

2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen

Yksilö- ja yhteisötason ehkäisevän päihdetyön ohella yhteiskuntavaikuttaminen on tärkeä 
osa EHYT ry:n työtä. Strategiansa mukaisesti EHYT ry toimii aktiivisena ja rohkeana 
keskustelijana julkisuudessa ja muilla areenoilla. EHYT ry pyrkii vaikuttamaan ajankoh-
taisiin lainsäädäntöhankkeisiin ja kehittämisprosesseihin sekä edistämään julkista keskus-
telua suomalaisesta päihdekulttuurista ja sen kehittämistarpeista. 

Viestinnän ja yhteiskuntavaikuttamisen näkökulmasta vuosi 2014 oli monella tavoin 
värikäs ja haastava. Alkoholimainontaa koskevat ratkaisut tehtiin eduskunnassa heti alku-
vuonna, mutta syyskaudella niitä vastaan käynnistyi voimaperäinen hyökkäys julkisuudes-
sa ja sosiaalisessa mediassa. Kevätkaudella hiljalleen alkanut some-kampanjointi sääntelyn 
purkamisesta eskaloitui lokakuussa sananvapaus-holhous-viski-keskusteluksi. EHYT ry:n 
ja EPT-verkoston vaikuttamistyön painopisteenä aikaisemmin ollut alkoholilakiuudistus 
jätettiin pois Stubbin hallituksen ohjelmasta ja EHYT ry:n yhteiskuntavaikuttamistyön 
kärki siirtyi osallistumiseen julkiseen alkoholikeskusteluun, hallitusohjelmavaikuttamiseen 
sekä ehkäisevän päihdetyön lain valmisteluun.

EHYT ry:n organisaatiossa yhteiskuntavaikuttamiseen liittyviä tehtäviä hoitivat muiden 
tehtäviensä ohella lähinnä toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, johtaja Kristiina Hannula, 
johtava erityisasiantuntija Tuomas Tenkanen, viestintäpäällikkö sekä yksi tiedottajista. 

Keskustelu alkoholimainonnasta ja sääntelystä
Alkutalvesta syntyivät eduskunnassa päätökset alkoholimainonnan rajoittamisest. Pää- 
tökset tehtiin hallituksen esityksen mukaisina vaikka eduskunnassa oli huomattavan 
paljon kannatusta myös EHYT ry:n näkemyksille siitä, että ulko- ja somemainonnan 
kiellon sijaan olisi rajoitukset pitänyt kohdistaa mielikuvamainontaan.  Päätökset otettiin 
tuolloin julkisuudessa melko neutraalisti vastaan, ilman suurempaa kohua. 

Kevätkaudella mm. ravintola-ala ja myös joukko kansanedustajia ryhtyivät kuitenkin 
yleisempään ”Tolkkua sääntelyyn” kampanjointiin sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa. 
Keskustelu pyrki vaikuttamaan valmisteltavana olevaan alkoholilain kokonaisuudistukseen, 
jonka vastuullisia lähtökohtia EHYT ry puolestaan pyrki tukemaan omilla toimillaan. 

Kevätkaudella EHYT ry muiden muassa tuotti kaksi EHYT Teema – julkaisua (EHYT 
Teema Alkoholilaki helmikuussa ja EHYT Teema Ehkäisevä päihdetyö kesäkuussa) osallis-
tumaan alkoholilainsäädännöstä, sääntelystä ja päihdehaittojen ehkäisystä käytävään kes-
kusteluun. Vaikuttamistyön tueksi tuotettiin myös mm. infograafiaineistoa ja kysymyksiä 
& vastauksia – aineistoja.  Samaan aikaan EHYT ry kävi vuoropuhelua ravintola-alan 
kanssa siitä, millä tavoin ravintola-alan toimintaedellytyksiä voidaan vahvistaa kokonais-
kulutusta ja päihdehaittoja lisäämättä.
Maaliskuun 13. päivä EHYT ry järjesti yhdessä eduskunnan elämäntapa- ja nuorisotyö-
ryhmän kanssa seminaarin otsikolla ’Alkoholi, talous ja työllisyys’. Seminaari ja sen sisällöt 
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saivat hyvin julkisuutta ja alkoholin merkitys kansantaloudelle ja työurille nousi joksikin 
aikaa vahvemmin keskusteluun. Teema nousi uudestaan vahvasti esille, kun EHYT ry päihde-
päivillä julkaisi TNS Gallupin tekemän haastattelututkimuksen, jossa 200 erikokoisten 
yritysten ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä kertoi alkoholiin liittyvistä haitoista omissa 
yrityksissään.

EHYT ry:n yhtenä keskeisenä vaikuttamisviestinä oli ollut, että matkustajatuontiin on 
puututtava nimenomaan tullin valvonnan kautta, ei esimerkiksi alentamalla alkoholiveroa 
ja näin lisäämällä alkoholin kysyntää ja kulutusta. Myönteisenä muutoksena hallitus päätti 
10.4. lakiesityksestä, jolla alkoholin matkustajatuontiin säädettiin ohjearvot. 

Toukokuussa raittiustyölain uudistamista koskeva työryhmä, jossa myös EHYT ry:n 
edustaja oli mukana, sai työnsä päätökseen. EHYT ry näki erittäin tärkeäksi, että ehkäise-
västä työstä säädetään jatkossakin erillislaki, vaikka kuntaliitto valmistelussa vastusti sitä 
alusta asti. Työryhmän esittämällä uudella ehkäisevän päihdetyön lailla pyrittiin vahvista-
maan ja selkeyttämään kunnissa tapahtuvaa ehkäisevää päihdetyötä. Kuntaliiton eriävän 
kannan vaikutuksesta hallituksen joulukuussa päättämään esitykseen ei sisältynyt eräitä 
EHYT ry:n ja muiden työryhmän jäsenten näkökulmasta tärkeitä asioita, joten vaikutta-
mistyö lakivalmisteluun jatkuu eduskuntakäsittelyssä talvella 2015.

Syyskaudella alkoholista ja sen sääntelystä käytävä keskustelu kärjistyi. Uudet lähestyvät 
alkoholimainontaa koskevat rajoitukset nostettiin julkisuudessa hyvin kriittiseen sävyyn 
esille ja samalla syntyi virheellinen käsitys, että koko alkoholilainsäädäntö olisi jollain tavoin 
kiristymässä. Syksyn teemoja olivat Koffin hevosten nimet, Keravan jättitölkki ja #viskigate. 
EHYT ry nosti lokakuussa esille kysymyksen, kuka keskustelua tosiasiassa masinoi ja pyrki 
näin nostattamaan lähdekritiikkiä julkisuusvyörytystä kohtaan. Teemaa käsiteltiinkin mm. 
A-studiossa 16.10. EHYT ry toi omassa vaikuttamisviestinnässään myös esille Suomen 
tilanteen yhtymäkohtia Liettuan alkoholimainontaprosessiin. 1 

Syksyn keskustelussa ongelmaksi nousi se, että päätöksentekijöiltä ei löytynyt suurta in-
toa julkisuudessa puolustaa naurunalaiseksi väritettävää alkoholimainonnan kokonaisuut-
ta. Vaikka kansanedustaja Timo Heinosen aloitteen päätösten muuttamisesta allekirjoitti 
lopulta vain 21 kansanedustajaa, vaalien läheisyys epäilemättä vähensi päätöksentekijöiden 
intoa profiloitua mainonta-asiassa. Tästä syystä EHYT ry osaltaan joutui tarpeettomankin 
usein selittämään päättäjien puolesta, miksi mainonnan rajoittaminen oli tärkeä ja vastuul-
linen päätös. EPT-verkosto käynnisti myös oman ulkomainoskampanjan ”Onko meiltä 
aikuisilta pois, jos lapsi ei näe tässä alkoholimainontaa?”.  Loppuvuodesta EHYT ry sopi 
Helsingin yliopiston tutkimusryhmän kanssa selvitystyöstä, joka koskee vaikuttamistyötä 
alkoholimainonta-asiassa. Selvitys valmistuu keväällä 2015.

EHYT ry oli mukana myös mm. Olutexpon sekä FinnBar 2014-tapahtumien alkoholi- 
poliittisissa paneeleissa koska piti tärkeänä dialogia alan harrastajien ja ammattilaisten kanssa.

Syyskauden loppupuolella EHYT ry viimeisteli omat hallitusohjelmatavoitteensa ja 
käynnisti niitä koskevan suunnitelmallisen vaikuttamistyön.

Yhteiskuntavaikuttamiseen liittyy myös EHYT ry:n mukanaolo työryhmissä, neuvot-
telukunnissa ja luottamuselimissä. EHYT ry:n edustajat toimivat muiden muassa THL:n 
päihdeasioiden ja tupakoinnin vähentämisen ohjausryhmässä, Alkon hallituksessa, Espoon 
päihdeasioiden neuvottelukunnassa, Helsingin vastuullisen alkoholinkäytön toimenpide-
ohjelman seurantaryhmässä, Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEssa ja 

 
1) Liettuan parlamentti päätti 2008 kieltää mainonnan kokonaan, mutta perui päätöksen ennen sen 
voimaantuloa vuoden 2012 alussa alkoholiteollisuuden voimakkaan lobbauksen vuoksi.



8 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n vuosikertomus 2014

kuntalain uudistamista valmistelleen komitean demokratiatyöryhmässä. Järjestöjen luot-
tamuselimistä EHYT ry:n edustaja on mm. Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTEn ja Las-
tensuojelun Keskusliiton hallituksissa. EHYT ry:n edustajia on myös mukana lukuisissa 
alueellisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Kansainvälinen yhteistyö yhteiskuntavaikuttamisessa
Syksyn julkinen keskustelu mainonnasta ja sääntelystä vaikuttavat vahvasti suomalaiseen 
alkoholi-ilmastoon. Syksyn kuluessa EHYT ry kävi tiivistä vuoropuhelua myös eurooppa-
laisen yhteistyöjärjestön Eurocaren, Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyöjärjestö NordANin 
sekä virolaisten järjestötoimijoiden kanssa. EHYT ry oli yhtenä kumppanijärjestönä järjes-
tämässä Eurocaren kuudetta Alcohol Policy -konferenssia marraskuussa Brysselissä. Yhtenä 
konferenssin teemana oli alkoholimainonta. Konferenssin kautta EHYT ry pyrki nosta-
maan esille myös kansainvälistä keskustelua alkoholipolitiikasta ja -mainonnasta ja näin 
tuomaan esille, että alkoholikeskustelua ei käydä vain Suomessa. Tämä onnistuikin kohta-
laisesti. Aihetta käsiteltiin muiden muassa MTV:n Huomenta Suomessa 26.11. Eurocaren 
konferenssivalmistelujen ja hallitustyöskentelyn kautta EHYT ry pystyi myös vahvistamaan 
EU-USA-kauppasopimukseen liittyvien kysymysten käsittelyä Eurocaren puitteissa.

Syksyn aikana EHYT ry ja virolainen Terve Eesti – säätiö päättivät käynnistää vaikutta-
misyhteistyön, joka liittyy sekä Tipattomaan tammikuuhun että kevään vaali- ja hallitus-
ohjelmavaikuttamiseen. Sekä Suomessa että Virossa eduskuntavaalit pidetään keväällä 2015 
ja molemmissa maissa alkoholikysymykset ovat hyvin ajankohtaisia. Merkittävä ero on 
kuitenkin siinä, että Virossa keskustelua käydään ennen kaikkea alkoholihaittojen vähen-
tämisestä kun taas Suomessa ajankohtainen keskustelu käydään alkoholin vapauttamisesta. 
EHYT ry:llä on edustaja Eurocaren ja NordANin hallituksissa sekä Euronet-verkostossa.

2.2. Viestintä
Vuonna 2014 EHYT ry ryhtyi viestinnällisesti jalkauttamaan uutta strategiaansa ja juhli pe-
rustajajärjestönsä Elämäntapaliiton juhlavuoden myötä myös omia 100-vuotisia juuriaan. 
Järjestö jatkoi tunnettuuden rakentamista ja pyrki kehittämään maineenhallintaansa. Koh-
deryhmissä painottuvat ammattilaiset, päättäjät, yhteisöt, media, verkosto ja jäsenet sekä ta-
valliset suomalaiset, joiden joukossa on myös entistä tärkeämpi kohderyhmä, vapaaehtoiset.

Vaikka julkisessa keskustelussa EHYT ry usein tarkoitushakuisesti nostetaan esille jyrkän 
ja holhoavan sääntelyn puolestapuhujana, EHYT ry pyrkii eri keinoin tuomaan esille stra-
tegiansakin mukaista luonnettaan pragmaattisena ja asiatietoon pohjaavana, hyvinvointia 
lisäävänä vaikuttajana. Toisaalta EHYT ry haluaa säilyttää matalan kynnyksen ja helpon 
lähestyttävyyden kansalaistoiminnassaan. Se haluaa olla tavoiteltava yhteistyökumppani, 
tiedon ja menetelmien tarjoaja. Viestinnän pitkän tähtäimen tavoitteena on kasvattaa Suo-
messa tietoutta päihdehaitoista ja hyvinvoinnin merkityksestä, jonka vahvistamisessa EHYT 
ry:llä on vahva rooli. Rakennuspalikoina toimivat EHYT ry:n lukuisat hankkeet, toiminnot 
ja osastot, jotka kiinnitetään yhä yhdenmukaisemmin rakentamaan EHYT-brändiä. 

Keskeistä vuoden 2014 markkinointiviestinnässä oli 1. hankkeiden kiinnittäminen yhden 
brändin rakentamiseen, 2. asiakkuusajattelu sekä 3. verkkoläsnäolon kehittäminen. Näiden li-
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säksi vuosikokouksen yhteydessä järjestettävä 100-vuotisjuhla, edustajakokous sekä EHYT 
ry:lle SOSTElta siirtynyt vastuu valtakunnallisen päihdepäivien järjestämisestä olivat vuo-
den isoja tapahtumia. 

Vuoden aikana EHYT-brändiä työstettiin henkilöstön ja laajennetun johtoryhmän vuo-
rovedoin ja tukena käytettiin myös viestintätoimistoa pariin otteeseen. Valmistelutyön tu-
loksena päästiin jo brändityössä pitkälle etenkin sisäisen brändin osalta. Viestintäpäällikön 
vaihtuminen syksyllä hidasti kuitenkin brändityön loppuunsaattamista. Työtä jatketaan 
keväällä 2015.

Asiakkuusajattelulla haluttiin tuoda analyyttisempi lähestyminen pääkohderyhmiin näi-
den tarpeiden ja kohdennettujen viestien pohjalta. Pirstaleisen viestinnän tilalle haluttiin 
niputtaa viestintää kohderyhmälähtöisemmin. 

Verkkoläsnäoloa kehitettiin verkkoyksikön ja viestintäyksikön yhteistyönä. Kehittämis-
työ liittyi ennen kaikkea siihen, millä tavoin EHYT ry seuraa ja pystyy olemaan mukana so-
siaalisessa mediassa käytävässä, asenteita muovaavassa keskustelussa, joka liittyy joko päih-
dekysymyksiin tai järjestön yhteiskuntavaikuttamiseen.  Maineenhallinnan näkökulmasta 
painottuivat sekä henkilöstön motivoiminen uuden strategian mukaiseen visioon, strate- 
gian mukaisten pääviestien kiteyttäminen ja jalkauttaminen, viestintäkoulutus ja intranetin 
tuoma lisä viestien hallintaan. Henkilöstön yhteinen viestintäkoulutuspäivä järjestettiin 
joulukuussa. Intranetin rakentamisen viimeistely ja siihen liittyvä koulutus jatkuvat alku-
vuonna 2015. Syksyllä myös kilpailutettiin verkkosivujen uudistaminen ja käynnistettiin 
siihen liittyvä projekti, joka toteutetaan loppuun kevätkaudella 2015.

EHYT ry halusi pöllyttää päihdepoliittista ja yhteiskunnallista keskustelua avaamalla 
aiempaa vahvemmin keskustelun päihdehaittojen vaikutuksesta suomalaisen omaan lähi-
piiriin ja muihin kansalaisiin osana Haitat muille -pääteemaa.

Vuoden aikana EHYT ry julkaisi yhteensä 102 tiedotetta tai uutista. Verkkosivujen kaut-
ta niitä on tyypillisesti luettu noin 600–1500 kertaa. Yhteensä niitä luettiin verkkosivujen 
kautta vuoden aikana 116 090 kertaa. EHYT ry pyrki ja onnistui viestinnässään nostamaan 
esille monipuolisesti ihmisiä lähellä olevia teemoja: vuoden aikana esimerkiksi tiedotteissa 
kannustettiin keskustelemaan päihteistä kotona ja kouluissa penkkareiden sekä koulujen 
päätös- ja aloitusviikonloppujen yhteydessä, tuotiin esille työyhteisön vastuuta kesälomien 
loppuessa tilanteessa, jossa työntekijän alkoholinkäyttö on jäänyt päälle, sekä nostettiin 
esille, kuinka ikääntyneiden läheisten juomiseen usein havahdutaan nimenomaan kesällä. 
Koulujen päättäjäisiin liittyvään tiedotukseen koottiin verkon kautta tietoja nuorten omista 
odotuksista mm. vanhempien alkoholiostoihin liittyen.

EHYT ry:n verkkosivuilla julkaistiin vuoden aikana 17 blogia. Jäsenjärjestöillä ja järjestö 
yhteistyökumppaneille suunnattu EHYT Järjestö ilmestyi kolme kertaa. Teemajulkaisu 
EHYT Teemasta ilmestyi neljä numeroa: Lukio ja amis, Alkoholilaki, Ehkäisevä päihdetyö 
ja Savuttomuus.

LIITE 1: EHYT ry:n verkkouutiset ja tiedotteet 2014
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3. Järjestö- ja aluetyön osasto

3.1. Järjestöyksikkö

EHYT ry:n järjestöyksikön toiminta koostuu järjestötoiminnan tuesta, vapaaehtoistoimin-
nan kehittämisestä ja jäsenjärjestöjen kanssa toteutettavasta ehkäisevän päihdetyön kohtaa-
mispaikkatoiminnasta.

3.1.1. Järjestötoiminnan tuki

EHYT ry on laaja-alainen yhteistoiminta- ja kansalaisjärjestö, jolla oli vuoden 2014 päät-
tyessä 108 jäsenyhdistystä. Jäsenistä 34 on valtakunnallisia, loput alueellisia tai paikallisia 
yhdistyksiä.

Vuonna 2014 jäseneksi liittyi viisi uutta yhdistystä (Raittiuden Ystävät ry, Suomen 
Psykologinen Instituuttiyhdistys ry, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö 
– TVY ry, Tähtiverstas ry ja Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveysongelma ry). Toi-
mintasuunnitelman mukaisesti EHYT ry kutsui avoimesti kiinnostuneet toimijat mukaan 
verkostoihin ja jäseniksi, mutta systemaattista jäsenhankintaa vasta valmisteltiin vuonna 2014.

Uusia toimijasukupolvien houkuteltiin mukaan ehkäisevään päihdetyöhön tiedotta-
malla nuorille yhdistystoiminnan mahdollisuuksista. Nuorten oma yhdistys NEHYT ry 
perustettiin 30. joulukuuta.

Vuoden toiminnassa keskeisellä sijalla oli EHYT ry:n strategian valmistuminen ja jal-
kauttaminen. Strategia hyväksyttiin EHYT ry:n ensimmäisessä yhdistyksen kokouksessa, 
joka pidettiin Helsingissä 21. maaliskuuta Elimäenkatu 27 tiloissa. Edustajakokoukseksi 
nimettyyn yhdistyksen kokoukseen osallistui edustajia 58 jäsenyhdistyksestä ja lisäksi pai-
kalla oli 63 seuraajaa, luottamushallinnon tai henkilöstön jäsentä. Kokouksen yhteydessä 
oli järjestötori, jolla esiteltiin EHYT ry:n eri toimintamuotoja. Painettu strategiajulkaisu 
postitettiin jäsenyhdistyksille ja sitä käsiteltiin syksyn aluefoorumien tapaamisissa.

Vuoden aikana jatkettiin aluefoorumitoimintaa, joka toimii liiton ja sen jäsenyhdistys-
ten sekä vapaaehtoisten osallisuuden, yhteistyön, tiedonkulun ja koulutuksen foorumina.  

Syksyn aluefoorumien tapaamiset järjestettiin uuden aluejaon mukaisesti neljällä toiminta- 
alueella:

Etelä-Suomen aluekeskus: 8.11.2014, Kouvola  
Pohjois-Suomen aluekeskus: 8.11.2014, Oulu  
Länsi-Suomen aluekeskus: 15.11.2014, Tampere  
Itä-Suomen aluekeskus: 22.11.2014, Kuopio

Aluefoorumien osallistujamäärä (108) laski hieman edellisvuodesta (2013 yhteensä 195 
henkilöä), mutta osasyynä tähän on se, että vuonna 2014 mukaan ei kutsuttu edellisvuoden 
tavoin yhteistyökumppaneita.
Aluefoorumitoiminnan puitteissa järjestettiin myös pienempiä järjestötapaamisia yhdessä 
alue- ja aikuistyön kanssa. Lisäksi yhteyttä pidettiin alueellisten sähköpostilistojen välityk-
sellä. Valtakunnalliset jäsenjärjestöt kutsuttiin 24.10. Helsingissä järjestettyyn aamiaistapaa-
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miseen, jonka aiheena oli ajankohtainen alkoholipoliittinen keskustelu.
Jäsenjärjestöjä tuettiin vuoden aikana EHYT ry:n aluetyöntekijöiden, aluekoordinaat-

torien, järjestöpäällikön ja järjestösihteerin järjestövierailuin (kevät- ja vuosikokoukset, jär-
jestötapaamiset ja tapahtumat) sekä puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuneen neuvonnan 
kautta. Järjestöpäällikkö Jiri Sironen oli vanhempainvapaalla 1.6. – 11.12., minä aikana 
häntä sijaisti vt. järjestöpäällikkönä aikuistyön päällikkö Antti Hytti. Jäsenjärjestöjä ohjat-
tiin EHYT ry:n, OK-opintokeskuksen, SOSTE ry:n ja Preventiimin järjestämiin koulu-
tuksiin sekä Alkoholiohjelman seminaareihin.

EHYT Järjestö -järjestötiedote ilmestyi kolme kertaa ja se postitettiin jäsenyhdistyksille, 
luottamushallinnolle, kohtaamispaikoille sekä ehkäisevän päihdetyön verkostolle. EHYT 
Järjestö ilmestyi myös verkossa näköislehtenä. Jäsenjärjestöt saivat tilata EHYT-Teema -leh-
teä jäsenistölleen ja tapahtumiinsa nippuina haluamansa määrän. Vuoden aikana aloitettiin 
EHYT ry:n jäsenoppaan kirjoittaminen ja se valmistuu lopullisesti vuonna 2015.

Yksi keskeisimmistä jäsenyhdistysten tuen muodoista on EHYT ry:n toimintatuki 
(RAY:n ”toimintatonnit”), jota myönnettiin 62 550 euroa jäsenyhdistysten ehkäisevän 
päihdetyön paikalliseen vapaaehtoistoimintaan. Tukea myönnettiin 58 jäsenyhdistykselle. 
Toimintatuella järjestettiin muun muassa seuraavaa toimintaa: Päihteettömän liikenteen 
Selvä Peli- ja Turvallisesti Mopolla -kursseja, Ruusuratsioita ja liikenneturvallisuuspäiviä, 
järjestöesittelyjä, luentotilaisuuksia ja seminaareja, pienryhmätoimintaa ja kerhoiltoja, elä-
mänhallintatoimintaa, Luovan kirjoittamisen kursseja, Asunnottomien yön tapahtumia, 
Coffee without borders -kahviloita, toimintaa maahanmuuttajaperheiden parissa, Ravintola- 
päivien tapahtumia, tupakoimattomuuskilpailuja ja toiminnallista päihdevalistusta koulu-
laisille, elämysliikuntaa ikäihmisille, kesätapahtumia, Cafe Taitolaji -toimintaa, Päihdeput-
ki -tapahtumia ja elämysreittejä kouluissa, seniorikaveritoimintaa, ehkäisevän päihdetyön 
tapahtumia ja elokuvailtoja. Lisäksi tuella katettiin kuluja, jotka koostuvat jäsenyhdistyk-
sien osallistumisesta yhdistysten esittely- ja yhteistilaisuuksiin, päihteettömien juhlapyhien 
tapahtumien järjestämisestä sekä retkistä, vierailuista, luennoista ja koulutustilaisuuksista.

Yhteensä jäsenyhdistysten EHYT ry:n toimintatuella järjestämään toimintaan osallistui 
vuoden aikana 24012 henkilöä (edellisenä vuonna 26297 henkilöä ja sitä edellisenä vuon-
na 17091)). Henkilömäärä ei sisällä yhdistyksen kokouksia eikä sellaista toimintaa, johon 
toimintatukea ei ole myönnetty. Koska kaikki toimivat paikallisyhdistykset eivät myöskään 
hakeneet toimintatukea, on EHYT ry:n paikallisten jäsenyhdistysten toiminta kokonaisuu-
dessaan laajempaa. Vuoden lopussa EHYT ry:n toimintatuen kriteerit yhdenmukaistettiin 
uuden strategian kanssa.

EHYT ry:n jäsenjärjestöt voivat hyödyntää OK-opintokeskuksen koulutus- ja muuta tu-
kea. Vuonna 2014 EHYT ry:n jäsenjärjestöt käyttivät 81 opintojaksotuntia (17 koulutusta) 
ja EHYT ry itse 80 opintojaksotuntia (10 koulutusta). Lisäksi vapaaehtoistoiminnan ke-
hittämiseen saadun OK-hankkeen osana järjestettiin 11 koulutusta (45 opintojaksotuntia).

Syksyllä tehtiin vapaaehtoistoiminnan kehittämisen yhteydessä kysely jäsenyhdistyksille. 
Kyselyyn vastasi 22 yhdistystä.

(LIITE 2: EHYT ry:n jäsenyhdistykset 2014)
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3.1.2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa kehitettiin ja edistettiin laajasti sen kaikilla 
tasoilla ja eri toimijoiden keskuudessa (mm. henkilöstö, jäsenjärjestöt, kohtaamispaikat, 
muut ehkäisevän päihdetyön toimijat ja kansalaiset). 

Vapaaehtoistoiminnan tärkeys tunnistettiin myös uudessa strategiassa, jonka yksi strate-
ginen linjaus kuuluu ”Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme 
osaamisen”. Yksi strategiasta mainituista menestystekijöistä on ”Vapaaehtoistoiminnan ja 
osallisuuden hyödyntäminen”.

Järjestöpäällikkö koordinoi vapaaehtoistoiminnan kehittämistä ja johti poikkihallin-
nollista vapaaehtoistoiminnan tiimiä. Vapaaehtoistoiminnan tiimi kokoontui kahdeksan 
kertaa ja jatkoi vapaaehtoistoiminnan tarkempien sisältöjen mallintamista. Osana vapaa-
ehtoistoiminnan kehittämistä EHYT ry sai OK-opintokeskukselta OK-hankerahoitusta 
ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan ja vapaaehtoisten kouluttamisen kehittämi-
seen 7000 euroa vuosille 2014–2015. Syksyn aikana luotiin tarkempi suunnitelma vapaa-
ehtoistoiminnan kehittämiselle sekä valittiin vapaaehtoistoiminnan kehittämisen pilotit: 
vaikuttaja-viestijä-päihdeilmastotulkki, tapahtuman/ kampanjan järjestäjä, kannustaja, 
pelikasvattaja ja ept-lähettiläs.

EHYT ry osallistui pääkaupunkiseudun vapaaehtoistoiminnan messujen järjestelyihin 
sekä itse messuille Vanhalla ylioppilastalolla 3.12.

3.1.3. Ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoiminta

EHYT ry ylläpiti yhdessä paikallisten jäsenjärjestöjensä kanssa Elokolo-kohtaamispaikkoja 
viidellä paikkakunnalla (Helsinki, Hyvinkää, Lahti, Pirkkala ja Turku) sekä tuki laajem-
paa, 27 kohtaamispaikan verkostoa, joiden toiminnasta vastaa kokonaan jäsenjärjestö tai 
yhteistyökumppani. Vuonna 2014 verkostoon tuli mukaan Porin kaupungin perusturvan 
perustama kohtaamispaikka.

Ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoiminnassa toteutetaan EHYT ry:n aikuisil-
le suunnatun työn yleisiä tavoitteita. Toiminnassa on keskeistä yhteistyö jäsenjärjestöjen, 
kuntien, työvoimahallinnon ja paikallisten toimijoiden kanssa. Elokolot vähentävät syrjäy-
tymistä, tukevat omaehtoista yhteisöllisyyttä ja kannustavat kansalaistoimintaan. Paikalli-
sella auttamistoiminnalla luodaan ja ylläpidetään alueen sosiaalista pääomaa kokoamalla 
erilaisista yhteiskunnallisista taustoista ihmisiä mukaan kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan. 
Toiminta vahvistaa päihdeongelmilta suojaavia tekijöitä ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on 
vähävaraisten, työttömien, ongelmaisten erityisryhmien ja jopa akuutissa kriisissä olevien 
henkilöiden kannustaminen mielekkääseen ja osallistuvaan elämään.

Neljässä Elokolossa (Helsinki, Lahti, Pirkkala, Turku) työskenteli EHYT ry:n aluetyön-
tekijä. Syksyn aikana EHYT ry:n Tampereen aluekeskus muutti uuden Kumppanuustalo 
Arttelin tiloihin, mikä avasi laajempia kehittämismahdollisuuksia kohtaamispaikkatoimin-
nalle myös Tampereella.

Vuoden aikana Elokolojen toiminta kehittyi positiiviseen suuntaan ja mm. kävijämää-
rät olivat edelleen kasvussa. Elokolojen toiminnasta viestittiin aktiivisesti paikallislehdissä, 
julistein, esittein sekä verkko- ja Facebook -sivuilla. Vuoden aikana julkaistiin Elokolojen 
vertaistoimintaa tukeva ”Kannustajan muistilista” ja Elokolojen toimintaperiaatteita avaava 



Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n vuosikertomus 2014 | 13

huoneentaulu, joka on esillä jokaisessa Elokolossa.
EHYT ry oli mukana koordinoimassa valtakunnallisten kohtaamispaikkapäivien jär-

jestämistä Espoossa 11.–12.3. Elokolo-kohtaamispaikkatoimintaa ja aikuisten ehkäisevän 
päihdetyön työkaluja esiteltiin kohtaamispaikkapäivien lisäksi Suomen sosiaalifoorumissa 
26.–27.4. ja Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön TVY ry:n edunvalvonta-
koulutuksessa 18.–20.11.

Elokolojen kehittämis- ja laatutyötä tehtiin kirjoittamalla Elokolon käsikirja -julkaisua, 
johon kootaan yksiin kansiin Elokolojen toimintamalli ja ohjeet. Kohtaamispaikkatoimin-
nan sisältöjen kehittämisessä tehtiin yhteistyötä niin EHYT ry:n sisällä kuin järjestö-, kun-
ta- ja seurakuntayhteistyökumppaneiden kanssa. Elokolojen sijaintikuntien kanssa kehi-
tettiin palveluneuvontaa, kunnan työntekijöiden vierailuja sekä erilaisia infoja. Elokoloissa 
huomioitiin erilaiset vapaaehtoistoiminnan ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen teemapäivät.

Kohtaamispaikkaverkoston toimijoita kutsuttiin vuoden aikana kohtaamispaikkapäi-
ville.  Kohtaamispaikka- ja aikuistoiminnan sisältöjä levitettiin myös useisiin työttömien 
yhdistyksiin. Elokolojen kävijöille järjestettiin elämänhallintataitoja lisäävä kevätleiri Lah-
dessa. Porissa puolestaan järjestettiin Cafe Taitolaji-vetäjäkoulutusta kohtaamispaikkojen 
työntekijöille ja vapaaehtoisille.

Viranomaistulkintojen muutos palkkatuen myöntämisen perusteissa vaikeutti tukityöl-
listämistä osalla paikkakunnista syksyn aikana. EHYT ry teki asiassa vaikuttamistyötä mm. 
Työttömien valtakunnallisen yhteistoimintajärjestö TVY ry:n kanssa. Vaikuttamistyö tuot-
tikin tulosta, kun ministeriö otti kolmannen sektorin toimijoiden näkemykset huomioon 
valmistellessaan lakimuutosta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta.

EHYT ry osallistui aktiivisesti Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston 
EAPN-Finin toimintaan. Verkosto pyrkii parantamaan köyhyydessä elävien, syrjäytynei-
den ja syrjäytymisuhassa olevien asemaa sekä edistämään sosiaalisia oikeuksia. EHYT ry:n 
järjestöpäällikkö Jiri Sironen toimi EAPN-Finin hallituksen varapuheenjohtajana. Eloko-
loissa osallistuttiin aktiivisesti EAPN-Finin eurovaalikampanjaan pitäen esillä verkoston 
eurovaalimanifestia ja Euroopan Unionista kertovaa materiaalia. EAPN-Finin puitteissa 
oltiin järjestämässä kolmea seminaaria (Vähentääkö vai lisääkö EU köyhyyttä? Suomen 
sosiaalifoorumissa 26.4. sekä Köyhyyden vähentäminen Euroopassa 9.5. ja Vähimmäistoi-
meentulon jäljillä 30.9. eduskunnassa).  Elokolojen kävijöitä kannustettiin ottamaan osaa 
tilaisuuksiin. EAPN-Finin julkaisemaa Köyhyys – syitä ja seurauksia (2014, toim. Jiri Sironen 
ja Ulla Saastamoinen) levitettiin kohtaamispaikkaverkostoon.

EHYT ry tuki edellisvuosien tapaan Asunnottomien yö -kansalaisliikettä. Jäsenjärjestöjä 
kannustettiin osallistumaan kansalaisliikkeeseen ja tempauksiin 17.10. YK:n köyhyyden 
vastaisena päivänä ja heidän toimestaan tapahtumia järjestettiin Helsingissä, Lahdessa, Po-
rissa, Turussa, Pirkkalassa, Joensuussa ja Jyväskylässä. Lisäksi EHYT ry avusti Asunnotto-
mien yön sähköpostilistan, verkkosivujen ja Facebook-sivujen ylläpitämisessä.

Elokolojen ja kohtaamispaikkaverkoston tunnusluvut
Elokolojen käyntimääriä seurattiin päivittäin vuoden aikana. Kahden viikon ajan seurattiin 
lisäksi tarkasti kävijöiden ikäjakaumaa sekä työelämästatusta RAY:n edellyttämin luokituk-
sin. Lisäksi tehtiin tarkempia kävijäkyselyitä ja haastatteluita.

Vuonna 2014 Elokoloissa ja kohtaamispaikkaverkostossa oli käyntikertoja seuraavasti:
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Elokolojen kävijöiden sukupuoli- ja ikäjakauma sekä ”sosiaalinen status” vaihtelevat 
paikkakunnittain, mutta seuraavassa on laskettu keskiarvo neljän Elokolon kävijöistä:

• Kävijöistä oli miehiä 65 % ja naisia 35 %
• Kävijöiden yleisimmät ikäluokat: 30–62 -vuotiaat 51 %, 63–79 -vuotiaat 30 %, 18–29 

-vuotiaat = 10 %
• Kävijöiden yleisin sosiaalinen status: eläkeläinen 44 %, työtön 41 %, palkansaaja 6 %, 

opiskelija 3 %
Elokolojen ulkopuolisen kohtaamispaikkaverkoston (21 kohtaamispaikkaa) käyntikerrat 
yhteensä: 325 795 henkilöä. Koko kohtaamispaikkaverkoston käyntikerrat: 376 796 (edel-
lisenä vuonna 369 824 ja sitä edellisenä 337 318 henkilöä). Käyntimäärät olivat siis kasvus-
sa sekä Elokoloissa että koko kohtaamispaikkaverkostossa.

Vuoden 2014 Helsingin, Hyvinkään, Pirkkalan, Lahden ja Turun Elokolojen henkilökunta 
EHYT ry:n aluetyöntekijöiden lisäksi:

Helsingin 
Elokolo

Helsingin 
Elokolo

23859

54776

Hyvinkään 
Elokolo

1883

Lahden 
Elokolo

5529

Pirkkalan 
Elokolo

6843

Turun Elo-
kolo ja Maa-
ria-Jäkärlän 

Eloetappi

12888

Elokolo-
toiminnan 
muut koh-
taamiset

3774
Elokolojen kävijä-
määrät yhteensä 

51002

Elokolotoiminnan 
kaikki kohtaamiset

Palkkatuki                           

Kuntouttava 
työtoiminta

Ammattiopisto- tai 
ammattikorkeakoulu-
harjoittelijoita

Yhdyskuntapal-
velua suorittavia

Aktiivisia vapaa-
ehtoistyöntekijöitä

Siviilipalvelus  

23       14         1          
    

9
+1 ohjaaja

15           10         29

Työkokeilu

Yhteensä

102
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Sosiaaliseen työllistämiseen liittyen Elokolojen työntekijöille annettiin säännöllisesti työn-
ohjausta, koulutusta ja järjestettiin virkistystoimintaa. Elokoloissa tapahtuvan palkkatuki-
työllistämisen helpottamiseksi EHYT ry tarjosi työnantaja-, hallinto- ja talouspalveluita 
jäsenjärjestöilleen. 

(LIITE 3: Elokolot ja kohtaamispaikkaverkosto 2014)

3.2. Aluetyön yksikkö
Aluetyön yksikkö on keväästä 2014 alkaen toiminut osana uutta alue- ja järjestötyön osas-
toa2. Uudistus on luontevasti ja uuden strategian mukaisesti yhdistänyt järjestön asian-
tuntija- ja vapaaehtoistyön sekä mahdollistanut näiden vuoropuhelun kehittämisen mm. 
sparrausryhmien kautta. Organisaatiouudistuksen yhteydessä tupakkatyö siirrettiin kou-
lutyön yksikön vastuulle, lukuun ottamatta Savuton kunta -projektia. Myös Pohjanmaan 
ja Itä-Suomen aluekoordinaattoreiden eläkkeelle siirtymiset vaikuttivat yksikön toimin-
taan. Itä-Suomen alueelle, Kuopioon perustettuun aluekeskukseen saatiin uusi työntekijä 
järjestön sisäisellä siirrolla, Pohjanmaan työtehtävät hoidettiin syyskaudella Tampereen ja 
Jyväskylän toimipisteistä käsin. Tampereen aluekeskus muutti syksyllä perustettuun kump-
panuustalo Artteliin.

Aluetyön yksikössä kohdattiin vuoden 2014 aikana kaikkiaan yli 52 000 eri-ikäistä hen-
kilöä. Välittömästi kohdattujen määrä väheni muutamalla tuhannella henkilöllä edellisvuo-
desta, mikä osaltaan liittyi toiminnan painopisteen muutokseen: kohtaamiset kouluissa 
ja oppilaitoksissa ovat siirtymässä oppilaista ammattilaisiin. Ammattilaisten kohtaamisella 
tavoitellaan pysyvämpiä tuloksia, ehkäisevän päihdetyön osaamisen juurtumista sekä osaa-
misen hyödyntämistä osana arkityötä lasten ja nuorten keskuudessa.

3.2.1. Asiantuntemus

Aluetyön yksikkö huolehtii EHYT ry:n ehkäisevän päihdetyön asiantuntemuksen saata-
vuudesta alueellisissa verkostoissa ja kohtaamisissa eri ikäryhmien keskuudessa. Asiantun-
temus välittyi mm. Hubu-koulutuksina useissa kunnissa, sekä ammattilaisille suunnatuissa 
koulutuskahviloissa, joita toteutettiin erityisesti Etelä-Suomen alueella. Koulutuskahviloita 
järjestettiin 10 ja niissä päivitettiin paikallisten toimijoiden tietämys valitusta aiheesta (mm. 
nuorten päihteiden käyttö, kannabis) sekä suunniteltiin jatkotoimenpiteitä. EHYT ry:n 
koordinoimat Ehkäisevän päihdetyön viikko ja Tipaton tammikuu tarjosivat hyvän alustan 
asiantuntemuksen vahvistamiseksi teematapahtumien kautta. 

Puolustusvoimat tekevät järjestöjen kanssa yhteistyötä kullekin varuskunnalle sopivin 
menetelmin. EHYT ry kohtasi 5780 varusmiestä eri toimijaverkostojen kanssa. Puolus-
tusvoimayhteistyötä tehdään myös tuomalla ehkäisevän päihdetyön osaamista NMKY:n 
Hyvinvointi 2018-projektiin, jossa kehitetään varusmiehen toimintakykyä edistäviä ra-
kenteita ja toimintamalleja. Kainuussa ehkäisevän päihdetyön asiantuntemusta tarjottiin 
urheiluseurojen kautta Päihteetön pelikenttä -koulutusmateriaalein. Kainuussa ja muissa

2) Aikaisemmassa organisaatiossa koulutyö ja aluetyö muodostivat yhteisen osaston kun taas 
järjestötoiminta oli omana osastonaan yhdessä viestinnän ja johdon tuen kanssa.
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 Pohjois-Suomen kunnissa jalkautettiin Lukio-hankkeen tuotoksia, jonka tuloksena ym-
märrys oppilaitosten ehkäisevän päihdetyön tarpeista ja siihen liittyvistä asenteista syventyi.

3.2.2. Kansalaistoiminta

Aluekoordinaattorit antavat lähitukea ja neuvontaa paikallisyhdistyksille ja vapaaehtois-
toimijoille järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Tuen tarve ja määrä 
vaihtelivat yhdistyksittäin. Yksi tuen muodoista oli aluefoorumitoiminta. Aluefoorumeita 
järjestettiin neljä, yksi kullakin toiminta-alueella. Vuoden teemana oli vapaaehtoistoimin-
nan kehittäminen ja aiheesta keskusteltiinkin foorumeissa aktiivisesti. Aluefoorumeista 
kerrotaan tarkemmin Järjestötoiminta-luvussa.

Yksi kansalaistoiminnan kehittämisen muoto toimintavuonna oli ns. sparrausryhmä-
toiminta. Ryhmät perustettiin aluekeskustoiminnan tueksi ja niiden tavoitteena oli myös 
huolehtia alueellisten erityispiirteiden huomioimisesta aluekeskustyössä sekä suunnitella ja 
seurata aluetyön kehittymistä. Jokaisen aluekeskuksen sparrausryhmät kokoontuivat kaksi 
kertaa vuoden aikana ja ryhmän jäseniksi kutsuttiin paikallisyhdistysten toimijoita sekä 
EHYT ry:n luottamushenkilöitä. Vuoden toisessa tapaamisessa kolme ryhmää Itä-Suomea 
lukuun ottamatta päättivät jatkaa toimintaansa. Yhteenvetona voidaan todeta, että ryhmät 
näkivät roolinsa aluekeskustyön maakunnallisena ohjausryhmänä tai aluefoorumeita val-
mistelevana työrukkasena, jolle tulee linjata selkeä toimintarooli lähitulevaisuudessa.

3.2.3. Alueellinen viestintä ja vaikuttamistyö

Koko järjestön ehkäisevän päihdetyön sisällöistä ja menetelmistä viestiminen on aluetyön 
yksikön perustehtäviä. Verkostot ovat tärkeitä järjestön viestien välittämisen kannalta, esi-
merkkinä Itä-Suomen aluehallintoviraston järjestämät koulutukset ja EHYT ry:n yhteistyö 
niissä. Lapin alueella käynnistyi asiantuntijaverkoston kehittämistyö, jonka tavoitteena oli 
vahvistaa ehkäisevän päihdetyön resursseja alueella. Kehittämistyö ei vielä tuonut tavoi-
teltuja tuloksia, mutta onnistuimme tavoittamaan 23 kuntatoimijaa, jotka veivät EHYT 
-lähtöistä ehkäisevän päihdetyön osaamista kuntiinsa ja joiden odotetaan tulevaisuudessa 
käyttävän osaamistaan omassa työssään (tätä tullaan arvioimaan myöhemmin). 

Aluetyön yksikkö vei vuoden aikana eteenpäin valtakunnallisia viestejä, mutta nosti 
myös paikallisesti ehkäisevän päihdetyön aiheita keskusteluun. Länsi-Suomen aluekeskus 
toteutti vuoden 2014 alussa Tampereen kaupungin avustuksella kampanjan ”Jokainen voi 
tehdä ehkäisevää päihdetyötä”. Kampanjamateriaalia jaettiin kaupungin ja järjestöjen toi-
mipisteisiin, aihe liitettiin ”häntänä” lukuisiin ehkäisevän päihdetyön tapahtumiin ja tilai-
suuksiin. 

3.2.4. Järjestöjen yhteistyö

Valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön verkoston toimintamallia sovellettiin aluetyöhön 
useasta näkökulmasta. Verkoston edustus on ollut mukana sparrausryhmissä, jolloin alue-
keskuksia tai jäsenyhdistyksiä on voitu kannustaa ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjes-
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töjen yhteistyöhön tai osallistumaan verkoston tuottamiin kampanjoihin. Ensimmäinen 
ehkäisevän päihdetyön Järjestökahvila toteutettiin Kymenlaaksossa. Tavoitteena oli tuoda 
valtakunnallisen EPT-verkoston malli maakunnalliselle tasolle. Mallia on tarkoitus laajentaa 
kaikille alueille.

3.2.5. Aluekeskukset

Vuoden 2014 alusta EHYT ry:llä on ollut neljä maantieteellistä toiminta-aluetta, joissa 
järjestöllä on yhteensä kymmenen toimipistettä (Pohjanmaan toimipistettä ei ole tähän 
laskettu mukaan). Etelä-Suomen alueen toiminnan rakenteen kehittäminen jäi vielä kes-
keneräiseksi. Alueella toimi huhtikuun alusta alkaen yksi aluekoordinaattori, jonka sijainti 
on Kymenlaaksossa. Helsingissä ja sen ympäryskunnissa järjestön asiantuntemus on kes-
kustoimiston ansiosta tunnustettua ja yhteistyö aktiivista.

3.2.6. Savuton kunta – projekti

Savuton kunta –hankkeen projektihallinta on syyskuun alusta alkaen ollut Etelä-Suomen 
aluekoordinaattorin vastuulla. Hankkeen tuottamaa, aikuisille suunnattua tupakoinnin 
lopettamista tukevaa 28 päivää ilman -mallia pilotoitiin Lappeenrannassa. Projektikoordi-
naattori osallistui mallin ja sen nuorille suunnatun version kehittämiseen. HYKS-erva-alueel-
la kaksi kuntaa teki vuoden aikana savuttomuuspäätöksen. Savuton kunta on ollut esillä 
messuilla ja koulutustapahtumissa sekä terveyden edistämisen verkostoissa.

   Etelä-Suomi Itä-Suomi Länsi-Suomi   Pohjois-Suomi          YhteensäKohderyhmät ja 
kohtaamispaikat

715
8 074

321
680
19

552
1 021
2 980
952
 247
1 350

1 205
 410

741
345

1 – 6 lk
7 – 9 lk
Lukio
Ammattikoulut
3. aste
Opettajat
Vanhemmat
Puolustusvoimat
Verkostot
Jäsenjärjestöt
Messut
Työpaikat
Koulutus / luento
Vapaa-aika
Vapaaehtoistyö, kohtaamispaikat
Smokefree
Savuton kunta

  Yhteensä

821
469
263
571

151
158
325

2 305
75

281
350

289

6058

623
5 144
492

1 446
200
557
719

2 075
1 594
630

2 336

1 630
141
139
64

17790

461
910
406
1 267

126
422
400
772
245

2 913
75

856
83

8936

2 620
14 597

1 482
3 964

219
1 386
2 320
5 780
5 623
1 197

6 599
75

3 972
984
139

1 094
345

52396

Tunnusluvut 2014

19612
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4. Koulutyö ja koordinaatio

4.1. Koulutyö

4.1.1. Ehkäisevä päihdetyö kouluissa 

Ehyt ry:n koulutyön yksikkö kohtaa lapsia ja nuoria kouluissa ja oppilaitoksissa sekä vapaa- 
ajalla eri menetelmien avulla. Lasten ja nuorten kohtaamisen tavoitteena on herättää  
keskustelua ja edistää keskustelukulttuuria päihdeasioista. Lapset ja nuoret saavat ajanmu-
kaista tietoa joka tukee ja kannustaa heidän omaa hyvinvointia koskevaan päätöksente-
koon sekä kriittiseen ajatteluun. Oppilaita kohdattiin vuoden aikana pääsääntöisesti Hubu- 
menetelmällä 7662, enimmäkseen yläkouluissa (vuonna 2013 kohdattiin 5468 oppilasta).

Aikuisten osallisuutta vahvistettiin lasten ja nuorten ehkäisevässä päihdetyössä järjes-
tämällä vanhempainiltoja ja erilaisia huoltajille suunnattuja tilaisuuksia sekä ammattilais-
koulutuksia, joissa osallistujat saivat tietoa lasten ja nuorten elämään liittyvistä ajankohtai-
sista ilmiöistä sekä tukea kasvatustyöhön. Koulutusten ja materiaalien avulla aikuisilla ja 
ammattilaisilla on matalampi kynnys ottaa päihdeasiat puheeksi nuoren kanssa kotona ja 
koulussa. Keskustelu päihdeasioista lisääntyy, samoin puuttuminen nuoren päihdekokei-
luihin ja käyttöön. Vuoden aikana kohdattiin huoltajia 1556 pääasiassa vanhempainilloissa 
ja koulujen henkilökuntaa osallistui koulutuksiin 1021. 

Palautetta HUBU®-päihdekasvatusmenetelmään liittyvistä tilaisuuksista kerättiin Mo-
biiliapu-järjestelmän avulla sekä suomeksi että ruotsiksi. Käytännössä palautetta kerättiin 
yläkoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilastyöskentelyistä sekä vanhem-
painilloista ja henkilöstökoulutuksista tekstiviestikyselyllä. Jokaisella kohderyhmällä oli 
oma räätälöity palautekyselynsä. Palautteet ovat olleet erittäin hyviä. Oppilaista 96 pro-
senttia kokee, että aihetta käsiteltiin kiinnostavasti. Myös aihe on koettu kiinnostavaksi. 
Vanhemmista puolestaan 99 % koki saaneensa tilaisuudesta itselleen tarpeellista tietoa, 
henkilöstökoulutuksiin osallistuneista 95 %. 

Toimintavuoden aikana yksikkö on ollut esillä useissa eri valtakunnallisissa sekä EHYT 
ry:n järjestämissä tapahtumissa, mm. EDUCA 2014- messuilla, Helsingin liikennerait-
tiusyhdistyksen järjestämässä koko perheen liikennetapahtumassa Helsingissä sekä opetus-
alan turvallisuusfoorumissa. EHYT ry:n Hubu-menetelmään kuuluvia äänestyslaitteita ja 
henkilöstön osaamista on hyödynnetty yhteistyökumppaneiden järjestämissä tilaisuuksissa. 
Yksikkö osallistui myös mm. Lasten Terveysfoorumin toimintaan. 

Yksikkö on tehnyt yhteistyötä myös erilaisten päihde- ja lastensuojeluun liittyvien toimi-
joiden kanssa pitämällä heidän asiakasryhmilleen päihdeaiheeseen liittyviä tunteja.  Toimin-
ta on jo vakiintunutta yhteistyötä esimerkiksi Helsingin Naulakallion lastenkodin kanssa.

  

Kouluttajaverkosto
Vuosi 2014 oli toimintasuunnitelman mukaisesti EHYT ry:n kouluttajaverkostotoi-

minnan aloitusvuosi. Kouluttajaverkoston tavoitteena on laajentaa EHYT ry:n toimintaa 
paremmin valtakunnallisesti kattavaksi ja vapauttaa EHYT ry:n omaa kouluttajaresurssia 
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muihin tehtäviin. Kouluttajaverkoston toiminta on myös taloudellista, koska kouluttajatoi-
minta on paremmin alueellisesti saatavilla, välimatkojen jäädessä lyhyemmiksi. 

Kouluttajaverkoston toiminta jakaantuu kolmeen eri ryhmään: kouluttajat joille makse-
taan toiminnasta korvausta, kuntatoimijat joita koulutetaan käyttämään EHYT ry:n mene-
telmiä omassa työssään sekä vapaaehtoiset kouluttajat, jotka toteuttavat vapaaehtoispohjalta 
EHYT ry:n eri vapaaehtoisille kehitettyjä menetelmiä. Paikalliset kouluttajat, kuntakoulut-
tajat ja vapaaehtoiset ovat oman alueensa asiantuntijoita koskien esimerkiksi nuorten eli-
nolosuhteita ja he pystyvät suunnittelemaan toimintaa oman tietämyksensä perusteella.

Kouluttajaverkoston rakentamiseksi järjestettiin syksyllä rekrytointi, johon saatiin ha-
kemuksia 23 ja koulutukseen valittiin 14 hakijaa. Koulutus järjestettiin kaksipäiväisenä 
teoriakoulutuksena ja lisäksi koulutukseen kuuluu 1-3 päivän käytännön osio kouluissa 
pidettävillä Hubu-tunneilla yksikön kouluttajan ohjauksessa. Kouluttajaverkoston kehit-
tämistyö koskee koko järjestöä, Pelitaito – sekä Amis-hanke toteuttivat vastaavanlaisen 
koulutuskokonaisuuden oman toimintansa juurruttamisen tueksi.

Resurssit
Yksikössä oli päällikön ja kolmen työntekijän resurssi vuonna 2014. Pitkään kouluttajina 
toimineiden työn-tekijöiden sisäinen siirtyminen alkuvuodesta uusiin tehtäviin ja uusien 
työntekijöiden rekrytointiprosessien viemän ajan johdosta kaikkia vuodelle asetettuja ta-
voitteita ei saavutettu. Molemmat siirtyneet työntekijät olivat ruotsinkielisiä kouluttajia, 
joten resurssipula kohdistui eniten ruotsinkieliseen työhön. Myös ruotsinkielisen koulut-
tajan tehtävään sopivan uuden henkilön löytyminen vaati kaksi rekrytointikierrosta. 2013 
koulutyöyksikössä työskenteli kolme ruotsinkielistä kouluttajaa, oppilaita kohdattiin pe-
ruskouluissa 3050, 2014 kohtaamisluku jäi 550 oppilaaseen. Yksikkö oli alkuvuoden ilman 
kouluttajaa ja loppuvuoden yhden kouluttajan varassa. 

Kohtaamismäärissä kokonaisuutena saatiin hieman parempi tulos kuin edellisenä vuote-
na, mutta ruotsinkielisissä kohtaamissa luvuissa tapahtui huomattava pudotus. Pääsääntöi-
sesti kaikki suuret kuntakokonaisuudet saatiin toteutettua, mutta osa tilauksista jouduttiin 
siirtämään eteenpäin ja aikatauluttamaan uudestaan. Toimintasuunnitelmassa olleen var-
haiskasvatuskoulutuksen kehittämistä ei kouluttajapulan vuoksi voitu toteuttaa. 

4.1.2. Vapaaehtoistyö

Koulutyön vapaaehtoiskoulutuksia ei vuoden aikana kyetty toteuttamaan, mutta vuoden 
aikana kartoitettiin vapaaehtoisille sopivia toimintamuotoja ja osallistuttiin EHYT ry:n 
vapaaehtoistyötä kehittävän vapaaehtoistyön tiimin työskentelyyn.

4.1.3. Kuntayhteistyö 

EHYT ry:n koulutyön yksikkö toimii yhteistyössä koulujen, oppilaitosten ja muiden kun-
tatoimijoiden kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kuntien ehkäisevän päihdetyön 
toimijat sekä nuorisotoimet. Toiminta suunnitellaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa 
alueen tarpeiden mukaan. Toiminnassa tavoiteltiin pitkäkestoisia yhteistyökumppanuuksia, 
joissa Ehyt ry:n roolina on tarjota laadukas ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus. Kuntayh-
teistyö rakentuu vielä pääasiassa Hubu-kokonaisuuden ympärille. Tämän lisäksi on järjes-
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tetty yhteistyössä tarpeen mukaan esim. kannabista koskevia koulutus- ja yleisötilaisuuksia. 
Osana kokonaisuutta olivat myös liikennekoulutukset joita järjestettiin kulukorvausperus-
teisesti ja niistä syntynyt alijäämä katettiin Terveys ry:n jättämillä perintövaroilla. Myös 
Alko tuki toimintaa. 

Kuntayhteistyön etuja on, että kaikki kunnan koulujen oppilaat, henkilöstö sekä van-
hemmat saavat saman ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuden, jolloin toiminta on laajaa ja 
yhdenmukaista. Samoin kunnan toimijat tietävät miten ja millä menetelmällä ehkäisevää 
päihdetyötä kouluissa toteutetaan ja he pystyvät hyödyntämään menetelmän tuloksia oman 
työnsä tukena. Kuntien sisällä HUBU®-päihdekasvatusmenetelmää on tilattu poikkihallin-
nollisesti, eri tahoina ovat toimineet mm. sosiaali-, sivistys- ja nuorisotoimet sekä näiden 
alaiset päihdetyön ja ehkäisevän päihdetyön yksiköt. Samat tahot myös koordinoivat toi-
mintaa kunnissa.

Vuoden 2014 aikana kuntakokonaisuus on toteutunut Lohjalla, Loviisassa, Vantaal-
la, Hangossa, Mäntsälässä ja Järvenpäässä. Lohjalla ja Vantaalla kokonaisuuteen kuuluivat 
myös Turvallisesti mopolla -kurssit, Vantaalla aloitettiin myös ensimmäistä kertaa Pelitai-
to-hankkeen verkkopelaamiseen liittyvät tunnit alakoululaisille. Uusina kuntina mukaan 
yhteistyöhön tulivat Kaarina ja Raasepori, myös Hattulassa aloitettiin yhteistyö nuoriso-
toimen kanssa.  Käytettävissä oleviin resursseihin nähden tulos on hyvä, enempää tilauksia 
ei olisi pystytty toteuttamaan.

HUBU®- kokonaisuutta toteutettiin myös yksittäisten koulujen tilauksesta. Toimintaa 
kouluille tilasivat myös paikalliset vanhempainverkostot, koulukohtaiset vanhempainyh-
distykset sekä kuntien nuorisotoimet. Myös paikalliset järjestöt, kuten Lions-klubit, ovat 
toimineet merkittävässä roolissa työskentelyä mahdollistavana tahona tukemalla kouluja 
toiminnan kustannusten kattamisessa. Tilaajalta laskutetaan toiminnasta omavastuuosuus 
joka kattaa pääsääntöisesti toiminnasta aiheutuvat kulut.

Kuntatoimijoiden kouluttamisen osalta jatkettiin Mäntsälässä Suunnitelma – 15 hank-
keen kanssa aloitettua pilottiprojektia, jossa tavoitteena oli saada paikalliset toimijat toteut-
tamaan itse EHYT ry:n tuella ehkäisevän päihdetyön kohtaamisia Hubu®-menetelmällä. 
Kuusi Mäntsälän kunnan- ja seurakunnan työntekijää koulutettiin käyttämään Hubu-me-
netelmää oman alueensa kouluissa.  Kaarinassa koulutukset alkavat vuoden 2015 alussa.

4.1.4. Päihteetön liikenne 

Turvallisesti mopolla -kurssit
Turvallisesti mopolla on yläkoulun kahdeksasluokkalaisille tarkoitettu opetuspaketti turval-
lisen ja päihteettömän liikenteen ydinkohdista sisältäen sekä teoriaa että käytännön osuuden.

Kursseja järjestettiin 73, Oppilaita kursseille osallistui n. 5540.  Alko Oy:n tuki mah-
dollisti uusien koulujen mukaantulon toimintaan. 

Selvä peli -kurssit
Vuorovaikutteisen Selvä peli -liikennekoulutuksen tavoitteena on vaarojen tunnistaminen 
ja vahinkojen estäminen. Kolmen tunnin mittaisella kurssilla painotetaan erityisesti päih-
teiden riskejä liikenteessä. Koulutuksia järjestettiin sekä ammattioppilaitoksissa että lukiois-
sa toimintavuonna 11, oppilaita osallistui 1200.  Lisäkouluttajan puute haittasi kurssien 
järjestämistä erityisesti eteläisen Suomen alueella. Selvä peli -kursseista saatu palaute oli 
myönteistä ja kannustavaa. 
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2014 EHYT ry:n uuden strategian myötä Turvallisesti Mopolla ja Selvä peli - kurssien 
kehittämistoiminta siirtyy Liikenneturvalle. Siirtymäaika on kevät 2015, jonka aikana pi-
detään kaikki EHYT ry:n kautta sovitut kurssit.

Liikenne hurahti verkostoon -koulutus 
Yhteistyössä Liikenneturvan kanssa järjestettiin perusopetuksen ja toisen asteen henkilös-
tölle opetushallituksen tuella Liikenne hurahti verkostoon ja opettajat menivät mukana 
– koulutuksia vuoden aikana 15 kpl, osallistujia oli tilaisuuksissa 368. EHYT ry:n alue-
koordinaattoreiden vastuulla oli toiminnallisten menetelmien opettaminen oppilaitoksissa 
toteutettaviksi. Palautteen mukaan opettajat olivat erittäin tyytyväisiä päivän antiin ja hyö-
dynnettävyyteen omassa työssään: palautekeskiarvo oli 4,7/5.

Henry Ford -apuraha
Henry Ford -säätiö myönsi EHYT ry:lle Nuorten parissa tehtävään liikenneturvallisuus-
työn kehittämiseen 5000 euroa. Hankkeessa yhteistyökumppanina on SMOTO, Suomen 
Motoristit ry.  Rahoituksella kehitetään liikenneturvallisuutta mopoilijoiden ja nuorten 
moottoripyöräilijöiden parissa yhteistyössä heidän kanssaan. Toiminnallisena yhteistyö-
kumppanina hankkeessa on TUMP ry eli Turun moottoripyöräilijät ry. Hankkeen myötä 
syntyneen yhteistyön johdosta SMOTO:sta tuli myös EHYT ry:n jäsenjärjestö. 

4.1.5. Suunnitelma 15 (RippiKoulu-hanke)

Hankkeen päätavoite oli rippikouluikäisten (14–16-vuotiaiden) päihteettömyyden tuke-
minen, päihdekokeilujen ehkäiseminen ja monialaisen yhteistyön edistäminen koulujen, 
nuorisotoimen, seurakunnan, järjestöjen, kotien ja nuorten kesken.  

Hankkeen tuomaksi lisäarvoksi oli määritelty hankepaikkakunnilla olemassa olevan 
toiminnan ja yhteistyön aktiivinen koordinointi sekä päihde- ja terveyskasvatuksen tavoit-
teellisuus: kuntien, seurakuntien ja järjestöjen välisen yhteistyön lisääminen sekä nuor-
ten parissa työskentelevien päihde- ja terveyskasvatuksen toimintalinjausten ja -tapojen 
yhdenmukaistaminen. Lisäksi tärkeä tavoite oli, että nuoret osallistuvat oman elämänsä 
asiantuntijoina terveiden elämäntapojen edistämiseen ja päihdehaittojen vähentämiseen. 

Hanke toimii Rayn hankerahoituksen turvin. 2014 oli hankkeen viimeinen toiminta-
vuosi. Hanke oli alun perin suunniteltu kolmevuotiseksi, mutta aiemmilta vuosilta siirty-
neen rahoituksen ansiosta hanketta voitiin jatkaa yhdellä lisävuodella. 

Vuoden 2014 aikana ensisijainen tavoite oli juurruttaa laaditut asiakirjat ja konkreettiset 
toimenpiteet paikkakuntien käytäntöihin tiedottamalla linjauksista, päihdekasvatuksen ka-
lenterista ja konkreettisista toimenpiteistä muun muassa paikallismedian kautta. Toiminta-
vuoden 2014 aikana yhteiset päihdekasvatuksen linjaukset ja vuosikalenterit saatiin kaikilla 
hankepaikkakunnilla valmiiksi. Linjauksia ja konkreettisia toimenpiteitä alettiin juurruttaa 
kuntien toimintamalleihin ja levittämään niitä opettajien ja muiden ammattikasvattajien 
tietoisuuteen ja työvälineiksi. 

Tiedon ja toiminnan levittämiseksi pidettiin lisäksi kullakin paikkakunnalla perehdy-
tys- ja tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia opettajille, nuorisotyöntekijöille, järjestöjen nuo-
risovastaaville sekä vanhemmille. Tärkeimpänä tehtävänä oli järjestää toimintaa nuorille 
laaditun vuosikalenterin mukaisesti sekä osallistaa heitä aktiivisiksi toimijoiksi.

Hankepaikkakunnille myönnettiin toiminta-avustusta alueellisen ehkäisevän päihde-
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työn kehittämiseen. Toiminta-avustusten tarkoitus oli aktivoida hankepaikkakuntien työ-
ryhmiä suunnittelemaan itse paikkakuntakohtaista toimintaa hankkeen koordinaattorin 
tukiessa toimia. Tämä toteutuikin hyvin.

Avustuksella hankepaikkakunnat järjestivät toimintaa seuraavasti: 
Karkkilassa taidekouluihin luotiin paikallinen pajatoimintamalli, pajojen toiminnan tuo-
toksista järjestettiin katselmus Karkkilan iltatori-tapahtumassa.

Mäntsälässä hankittiin Hubu-koulutuksiin tarvittava laitteisto sekä koulutettiin 8 työn-
tekijää kunnan eri hallintokunnista Hubu-ohjaajiksi, tavoitteena, että he alkavat toteuttaa 
toimintamallia Mäntsälän yläkouluissa pysyvänä ehkäisevän päihdetyön työmuotona.

Espoossa Nöykkiön, Kaitaan ja Martinkallion kouluissa järjestettiin yhteistyössä oppi-
laiden kanssa suunniteltu julistekilpailu, joka päättyi palkintojen ja kunniakirjojen jakoon 
toukokuussa.  Kilpailutöistä viisi eniten ääniä saanutta työtä painatettiin julisteiksi ja jaettiin 
Espoonlahden alueen kouluihin ja muihin julkisiin tiloihin.  Julisteet tulevat myös EHYT 
ry:n käyttöön.                                                                                                                                                                                                

Vuoden aikana laadittuja toimintalinjauksia ja päihdekasvatuksen kalenterin käytettä-
vyyttä ja käyttöä arvioitiin itsearviointina sekä osallistujille jaettavilla palautekyselyillä ns. 
kymppimallin avulla. Lisäksi arvioinnissa hyödynnettiin hankkeen arvioijan, Sininauha-
liiton, laatimaa väliarviointia. Arvioinnin perusteella tehtiin tarvittavia korjauksia ja levi-
tettiin tietoa ja kokemuksia valtakunnallisesti eri puolille Suomea EHYT ry:n aluekoordi-
naattoreiden ja hankkeen yhteistyökumppaneiden kautta. Vuoden aikana kirjoitettiin myös 
hankeraportti.  

4.1.6. Lukio-hanke

Jenny ja Antti Wihuri rahaston rahoittaman hankkeen tavoitteena oli saada lukiot pohti-
maan ehkäisevän päihdetyön merkitystä oppilaitoksen hyvinvoinnin kehittämisen välineenä. 

”Lukiolaiset ja päihteet - Laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä” 
raportin pohjalta tuotettuja materiaaleja esiteltiin Educa-messuilla Helsingissä sekä LII-
TO ry:n OPI-päivillä Oulussa. Ammattilaiselle suunnatut koulutustilaisuudet pidettiin 
Kajaanissa, Seinäjoella, Kotkassa, Jyväskylässä ja Helsingissä yhteensä 65 ammattilaiselle. 
Lyhytelokuvan tuotantoprosessi työllisti paljon ja elokuva valmistui syyskuussa. Ensi-illan 
yhteydessä järjestettiin pienimuotoinen seminaari ehkäisevästä päihdetyöstä nuorten paris-
sa. Syksyn 2014 mittaan elokuva esitettiin Ehkäisevän päihdetyön päivillä Lahdessa sekä 
muissa alueellisissa tapahtumissa, mm. aluefoorumeissa. Elokuvan käytön tueksi on laadittu 
tukimateriaali opettajille.

Hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät verkosta osoitteesta www.ehyt.fi/lukio-hanke. 
Materiaaleihin kuuluvat lyhytelokuvan lisäksi opettajanhuoneisiin suunnattu ”Hyvät juhlat 
lukiossa”-juliste suomen- ja ruotsinkielisenä, opettajakunnan ammattieettisen keskustelun 
pohjaksi suunnitellut eettisen keskustelun kortit sekä sähköisesti täytettävä pdf-muotoinen 
päihdesuunnitelmalomake. Materiaaleja käytetään EHYT ry:n lukioiden henkilökunnalle 
tarjoamissa koulutuksissa. 

Hankkeen projektikoordinaattorin työsuhde päättyi syyskuussa. Toiminta muuttuu 
osaksi EHYT ry:n kouluyksikön perustyötä. 
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4.1.7. Smokefree 

Smokefree-toiminta on koulujen ja oppilaitosten tupakoimattomuuden edistämistyö-
tä, jonka painopisteenä on tupakoinnin aloittamisen ehkäisy. Keskeinen osa Smokefree- 
toimintaa on lukukaudella 2014–2015 jo 26. kertaa käynnissä oleva luokkakilpailu. Luok-
kakilpailu kestää yläkoulujen osalta puoli vuotta lokakuun alusta maaliskuun loppuun ja 
alakoulujen osalta viisi kuukautta marraskuun alusta alkaen.

Kaudella 2013–2014 kilpailussa oli mukana 1262 yläkoulun luokkaa (22 747 oppilasta) 
ja 34 alakoulun luokkaa (665 oppilasta). Kilpailussa mukana olleista yläkoulun luokista 468 
ja alakoulun luokista 15 vahvisti tupakoimattomuutensa. Kilpailukauden loputtua arvottiin 
pääpalkinnot tupakoimattomina pysyneiden luokkien kesken. 

Kaikki tupakoimattomina pysyneet luokat palkittiin kunniakirjalla. Pitkin kilpailukautta 
arvottiin mukana oleville 60 luokalle kannustuspalkinnot, myös kaikkia alakoulujen luok-
kia kannustettiin pienellä lahjalla. Toukokuussa luokkakilpailun päättymisestä ja voittajista 
julkaistiin lehdistötiedote ja voittaneissa kouluissa järjestettiin palkintojenjakotilaisuudet. 
Asia sai julkisuutta paikallismedioissa (Forssan Sanomat, Joutseno-lehti, Länsi-Saimaan 
Sanomat).

Syksyllä 2014 kilpailua jatkettiin edelliseltä kaudelta tutulla Neljä viidestä ei polta -tee-
malla, mutta ilme päivitettiin uutta kilpailukautta varten. Kaudelle 2014–2015 kilpailuun 
ilmoittautui 1064 yläkoulun luokkaa (19 549 oppilasta) ja 32 alakoulun luokkaa (650 
oppilasta).

Muuta Smokefree-toiminnassa
Savuton koulu -toimintatukihakemuksia tuli 9 kappaletta ja tukea myönnettiin viidelle 
koululle, 200 euroa kullekin oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. 

Syyskuussa yhdessä Syöpäjärjestöjen ja Hengitysliiton kanssa toteutettiin NRJ:n kam-
panja, jonka tavoitteena oli ehkäistä lasten ja nuorten altistumista passiiviselle tupakoin-
nille 15–40 -vuotiaiden kohderyhmän kautta. Smokefree näkyi syksyllä Helsingissä Di-
giscreen-näytöillä tupakoinnin lopettamiseen kannustavan kampanjan myötä. Kampanjaa 
varten myös Smokefree-toiminnan verkkosivujen Lopettamisen tuki -osiota päivitettiin. 
Kampanjasta kuultu palaute oli positiivista, tosin vaikutus sivuston kävijämääriin jäi melko 
vähäiseksi. 

Maaliskuussa osallistuttiin Turkin Istanbulissa järjestettyyn 6th European Conference on 
Tobacco or Health -tapahtumaan. Konferenssista kirjoitettiin kattava raportti ja sen annista 
ammennettiin paljon loppuvuoden työskentelyyn.
Smokefree-toiminta oli yhdessä EHYT ry:n koulutyön ja aluetyön kanssa esillä EDU-
CA-messuilla tammikuussa. Syksyllä osallistuttiin 2.-3.12.2014 järjestettyjen Tupakka- ja 
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terveyspäivien yhteydessä pidetyn Nuorten tupakoimattomuuden edistäminen – Yhteinen 
asiamme -työpajan suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä Syöpäjärjestöjen ja Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. 

Keväällä 2014 EHYT ry:llä oli puheenvuoro uusista tupakointitrendeistä ja nikotiini-
tuotteista useissa tilaisuuksissa eri puolilla Suomea.

Smokefree-ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. Myös nuorten tupakoinnin vähentä-
misen ohjelman ohjausryhmä kokoontui kahdesti syyskaudella. 

Talon sisällä tehtiin yhteistyötä tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämistyöhön liittyen.  Tu-
pakoinnin ehkäisytyö oli mukana verkkotyön tupakkateemaisten sisältöjen suunnittelussa 
ja verkkokeskusteluissa.

EHYT ry:n tupakoinnin ehkäisytyöhön liittyen tehtiin yhteistyötä eri savuttomuustoi-
mijoiden kanssa ja osallistuttiin verkostotoimintaan (Savuton Suomi 2040-työvaliokunta, 
Savuton Suomi 2040 -viestintätyöryhmä, Savuton Suomi 2040 – ohjausryhmä) sekä erilli-
set muut yhteistyöryhmät (Nuorten tupakoimattomuuden edistämisen strategian arvioin-
nin aloittamiskokous) ja yhteiset tapahtumat (Makujen päivä 23.9.).

Loppuvuodesta aloitettiin tulevan kevään Päihdepäivien seminaarin ”Muuttunut tupak-
kakulttuuri – mitä tästä opimme?” suunnittelu yhteistyössä Syöpäjärjestöjen kanssa.

Viestintä ja materiaalit
Marraskuun alussa julkaistiin EHYT Teeman Savuttomuus-numero. Lehti oli näkyvästi 
esillä joulukuun alussa Tupakka- ja terveyspäivillä. Tupakoinnin ehkäisyyn liittyviä blogeja, 
mielipidekirjoituksia, lehtijuttuja ja vastineita kirjoitettiin ja Smokefree-toiminnalle avattiin 
oma Twitter-tili. Myös uusia materiaaleja tuotettiin. Päivitä mielikuvasi nuuskasta -julisteen 
tavoite on herättää katsoja pohtimaan kriittisesti niitä mielikuvia, joita tupakkateollisuus 
yrittää myydä. Tupakalle? -julistepari muistuttaa, että tulevaisuuden työelämä on savuton 
ja siksikin kannattaa valita savuton tauko jo nyt. Julisteet suunniteltiin sopimaan niin 
oppilaitoksen kuin työpaikankin seinälle. Tupakalle? -julisteet postitettiin kaikkiin 
Suomen ammatillisten oppilaitoksen yksiköihin (679 kpl) lukuvuoden alussa. Syksyllä 
myös päivitettiin Tupakoitsijan ravintoympyrä -julisteen ruotsinkielinen versio ajantasaisin 
tiedoin. Syksyllä toteutettiin Tositietoa-sarjan graafinen ja sisällöllinen uudistus, jolloin 
myös Tupakka ja Nuuska -esitteiden tekstit päivitettiin. 
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Tunnusluvut, Smokefree-toiminta 2014

4.1.8. AMIS – Arjen Ammattilaiset

AMIS-työ muodostui toimintasuunnitelman mukaisesti vaikuttamistyöstä ja Ryhmäil-
miö-toimintamallin julkaisusta ja levittämisestä. Vuositeemana oli vuonna 2014 ”Oma 
elämä” ja osateemoina ”itsenäistyminen”, ”oman jutun löytäminen” sekä ”työkyky ja työ-
elämätaidot”. Painopistetyöskentelyä ei kuitenkaan toteutettu aivan samalla volyymilla kuin 
aiemmin, koska jo alkuvuodesta todettiin, että taustakartoitusta on tehty riittävästi ja vuo-
den aiheiden käsittelemiseksi oli jo olemassa suunnitelmia.

Viestintä ja vaikuttamistyö
Suurimpana viestinnän kokonaisuutena vuonna 2014 oli Amikset 2-kampanjan suunnit-

telu ja käynnistäminen. Yhteistyötahoksi valittiin radiokanava NRJ. Kampanjan pääviestit 
tavoitteineen jaoteltiin kolmen kohderyhmän mukaan seuraavasti: 1) opiskelijat: ammattiin 
opiskelun, oppilaitosyhteisön ja sosiaalisen luottamuksen merkitys, 2) päättäjät: opiskeli-
joiden hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, EHYT ry:n toiminta ja ehkäisevä päihdetyö, 3) 
suuri yleisö: ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin merkitys yhteiskunnalle.  Kampanja 
jaettiin neljään jaksoon, joista ensimmäinen toteutettiin loppuvuodesta. Jakson teemana 
oli ”Amikset esiin”. Siinä käsiteltiin ammattiin opiskelun suosiota, hyvinvointifaktoja sekä 
ehkäisevää päihdetyötä yleisesti. Kampanjan toiminta sijoittui sosiaaliseen mediaan ja siellä 
erityisesti ”amis-viikset” applikaatioon, joka ei kuitenkaan toiminut odotetulla tavalla. Sen 
sijaan ulkopuolisen toimijan toteuttama Facebook-päivitys toimi erinomaisesti ja toi uusia 
tykkääjiä kampanjan FB-sivuille yli 3000. NRJ:n kävijäseurannan mukaan ensimmäinen 
jakso tavoitti 68 900 kuulijaa. 

Tunnusluvut  , Smokefree-toiminta 2014

    Kohdattuja ammattilaisia

koulutukset ja seminaarit      485
messut         80
        
Luokkakilpailussa mukana olleet kaudella 2013–2014
 
luokkia, yläkoulut        1262
oppilaita, yläkoulut       22 747
tupakoimattomuuden vahvistaneita luokkia, yläkoulut  468
luokkia, alakoulut       34
oppilaita, alakoulut       665
tupakoimattomuuden vahvistaneita luokkia, alakoulut  15

Luokkakilpailuun ilmoittautuneet kaudelle 2014–2015 
 
luokkia, yläkoulut       1 164
oppilaita, yläkoulut       19 549
luokkia, alakoulut       32
oppilaita, alakoulut       650
Muut kouluissa/oppilaitoksissa kohdatut    10
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Osana vaikuttamistyötä valmistettiin aiemmin kerätyn taustatiedon pohjalta kahdeksan in-
fograafia, joissa käsitellään mm. opiskelijoiden osallisuutta, elinajanodotteeseen vaikuttavia 
tekijöitä, hyvinvointiteemoja sekä Ryhmäilmiön tausta-ajatusta. Amis-Lukio Teema -nu-
mero, julkaistiin Educa-messuilla ja jaettiin kaikkiin ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioi-
hin, eri koulutuksiin osallistujille, yhteistyötahoille, jäsenjärjestöille jne. Vaikuttamistyön 
puitteissa järjestettiin Helsingin yliopiston ammatillisen koulutuksen tutkimusverkoston 
kanssa yhteinen seminaari.

Ryhmäilmiö
Ryhmäilmiö-toimintamalli julkaistiin Educa-messuilla tammikuussa 2014. Educan jäl-
keen markkinointia jatkettiin lähettämällä jokaiseen ammatillisen koulutuksen yksikköön 
Ryhmäilmiö-laatikko, jonka sisältönä oli mm. Ryhmäilmiö-kirja ja Kuinka terveyttä teh-
dään?-julkaisu. Markkinointitoimien tuloksena koulutusten kysyntää oli paljon. Koulutus-
ten toteuttamiseksi tiimin tueksi koulutettiin neljä ulkopuolista kouluttajaa. 

Kaiken kaikkiaan Ryhmäilmiö-koulutuksissa koulutettiin vuoden aikana 2806 ammat-
tilaista, joista 324 avoimissa koulutuksissa. Tilauskoulutusten ryhmäkoko vaihteli noin 20 
ja 200 välillä. Levittämisessä ei toteutettu suunniteltua koulutuskuntayhtymäkohtaista kon-
taktointia, koska kysyntää oli riittävästi ilmankin. Myöskään avoimia kouluttajakoulutuksia 
ei toteutettu. Niistä huolimatta koulutusten osalta päästiin lähes tavoitteeseen (tavoite: 58 
000 opiskelijaa Ryhmäilmiön piirissä, toteuma: 56 120 opiskelijaa. Laskettu kaavalla 20 
opiskelijaa/opettaja.)

Syksyn aikana käynnistettiin Ryhmäilmiö 2-valmistelutyö. Siihen liittyvät opiskelija- ja 
opettajahaastattelut aloitettiin jo elokuussa ja niitä jatkettiin joulukuulle asti. Syksyllä koot-
tiin uuden version työstöä ja levittämistä varten kummiryhmä ja koulutuksista kerättiin 
järjestelmällisesti palautetta. Varsinainen kirjoittamistyö tehdään keväällä 2015.

 
Muu toiminta
Vuoden 2014 aikana toteutettiin yhteensä 49 muuta koulutusta/tilaisuutta. Näitä olivat 
mm. Päihdeilmiö-koulutukset opettajille (102 osallistujaa) ja opiskelijoille (461 opiskelijaa) 
sekä Sakki ry:n ja Oskun hallitusten ja aktiivien koulutukset.  Lisäksi oltiin kymmenissä 
muiden toimijoiden järjestämissä koulutuksissa luennoitsijana sekä järjestettiin kolmipäi-
väinen AmisChat, johon osallistui noin 2000 nuorta. Kaiken kaikkiaan ammattilaisia kou-
lutettiin (muut kuin Ryhmäilmiö-koulutukset) 1786 ja opiskelijoita tavoitettiin noin 2461. 
Messutyössä kohdattiin 6450 henkilöä.
Vuodelle 2015 jäävä siirtymä budjetissa syntyi, kun Amikset 2-kampanjan käynnistyminen 
siirtyi keväältä loppuvuoteen.
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Kohtaamisia yhteensä

Kohdattuja ammattilaisia yhteensä

messut yhteensä (Educa ja Opi-päivät)     6450
Ryhmäilmiökoulutukset       2806
muut koulutukset ja tilaisuudet      472

Kohdattuja opiskelijoita yhteensä
 
AmisChatissa kohdattuja       2000 
Päihdeilmiökoulutuksissa ja muissa koulukohtaamisissa   461

Amikset 2 kampanja

NRJ kuulijat         68900 eri kuulijaa
aplikaation kävijät        2013
facebook-sivun uudet tykkääjät      noin 3000

Tuotettuja julkaisuja yhteensä      1

Amis-hanke

14650 

12189 

2461

4.2. Koordinaatio

4.2.1. Verkostotyö

EHYT ry:n koordinoimaan Ehkäisevän päihdetyön verkostoon kuuluu 35 järjestöä. Ver-
kosto tekee strategiansa mukaisesti vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä voimavaransa yh-
distäen. Verkosto on kokoontunut toimintavuonna kuusi kertaa. Yhteistoiminta on ollut 
aktiivista myös verkossa. Toiminnan pääpaino on ollut päihdepoliittisessa vaikuttamis-
työssä. EPT-verkoston sähköinen uutiskirje ilmestyi 21 kertaa ja lisäksi lähetettiin neljä 
kampanjakirjettä Tipattomaan tammikuuhun sekä Päihdepäiviin liittyen. Vuoden 2013 
toiminnasta tuotettiin EPT-verkoston vuosikirja, jossa teemana olivat kohtaamiset arjessa. 
Operatiivinen toiminta on kanavoitunut enenevässä määrin verkoston huume-, arviointi-, 
viestintä- ja koulutustyöryhmien kautta. Lisäksi vaikuttamistoiminnan kysymysten parissa 
on toiminut pienryhmiä. 

Paikallisesti ja alueellisesti toimivien päihdejärjestöjen verkostoitumisen vahvistamista 
jatkettiin mm. EHYT ry:n aluetyön kanssa kehitetyn Järjestökahvilakonseptin kautta. Toi-
minta tuotti uudet verkostot Kymeen ja Ouluun. Pohjois-Suomessa neuvoteltiin olemassa 
olevien terveys- ja sosiaalialan verkostojen kanssa ehkäisevän päihdetyön sisältöjen saami-
seksi osaksi kokouksia. EHKÄPÄ-verkoston toimintaa jatkettiin uudistetun ilmeen kautta. 
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Erityisesti Itä-Suomessa järjestöjä lähestyttiin Pakka-toiminnan kautta. 
EHYT ry jatkoi Alkoholiohjelmayhteistyötä mm. kehittämällä uutta järjestökump-

panuuden konseptia yhdessä THL:n kanssa ja osallistumalla ohjelman valtakunnallisen 
koordinaatioryhmän toimintaan. Alkoholiohjelman alla tehtävää järjestöjen Pakka-työtä 
kehitettiin niin THL:n koordinoimassa valtakunnallisessa Pakka-kehittäjäverkostossa kuin 
EHYT ry:n omassa toiminnassa. 

EHYT ry toimii päihdekysymysten asiantuntijana STM:n Koti- ja vapaa-ajan ehkäisyn 
koordinaatioryhmässä, vuoden lopussa loppuraporttinsa jättäneessä Helsingin kaupungin 
tapaturmien ehkäisyryhmässä sekä STM:n Tie selväksi -hankkeen ohjausryhmässä.

4.2.2. Päihdepoliittinen vaikuttamistoiminta

Ehkäisevän päihdetyön verkosto linjasi vaikuttamistyönsä sisällölliset painopisteet vuosil-
le 2014–2017. Lähtökohtana oli, että päihdepolitiikkaa on tehtävä kansanterveydellisin 
perustein terveyserojen vähentämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työurien piden-
tämiseksi. Vaikuttamistyön ytimen muodosti henkilökohtaisten päättäjätapaamisten sarja 
hallitusohjelmaan vaikuttamiseksi. EPT-verkosto kävi esittelemässä mm. peruspalvelumi-
nisteri Susanna Huoviselle näkemyksiään alkoholilain kokonaisuudistukseen liittyen.  

EPT-verkostosta on lyhyessä ajassa kehittynyt tunnettu päihdealan asiantuntijataho ja 
lausunnonantaja. Vuonna 2014 lausuntoja annettiin seuraavista lakiehdotuksista: Esitys 
sosiaalihuoltolaiksi ja laiksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista, Esitys laiksi ehkäisevästä 
päihdetyöstä ja Esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 9 §:n muutta-
misesta (pienpanimoiden veronalennus).

Järjestöjen huumetyöryhmä tuotti lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön toiveesta muis-
tion päihdehuoltolain uudistamisen tueksi ja taustoitukseksi. EPT-verkoston koulutyötä 
tekevät järjestöt puolestaan osallistuvat Opetushallituksen järjestämään opetussuunnitelma 
2016 kommentointiin. Tavoitteena oli varmistaa, että OPS2016 kokonaisuuteen tullaan 
sisällyttämään laadukas ja riittävä päihdesisältö.

Laki alkoholimainonnan rajoittamiseksi vahvistettiin helmikuussa 2014. Järjestöt eivät 
saaneet lakiin mukaan alkoholin mielikuvamainonnan kieltämisen tavoitettaan, mutta vaa-
timus ulkomainonnan kiellosta toteutui. Kansalaisten keskuudessa, erityisesti sosiaalisessa 
mediassa, nousi syksyllä ennennäkemätön kuohunta uuden lain kyseenalaistamiseksi. Il-
miö nimettiin #viskigateksi. EPT-verkosto pyrki korjaamaan omilla toimillaan (tiedotteet, 
paneelit, some) mediassa pyörineet virheelliset tiedot. Järjestöt toteuttivat myös digiscreen 
– kampanjan ” Onko meiltä aikuisilta pois, jos lapsi ei näe alkoholimainontaa?” Helsingin 
metrojen ja raitiotievaunujen digitaalisilla näytöillä. Toimintavuotta leimasi myös alkoho-
lilain hidas käsittelyprosessi eduskunnassa. EPT-verkoston toimijat pyrkivät kiirehtimään 
käsittelyä mm. mediatiedotteellaan, mutta järjestöjen pettymykseksi eduskunta ei ottanut 
alkoholilain kokonaisuudistusta käsittelyyn vuoden 2014 aikana.

EPT-verkosto osallistui kansalaiskeskusteluun EU:n ja USA:n (TTIP) sekä EU:n ja Ka-
nadan (CETA) välisiin vapaakauppasopimusneuvotteluihin liittyen.  Järjestöt huolestuivat 
vapaakappasopimusten mahdollisista vaikutuksista kansalliseen hyvinvointi- ja päihdepoli-
tiikkaamme. Erityisesti investointisuoja herätti järjestötoimijoissa kysymyksiä. Ehkäisevän 
päihdetyön verkosto lähetti aiheeseen liittyen suureen valiokuntaan kannanoton sekä kävi 
tapaamassa suuren valiokunnan puheenjohtajaa Riitta Mylleriä. NordAN konferenssia var-
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ten tuotettiin englanninkielinen esitemateriaali.
 

4.2.3. Kampanjat ja tapahtumat

Tipaton tammikuu
EHYT ry ja Ehkäisevän päihdetyön verkosto koordinoivat Tipattoman tammikuun vies-
tintätoimia kolmatta kertaa. Kampanjointia jatkettiin vuonna 2013 tuotetulla visuaalisella 
ilmeellä ja sloganilla ”Jos jätät viikonlopun mäyräkoiran ostamatta, säästät vuodessa rahat 
oikeaan mäyräkoiraan”. Tipaton.fi – verkkosivulla aikuisväestöä kannustettiin oman alko-
holin käytön arviointiin käytännön vinkkien ja faktojen sekä sähköisten työkalujen (mm. 
laskuri alkoholin kulutuksen kustannusten seuraamiseksi) avulla. Tipattoman Facebook-si-
vuilla viestittiin teemaan liittyvistä tutkimuksista, uutisista ja tapahtumista sekä toteutettiin 
vuorovaikutteinen ”Valitse oma tipaton taktiikkasi” – sovellus. Paikallisella tasolla kansa-
laisia lähestyttiin lukuisten tapahtumien ja tempausten sekä mäyräkoirajulisteen kautta. 

Kampanjan aikana lähetettiin viisi mediatiedotetta, joista erityisesti tipattomuuden 
myyttejä avaava tiedote sai paljon näkyvyyttä. STT:n mediaseurannan mukaan Tipaton 
tammikuu sai 780 mediaosumaa, joissa EHYT ry mainittiin 81 kertaa. Kampanjalle ostet-
tiin myös mediatilaa (mm. Iltasanomat). Radio Novan kanssa toteutettiin radiokampanja 
”Älä turhaan ota tavan vuoksi, ota mieluummin tipaton tavaksi”. TNS-gallupilla toteutetun 
kyselyn mukaan alkoholia nauttivasta aikuisväestöstä 19 prosenttia vietti Tipatonta tam-
mikuuta vuonna 2014. 

Ehkäisevän päihdetyön viikko (3.-9.11.2014)
Viikon teemana oli ”Kenet sinä tekisit onnelliseksi juomalla vähemmän? Kenet sinä tekisit 
onnelliseksi olemalla oma itsesi?” Keskeisenä tavoitteena oli, että jokainen meistä pohtisi, 
miten oma päihteiden käyttö vaikuttaa toisiin ihmisiin ja yhteisöön ympärillämme.  EHYT 
ry:n ja Suomen Punaisen Ristin koordinoimassa kampanjassa oli mukana 22 kumppania. 
Teemaviikon päätoimet olivat paikallisia, kuntien ja muiden toimijoiden järjestämiä tapah-
tumia ja tempauksia. Viikolla jaettiin noin 5500 kampanjajulistetta, joka tuotettiin molem-
milla kotimaisilla kielillä. EHYT ry tuotti viikolle ensimmäistä kertaa laajemman ala- ja ylä-
kouluille sekä toisen asteen oppilaitoksiin suunnatun kouluaineiston. Facebookissa saattoi 
lähettää aforismeja erityisellä sovelluksella ja teemaviikolle ostettiin myös radiomainontaa. 

4.2.4. Laatu, arviointi ja tiedon tuottaminen

EPT-verkoston toimintaa arvioitiin suunnitellusti kyselyjen ja palautekeskustelujen kautta 
eri toimijanäkökulmista. Keskeisen panoksen laatutyöhön on antanut järjestöjen arvioin-
tityöryhmä, joka on panostanut mm. järjestöjen työn tuloksia ja vaikutuksia kartoittavi-
en avainindikaattoreiden luomiseen. Vaikuttamistyön tueksi tuotettiin laaja taustamuistio 
huumausainekysymyksistä. Huumetyöryhmässä laadittiin laajasti levitetty esitemateriaali 
”Ajankohtaista huumausaineista”. Kansalaisten näkemyksiä alkoholipolitiikasta selvitettiin 
gallupselvityksen avulla. Koordinaatioyksikkö jatkoi EPT-materiaalitietokannan ja Tutkit-
tua-tietokannan ylläpitoa. 
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4.2.5. Koulutus

Vuoden suurin päihdealan koulutustapahtuma Päihdepäivät toteutettiin Tapahtumakeskus 
Telakassa Helsingissä 14.–15.5.2014. Tapahtuma tuotettiin EHYT ry:n ja Ehkäisevän päih-
detyön verkoston yhteistyönä.     ”Hyvinvointi Telakalla?”-kattoteeman kautta nostettiin 
esille kysymys päihdetyön resurssien riittävyydestä ja rakenteiden kantavuudesta nyt ja tu-
levaisuudessa.  Päihdepäivien aikana järjestettiin 15 seminaaria. Aiheina olivat mm. kanna-
bis ja muuntohuumeet, alkoholilainsäädäntö, rikostaustaisten päihdekuntoutus, päihde- ja 
mielenterveysongelmaisten oikeus asumiseen, SOTE-uudistus, Pohjois-Suomen toiminta-
mallit ja kokemusasiantuntijuus. Tapahtuma huipentui Vappu Pimiän juontamaan kansan-
edustajien paneeliin. Seminaarisisällöt tuotettiin järjestöyhteistyönä Ehkäisevän päihdetyön 
verkoston koulutustyöryhmän koordinoimana. Verkoston huume- ja arviointityöryhmät 
tuottivat seminaarit omista aihealueistaan käsin. Päihdepäivät -koulutustapahtuma keräsi 
yhteen 515 päihdealan ammattilaista ja vaikuttajaa. Päihdepäivät näkyivät laajalti myös 
mediassa. Erityisesti EHYT ry:n teettämä kysely yritysjohtajille työelämälle koituvista al-
koholihaitoista herätti kiinnostusta.

Ehkäisevän päihdetyön verkoston viestintätyöryhmä tuotti järjestötoimijoille suunnatun 
Sosiaalisesti mediassa -koulutuksen 14.10.2014 Helsingissä. Lähes 60 osallistujaa opiskeli 
media-ammattilaisten johdolla sosiaalisen median hyödyntämistä järjestöjen viestintä- ja 
vaikuttamistyössä.

EHYT ry:n koordinoima päihde- ja liikunta-alan järjestöjen Päihteetön pelikenttä -ver-
kosto toteutti alan toimijoille koulutustilaisuuden Helsingissä 16.10.2014. Päihteetöntä 
urheilukulttuuria rakentamassa -seminaariin osallistui neljäkymmentä ammattilaista kun-
nista, järjestöistä ja urheiluseuroista. 

Järjestötoimijoille tarjottiin ammatillista täydennyskoulutusta myös kansainvälinen kou-
lutusyhteistyön kautta (NordAN: What can be achieved through social marketing?/7.3.2014 
Helsinki, NordAN: Advocacy in action/11.–12.3.2014 Riga, Eurocare: 6th European Alco-
hol Policy Conference/27.–28.11.2014 Brussels).  

Toiminnan tunnuslukuja vuonna 2014
kohteet ja lukumäärät

Ehkäisevän päihdetyön 
verkostoon kuuluvat 

järjestöt

35

Ehkäisevän päihdetyön 
verkoston ja alatyö-
ryhmien kokoukset

26

Kannanotot ja 
lausunnot

3

Mediatiedotteet
Asiantuntijahaas-
tattelut tiedotus-

välineille

5 13
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4.2.6. Yhteistyöhankkeet 

ånni (Monikulttuurinen päihdekasvatus 2014–2017)
Kulttuuri- ja ikäsensitiivisen sekä monikulttuurisen työotteen tuominen suomalaiseen 
päihdekasvatukseen on ånni-hankkeen kantava ajatus. Tukea tarjotaan erityisesti valituille 
kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluville perheille ja heitä lähellä oleville muille kasva-
tusyhteisöille. Hanke on koulutyötä tekevien järjestöjen (EHYT ry, MLL, Vanhempainliit-
to, HNMKY, KE-säätiö, RY ja MAD) yhteinen ponnistus päihdekasvatuksen tukemiseksi 
kasvatusyhteisöissä uusien menetelmien sekä ajattelu- ja toimintamallien kautta. Näiden 
järjestöjen edustajat muodostavat hankkeen ohjausryhmän. Yksi henkilöresurssi on pil-
kottu viidelle järjestölle (Helsingin NMKY, MLL, RY, MAD, KE-säätiö) niin, että MLL 
on tuottanut kolmen kuukauden työpanoksen ja muut kahden kuukauden työpanoksen 
hankkeelle.

Kohderyhmät ja alueellinen toiminta
Ensimmäisen toimintavuoden aikana kohderyhmänä olivat ruotsin- ja suomenkieliset 5.- 
ja 6.-luokkalaiset oppilaat ja heidän vanhempansa sekä alakoulujen henkilökunta. Turun 
alueelta valitut pilottipaikkakunnat olivat Turun keskusta, Kemiön saari, Kaarina ja Parai-
nen ja näiltä paikkakunnilta oli mukana kahdeksan yhteistyökoulua. Kaikilla yhteistyökou-
luilla edettiin kahdessa vaiheessa: ensin tiedonkeruu HUBU®-menetelmää sekä sähköisiä 
kyselyjä hyödyntäen ja sitten uuden toimintamallin pilotointi (EHYT ry). Kerättyjä tu-
loksia analysoitiin kieli- ja kulttuuriryhmien eroja huomioiden ja uusi päihdekasvatusmalli 
kehitettiin näitä tuloksia hyödyntäen (MLL ja Vanhempainliitto). Vanhempainiltoja mark-
kinoitiin suoraan koulujen kautta, mutta myös paikallisissa ja alueellisissa lehdissä. 

Muu toiminta
Hankkeen viestintä (RY) on ensimmäisen vuoden aikana ollut enimmäkseen hankkeesta 
tiedottamista ja alueella on keskitytty herättämään vanhempia ja muita aikuisia keskustele-
maan rohkeammin lasten kanssa päihdeilmiöistä. Marraskuussa tiedotettiin vanhempainil-
toihin ja oppitunteihin liittyen otsikolla ”Lapset haluavat keskustella päihteistä”. Tiedote ei 
kuitenkaan lyönyt läpi mediassa. Hanketta on esitelty Alkoholiohjelman aluekoordinaatio-
ryhmän kokouksessa (10 henkilöä) sekä tiedotettu alkoholiohjelman uutiskirjeessä 3/2014 
hankkeesta. Opiskelijaryhmille on myös tiedotettu hankkeesta sekä Turussa että Helsingissä 
(yhteensä 25 opiskelijaa).

Hankkeen sisäisen viestinnän kanavaksi valittiin Innokylä, jonne kaikki hankkeen tuo-
tokset on viety. Myös kaksi uutiskirjettä tuotettiin sisäisen viestinnän tueksi. Hanke on osal-
listunut aktiivisesti Emma & Elias -avustusohjelman työryhmätoimintaan sekä verkosto- ja 
koulutuspäiviin. Ohjausryhmä on vuoden aikana kokoontunut seitsemän kertaa ja tämän 
lisäksi hankkeen arviointiryhmä on kokoontunut kolme kertaa. 

Hanketta arvioidaan sekä itse- että vertaisarvioinnin kautta kaikkien osa-alueiden osal-
ta sekä koko hankkeen osalta. Yhteiskunnallisen markkinoinnin menetelmää on pyritty 
soveltamaan kaikissa osahankkeissa sekä lisäämään kumppanijärjestöjen osaamista liittyen 
prosessimenetelmän käyttöön (MAD). Syksyllä käynnistettiin kansainvälinen yhteistyö 
(HNMKY) tekemällä kaksi opintomatkaa Saksaan ja Englantiin. Matkoille osallistui 12 
henkilöä hankkeen kumppanijärjestöistä. Kohdekaupunkeja on ollut seitsemän ja tutustu-
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miskohteita sekä –esittelyjä 22 kpl ja näistä on jo löytynyt hyviä käytäntöjä kokeiltavaksi 
Suomessa sekä hankkeen näkökulmasta että muiden järjestöjen näkökulmasta.

ånni-toiminnan tunnuslukuja 2014

Järjestölähtöisen päihde- ja mielenterveystyön tutkimusohjelma (2015–2018) ja Koti- 
ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyohjelma (2015–2017)

Koordinaatioyksikkö osallistui kahden hanke-ehdotuksen tekemiseen. Molemmat ehdote-
tut järjestöyhteistyön hankkeet saivat avustuksen Raha-automaattiyhdistykseltä. Tutkimus-
hankkeen vastuutahona toimii A-klinikkasäätiö ja tapaturmahankkeen SPR.

Ånni-toiminnan tunnuslukuja vuonna 2014

    Tiedonkeruu                  Yhteensä               Suomenkielisiä          Ruotsinkielisiä

koulutukset ja seminaarit      485
messut         80
        
Luokkakilpailussa mukana olleet kaudella 2013–2014
 
luokkia, yläkoulut        1262
oppilaita, yläkoulut       22 747
tupakoimattomuuden vahvistaneita luokkia, yläkoulut  468
luokkia, alakoulut       34
oppilaita, alakoulut       665
tupakoimattomuuden vahvistaneita luokkia, alakoulut  15

Luokkakilpailuun ilmoittautuneet kaudelle 2014–2015 
 
luokkia, yläkoulut       1 164
oppilaita, yläkoulut       19 549
luokkia, alakoulut       32
oppilaita, alakoulut       650
Muut kouluissa/oppilaitoksissa kohdatut    10

  

Oppilaita (HUBU®tunnit)  480   220   260
Oppilasryhmiä   29   15   14
Vanhemmat (sähköinen kysely) 138   65   73
Opettajat (sähköinen kysely)  35   12   23

Yhteensä 682   312    370

Uuden päihdekasva-
tusmallin pilotointi 

Yhteensä Suomenkielisiä  Ruotsinkielisiä

Oppilaita     470   225   245
Oppilasryhmiä   29   15   14
Vanhemmat     88   32   51
Opettajat (pilotointi vasta vuonna 2015)   

Yhteensä 587   272    296
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5. Verkko- ja aikuistyön osasto

5.1. Verkkotyön yksikkö

Yksikkö toteuttaa terveyttä edistävää ehkäisevää päihdetyötä internetin ja muiden tietotek-
nisten kanavien kautta. Yksikön toimintasektoreita olivat sosiaalinen media, oppimispelit, 
neuvontapalvelut ja verkossa tehtävä vapaaehtoistyö. Lisäksi Eläkeliiton kanssa toteutetta-
valla ikäihmisille suunnatulla viisivuotisella LähiVerkko-hankkeella oli toinen toimintavuo-
si.  Yksikön toiminnoissa on keskeistä toimintaan osallistuvien vapaaehtoisuus. Kaikkiin 
keskusteluihin ja pelien pelaamiseen osallistutaan omalla vapaa-ajalla siksi, koska toiminta 
koetaan kiinnostavaksi ja/tai viihdyttäväksi. 

Vuosi 2014 oli yksikölle monella tavalla suurten muutosten aikaa. Yhdistyksen orga-
nisaatiouudistuksessa yksikkö sijoitettiin aikuistyön yksikön kanssa samaan osastoon ja 
neuvontapalveluiden sektori siirrettiin osaksi aikuistyön yksikköä. Uuden organisoitumisen 
myötä yksiköiden keskinäinen yhteistyö tiivistyi. Verkkotyön yksikön henkilöstössä tapah-
tui useita henkilövaihdoksia. 

Toimintaympäristöissä tapahtui selviä muutoksia. Sosiaalisen median yhteisökeskuste-
luissa toiminnan piirissä olleet nuorten ympäristöt hiljenivät selvästi ja koko toimintastra-
tegiamme nuorten ja nuorten aikuisten osalta uusittiin. Oppimispelien puolella kiinnostus 
mobiilipeleihin väheni merkittävästi.

Kaikkiaan yksikkö menestyi monista haasteista huolimatta vuoden aikana hyvin. Sosiaa-
lisen median yhteisökeskusteluissa lukukertoja oli lähes 200 000 ja oppimispelejä pelattiin 
ennätysmäisesti yli 80 000 kertaa. Merkittävää oli yksikön toimintastrategian uudistami-
nen, mikä antaa tukevan jalansijan tulevien vuosien toiminnalle. 

5.1.1. Sosiaalinen media

Internet- ja mobiilityön yksikön toiminnan tavoite sosiaalisessa mediassa on keskustella ja 
jakaa tietoa lasten, nuorten ja aikuisten elämää koskevista asioista sekä haastaa pohtimaan 
ja perustelemaan omia näkemyksiään. Tavoite jakautuu useisiin osatavoitteisiin, joita ovat:
 
 1. Terveyden ja hyvinvoinnin promootio (murrosikä, suojaavat tekijät, itsetunto). 
 2. Jakaa tietoa viihteellisin keinoin. 
 3. Tarjota turvallinen paikka, jossa voi tuoda julki mielipiteensä esimerkiksi kou 
 lua, kotia, mediaa, yms. kohtaan sekä pohtia suurempiakin elämään ja maailmaan  
 liittyviä kysymyksiä.
 4. Rohkaista rakentavaan sosiaalisen median käyttöön keskustelemalla asiallisesti  
 kohderyhmää koskevista asioista. 

Vuoden 2014 sosiaalisen median toiminnassa oli selvästi nähtävissä muutoksia. Lasten ja 
nuorten jakaantuminen useaan eri sosiaalisen median palveluun asettaa toiminnalle haas-
teita. Kentän pirstaloituminen ja nuorten jakaantuminen erilaisiin kuva-, video-, ja blogi- 



34 | Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n vuosikertomus 2014

palveluihin otettiin huomioon vuoden 2015 suunnittelussa. Uusia suuntia kokeiltiin 
jo vuoden 2014 aikana, esimerkkinä Kukkakepposet-sivusto, jossa jaetaan humoristisia 
gif-animaatioita ajankohtaisista aiheista. Toimintaa muutettiin myös henkilökohtaisem-
paan suuntaan, tehtiin muun muassa työntekijäesittelyjä ja jaettiin kuvia verkkopedagogien 
arjesta. 

EHYT ry on toiminut sosiaalisen median alustoilla yhteistyössä palveluntarjoajan kans-
sa. Yhteistyöstä ei makseta rahallista korvausta kummallekaan osapuolelle. Loppuvuodesta 
A-lehdet ilmoitti muuttavansa toiminnan Demi.fi-sivustolla maksulliseksi, joten viimei-
nen keskustelu järjestettiin sivustolla joulukuussa. Muita vuoden 2014 toimintapaikkoja 
olivat IRC-Galleria, goSupermodel, Aapeli, Muropaketti (toiminta päättyi elokuussa) ja 
Sharewood. Sosiaalisessa mediassa kokeiltiin myös reaktiivista toimintaa eli ajankohtaisten 
artikkelien, uutisten tai keskustelupalstojen kommentoimista EHYT ry:n työntekijänä. 
Toimintaa koulutettiin koko EHYT ry:n väelle, jolloin toiminta sosiaalisessa mediassa vah-
vistuu järjestön tasolla. Koulutuksia sosiaalisessa mediassa toimimisesta järjestettiin myös 
talon ulkopuolella. Toiminta oli esillä myös erilaisissa julkaisuissa ja blogeissa, tärkeimpänä 
watAgamen blogijulkaisut ”Kids see scary things online” ja ”Talk with your kid about the 
pressure of looking good”. 

Jokaisessa sosiaalisen median paikassa teetettiin asiakaskyselyt kuluneesta vuodesta. Ky-
selyiden tulokset olivat positiivisia ja osallistujat kokivat hyötyneensä toimintaan osallis-
tumisesta. 

”Kiitos kun pidätte keskusteluja, niistä on usein hyötyä ja niihin on mukava osallistua”

5.1.2. Oppimispelit

Oppimispelien tavoitteena vuonna 2014 oli antaa pelaajille lisää tietoa terveellisistä elä-
mäntavoista, päihteistä ja pelaamisesta, sekä jakaa tietoa viihteellisin keinoin ja saada nuo-
ret pohtimaan lähipiirinsä kanssa pelien kysymyksistä heränneitä ajatuksia. Ensisijaisena 
kohderyhmänä olivat nuoret ja nuoret aikuiset. Välillisenä kohderyhmänä olivat työkseen 
nuorten kanssa toimivat aikuiset. 

Oppimispelit löytyvät EHYT ry:n Pelimesta-sivustolta. Vuoden 2014 painopisteenä oli 
saada Pelimesta -sivustolle näkyvyyttä ja käyttäjiä. Tavoitteena oli myös saada nuorten kans-
sa työskenteleviä käyttämään Epeli-peliä osana omaa EPT-toimintaa sekä luoda markki-
nointimateriaalia sähköisiin viestimiin ja eri tapahtumiin jaettavaksi. Tavoite on osin toteu-
tunut.  EHYT ry:n työntekijät sekä aluetyöntekijät ovat pitäneet pelejä esillä seminaareissa, 
koulutuksissa ja paikallisissa tapahtumissa. Lisäksi Tsemppaajat-uutiskirjeessä on mainos-
tettu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville Pelimestan pelejä. Oppimispelien kautta saa-
vutettuja ehkäisevän työn tuloksia arvioitiin seuraamalla pelattujen pelien kokonaismäärää 
ja Pelimesta-sivustolle kirjoitettuja palautteita sekä analysoimalla palautekyselyitä.

Epeli on pelisovellus, jota voi käyttää Pelimestan lisäksi Facebookissa. Pelit soveltuvat 
käytettäväksi yksin tai ryhmässä erilaisissa tilanteissa ja tapahtumissa. Vuonna 2014 oli tar-
koitus uudistaa pelejä ja tehdä niihin rakenteita, jotka tekevät pelaamisesta kiinnostavam-
paa sekä uusia kieliversioita. Pelien uudistaminen ja laajempi markkinointi siirtyi vuoteen 
2015 rahoituksen puutteen sekä työntekijävaihdosten vuoksi. Epeli- pelejä pelattiin 39 111 
kertaa vuonna 2014, mikä on hyvä määrä siihen nähden, ettei pelien markkinointiin ole 
voitu käyttää taloudellisia resursseja. 
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Mobihubut ovat ilmaisia mobiilipelejä. Vuoden 2014 tavoitteina oli viimeistellä 
Android-pohjainen alkoholiteemainen peli ja päivittää tupakka-aiheinen peli Windows 8 
-käyttöjärjestelmään. Alkoholiteemainen peli on pelattavissa suomeksi, ruotsiksi ja eng-
lanniksi.  Lisäksi viimeisteltiin rikosteemainen peli yhteistyössä Rikosuhripäivystys Nuo-
ret (Nuoriku) kanssa Windows- ja Android- versioihin. Mobihubua ladattiin puhelimiin  
4 107 kertaa. Latausmäärä on ollut laskeva, koska Mobihubu-peleihin ei käytetty taloudelli-
sia resursseja ja vanhempien pelien tekniikka alkaa olla vanhentunutta. Pelien päivittäminen 
siirtyy vuoteen 2015.   

Minivisoja, eli pieniä tietovisoja, tuotettiin sekä omaan käyttöön että yhdessä eri toi-
mijoiden kanssa. Visoja luotiin yhteistyössä muun muassa Suunnitelma 15 -hankkeen ja 
Kirkkohallituksen kanssa, Amis-hankkeen Suuren Amis-chatin tueksi sekä Ehkäisevän 
päihdetyön viikolle ala- ja yläkoululaisille sekä toiselle asteelle. Minivisojen avulla luotiin 
kohderyhmälle sopivaa sisältöä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteensä olemassa ole-
via minivisoja pelattiin yli 19 000 kertaa vuonna 2014.

Vuonna 2014 tavoitteena oli saavuttaa Pelimesta-sivustolle kaikkiaan 14 000 pelaajaa. 
Kävijöitä sivuilla oli 7 004, mutta yksittäisiä pelitapahtumia oli vuodessa 82 495 kappa-
letta, eli keskimäärin yli 220 pelitapahtumaa päivittäin. Pelitapahtumien määrä oli varsin 
korkea, joten vaikka yksittäisiä kävijöitä sivulla olikin tavoiteltua vähemmän, nämä kävijät 
viihtyivät sivulla hyvin.

5.1.3. Vapaaehtoistoiminta verkossa

Verkossa tapahtuva vapaaehtoistoiminta päättyi vuoden 2014 aikana. Toimintasuunnitel-
man 2014 tavoitteet jälkiäänittämisen hyödyntämisestä ei onnistunut.  Sen sijaan parem-
maksi toiminnaksi katsottiin livetapaamiset ja nuorten yhdistyksen perustamiseen innos-
taminen. 

Verkkotyön yksikön työntekijöitä sekä EHYT ry:n vapaaehtoistoiminnassa mukana ol-
leita nuoria osallistui nuorten talvilomatapahtuma Reaktoriin, joka järjestettiin 18.–21.2. 
Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille nuorille järjestettiin avoimet ovet EHYT ry:n kes-
kustoimistolla 14. kesäkuuta. Tilaisuuteen osallistui yhdeksän nuorta.  Näistä yhdeksästä 
nuoresta osa kiinnostui nuorten yhdistyksen perustamisesta. Nuorten yhdistys NEHYT ry 
piti perustamiskokouksensa 30.12.2014. 
 
5.1.4 Neuvontapalvelut

Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) ja EHYT ry:n yhteishankkeena on myös vuonna 
2014 toteutettu valtakunnallista anonyymiä päihdeneuvontapalvelua. Puhelinpalvelun 
numero on 0800 900 45 ja siellä vastataan 24 h vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. 
Vuonna 2014 EHYT ry:n tehtävät hankkeessa olivat:

• Päihdeneuvontapuhelimeen vastaaminen arkisin klo 8-15
• Seurannan ja arvioinnin välineiden ylläpitäminen
• Verkkoneuvontaan vastaaminen
• Tukipaketin (jaettu työpöytäväline) sisällön toteuttaminen
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Neuvontapalvelu tarjoaa laadukasta ja asiantuntevaa ammattiapua ja tukea päihteiden käyt-
täjille ja heidän läheisilleen sekä päihteiden käyttäjiä työssään kohtaaville. Palvelun ei ole 
tarkoitus olla hoidollista tai terapeuttista, vaan tavoitteena on ohjata soittaja löytämään 
erilaiset tarjolla olevat tuki- ja hoitopalvelut ja näin vaikuttaa päihdeongelmista koituvien 
haittojen vähentämiseen.

EHYT ry vastasi vuonna 2014 yhteensä 1202 puheluun. Soittajista hiukan yli puolet 
(52 %) oli katsottavissa päihteiden käyttäjiksi ja noin neljännes (24 %) läheisiksi. Yksittäi-
sistä päihteistä kysymyksiä liittyi eniten alkoholiin, johon liittyvien yhteydenottojen osuus 
on ollut selkeässä kasvussa koko hankkeen ajan. Tämä kertoo palvelun asiakaskunnan ja 
tunnettuuden laajentumisesta. Vuoden aikana puheluissa korostui selkeästi läheisnäkökul-
ma: erityisesti loma-aikoina tuli runsaasti yhteydenottoja jotka liittyivät joko vanhempien 
huoleen lapsistaan tai aikuisten huoleen ikääntyneistä vanhemmistaan. Tämä havainto vä-
litettiin myös julkiseen keskusteluun kesän jälkeen.

Soittajista 51 prosenttia antoi puhelinkeskustelusta positiivista palautetta. Vain kaksi 
prosenttia palautteesta oli negatiivista.

Päihdeneuvontapalvelu ja Mobiilivinkki-tekstiviestipalvelu siirtyivät EHYT ry:n sisäl-
lä toukokuussa verkkotyön yksiköstä aikuistyön yksikön vastuulle. Vuoden aikana myös 
valmisteltiin yhteistyössä HDL:n kanssa hankesuunnitelma neuvontapalvelun seuraavaan 
vaiheeseen (2015–2017). Kyseiseen suunnitelmaan sisältyvää, työyhteisöille annettavan pu-
helintuen kehittämistä alettiin suunnitella etupainotteisesti EHYT ry:ssä niin, että rajoitet-
tu puhelintuki voitaisiin näiltä osin käynnistää heti vuoden 2015 alussa pilottina tulevalle 
hankevaiheelle.

Päihdeneuvontapalvelussa työskenteli vuonna 2014 kaksi työntekijää, joista toinen käyt-
ti hankkeeseen työajastaan 60 prosenttia ja toinen 40 prosenttia.

Päihdeneuvontapalvelu-hanketta on tarkasteltu kokonaisuudessaan HDL:n toimitta-
massa hankkeen 2011–2014 loppuraportissa.

5.1.5. Mobiiliapu
 
Mobiiliapu-järjestelmän ylläpito ja käyttö jatkuivat osana Verkkotyön yksikön toimintaa. 
Järjestelmä muuttui maksulliseksi yhteistyökumppaneille maaliskuun alusta alkaen. Järjes-
telmän käyttöä jatkoi kuusi toimijaa: Helsingin Diakonissalaitos, Tampereen Rikosuhri-
päivystys, Aseman Lapset ry, Eläkeliitto, Pro-tukipiste ry ja Vantaan huumehoitoklinikka. 
Järjestelmän käytöstä järjestettiin koulutusta ja Mobiilivinkin hakusanoja päivitettiin tar-
peen mukaan. Järjestelmän kautta lähetettiin yli 40 000 viestiä vuonna 2014.

5.1.6. LähiVerkko

LähiVerkko on viisivuotinen Eläkeliitto ry:n ja EHYT ry:n yhteisprojekti. Projektissa ke-
hitetään helppokäyttöisiä välineitä ja tukirakenteita, jotka auttavat ikäihmisiä tieto- ja vies-
tintäteknologian hyödyntämisessä arkielämässä. Kohderyhmänä ovat erityisesti Eläkeliiton 
Apunen-vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat yli 65-vuotiaat. Tärkeä kohderyhmä ovat 
lisäksi nuoret vapaaehtoiset. Projektin tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osalli-
suutta sekä tukea sukupolvien välistä yhteyttä. Projekti toteutetaan pilottien kautta, jotka 
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toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallistason toimijoiden kanssa. 
LähiVerkon vuosi 2014 oli rajapintojen ja suuntien etsinnän vuosi. Projekti muutti tila-

vampaan toimistoon. Syksyllä tapahtui henkilöstövaihdoksia; syyskuussa Karita Niittymäen 
paikalla projektisuunnittelijana aloitti Ida-Maria Pankka ja lokakuussa Paula Salmen tilal-
la verkkopalvelusuunnittelijana Riikka Martikainen. Projektipäällikön äitiyslomasijaisena 
vuoden 2014 toimi Hanna-Mari Lempola.

Projektin toinen toimintavuosi keskittyi pilottien käynnistämiseen. ”Tukiverkko” 
-pilotissa ja ”Päijät-Hämeen Skype” -pilotissa luotiin rakenteita yli 65-vuotiaiden Eläke-
liiton vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien ryhmämuotoiseen, vertaistuelliseen yhtey-
denpitoon kuvapuhelun avulla. Päijät-Hämeen Skype -pilotti sai runsaasti myönteistä pa-
lautetta, joten lokakuussa se laajennettiin maanlaajuiseksi pilotiksi ”Vertaistukea verkossa”. 

Vuonna 2014 käynnistettiin projektin Internet-sivuilla (www.lahiverkko.fi) toimiva 
Neuvontapalvelu sekä eri sukupolvien välistä kanssakäymistä tukeva pilotti nimeltä ”Iso-
vanhemmat verkossa”. Vuoden aikana alettiin myös työstää LähiVerkon omaa, ikäihmisille 
suunnattua mobiilisovellusta. Metropolian Application Development Project’in opiskelijoi-
den kanssa toteutettiin keskustelufoorumi ikäihmisille. Valmista alustaa testataan vuonna 
2015. 

Joulukuussa toteutettiin yhdessä EHYT ry:n Länsi-Suomen alueen kanssa seminaari- 
päivä Jyväskylässä Matarassa. Päivä rakentui IkäAkatemiasta ja Onnistumisen ilo -seminaa-
rista. LähiVerkko halusi tarjota ikäihmisille ja heidän kanssaan työskenteleville teknologian 
käyttöön innostavan tapahtuman. Osallistujia päivässä oli 70. Vuonna 2015 yhteistä se-
minaaripäivää tarjotaan muille EHYT ry:n alueille. Vuoden aikana projektissa toteutettiin 
myös sosiaalisen median koulutusta ikäihmisille ja kohdattiin kohderyhmiä erilaisissa ta-
pahtumissa. Materiaalituotanto laajeni videomateriaalilla, kun loppuvuodesta toteutettiin 
kuusi videota projektin teemoista.
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Verkkotyön yksikön kontaktit 2014Verkkotyön yksikön kontaktit 2014

    Toimintakenttä    Toiminta    Yhteensä

Demi (EOPH Demilä)    Lukukerrat     24 087
       Viestit      1 319
goSupermodel    Keskustelu (viestien määrä)   12 747
       Jäseniä kerhossa     13 839
       Lukukerrat     8 303
IRC-Galleria (EOPH-yhteisö)   Vierailijat     5 537
       Kyselyihin vastanneet    3 478
Muropaketti*     Lukukerrat     138 495
       Viestit      839
       Uniikit kirjoittajat    303
Aapeli      Hahmosivulla kävijät    2 452
       Kyselyihin vastanneet    596
       Viestien määrä    322
Ask.fm**     Vastattujen kysymysten määrä  55
Kukkakepposet    Kävijät      586

   
      

Yhteensä

Sosiaalinen media 

Oppimispelit
Pelimesta     Kävijät      7 004
       Pelatut pelit **    8 526
Mobihubu     Mobiililataukset    4 107
Mobihubu     Pelatut pelit Pelimestassa   15 272
Epeli      Pelatut pelit Pelimestassa   36 955
Epeli Facebook    Pelatut pelit      2 156
Minivisat     Pelatut pelit     19 586 
Vapaaehtoistoiminta
Assarit      Hiljaiset osallistujat    18
      Live-tapaamisiin osallistuneet  17
Asiantuntijatoiminta
      osallistujat     359
HankkeetHankkeet
Mobiiliapu     Viestiliikenne yhteensä   40 956
       Hakusanapalvelu    6 158
       Ryhmäviestit     16 498
       Vertaistukiviestit    3 617
       Yksityisviestit     3 478
       Kyselyt, kysy-vastaa ja palaute  4 689
       Muut, kohdentumattomat viestit  6 516
       Mobiiliapu-sovelluksen lataukset  189
LähiVerkko     Pilotteihin ja testauksiin osallistuneet   176
       Seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa 
      kohdatut      147
       Tapahtumissa ja messuilla kohdatut    710
       Internet-sivuilla käyneet (uniikit)    5 560

*) Toiminta päättynyt elokuussa
**) Toiminta aloitettu syyskuussa
***) Retro- ja Ite-pelit
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5.2. Aikuistyö-yksikkö 

EHYT ry:n aikuistyötä toteutetaan kahdesta eri näkökulmasta. Ensisijaisena näkökulma-
na on vaikuttaa aikuisväestön omien yhteisöjen toimintatapoihin ja toimintavalmiuksiin. 
Toissijaisesti tarjotaan tukea aikuisten henkilökohtaiseen päihteidenkäyttöön liittyvissä 
muutosprosesseissa, havahdutetaan pohtimaan omaa päihteidenkäyttöä ja tarjotaan 
välineitä itsehallintaan. Toiminnan peruspilareita ovat kohderyhmänä olevien yksilöiden 
ja yhteisöjen omien voimavarojen hyödyntäminen (ns. Taitolaji-lähestymistapa), ratkaisu-
keskeisyys, kannustaminen paikalliseen vaikuttamiseen ja kumppanuus. 
Toiminnan päätavoitteiksi on määritelty:

• työyhteisöjen valmiuksien lisääminen päihdehaittojen ehkäisyyn ja käsittelyyn
• aikuisten havahduttaminen oman päihteidenkäytön pohdintaan sekä käytön  
itsehallinnan tukeminen
• henkilökohtaisten, päihteidenkäyttöön liittyvien muutosprosessien tukeminen 

Aikuisten ehkäisevää päihdetyötä toteutti vuonna 2013 kolme työntekijää, jotka toimivat 
tarpeen mukaan joustavasti kaikissa eri aikuistyön tehtävissä.

HUUGO-toiminta
Työelämän päihdehaittojen ehkäisytyötä on toteutettu HUUGO-markkinanimellä. Sii-
nä keskeisenä on nähty juuri työyhteisöjen kannustaminen toimintaan itselleen sopivilla 
tavoilla. Tärkeä tapa tähän on työpaikkojen vastuuhenkilöille suunnattu tuki ja viestintä. 
Vastuuhenkilöille annettiin muun muassa päihdeohjelmien laadintaa ja työyhteisöjen hyviä 
ennaltaehkäiseviä käytäntöjä koskevaa neuvontaa sekä pidettiin tarjolla työpaikan päih-
detyöhön opastavaa materiaalia sekä verkossa (huugo.fi – sivusto) että esitemateriaalina 
(mm. Henkilökohtainen ongelma? – opas). Uutena aineistona tuotettiin vuonna 2014 ns. 
Työpaikan kosteusmittari, arviointiväline, jonka avulla työpaikan on mahdollista kartoittaa 
päihderiskin suuruutta eri osatekijöiden perusteella, valita ensisijaiset kehittämiskohteet ja 
myös seurata valittujen toimenpiteiden vaikutuksia.

Vuonna 2013 aloitettu HUUGO-toiminnan viestinnän uudistus vietiin loppuun vuon-
na 2014. Uudistuksen keskeisiä osia olivat muun muassa sanoman selkeyttäminen, uusien 
viestintäkanavien (mm. HENRY ry:n järjestämät messut) löytäminen ja huugo.fi – verkko-
sivuston uudelleen käyttöönotto nimenomaan työpaikoille suunnatun viestinnän väyläksi. 
Viestinnän vaikutuksia on tukenut edelleen aktiivinen osallistuminen julkiseen keskuste-
luun työhyvinvointikysymyksistä muun muassa televisiossa ja sanomalehdissä.

Viestintä palveli osaltaan myös vaikuttamistyön tarpeita. EHYT ry esitti useaan ot-
teeseen (mm. Päihdepäivien loppuseminaari toukokuussa) kokemuksensa perusteella, että 
työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2006 sopiman työelämän päihdesuosituksen toteu-
tumista tulisi arvioida ja tarvittaessa päivittää suositusta. Sosiaali- ja terveysministeriön 
yhdyttyä toiveeseen työmarkkinakeskusjärjestöt käynnistivätkin uudistusprosessin syksyllä 
2014 ja HUUGO-toiminta on asiantuntijana pyrkinyt vaikuttamaan tähän työhön.
Toiminnan toinen keskeinen osa on ollut päihdekysymyksiin liittyvä koulutus, jota on 
tarjottu erityisesti työpaikkojen vastuuhenkilöille (esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henki-
löstöedustajat ja työterveyshuolto), jonkin verran myös henkilöstölle laajemminkin. Kou-
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lutuksissa tyypillisesti käsiteltäviä teemoja ovat olleet päihdehaitat ilmiönä, niiden ehkäisy 
osana työyhteisön toimintaa, päihdehaittoihin puuttuminen ja työpaikan päihdeohjelmien 
laadinta. Koulutuksia on järjestetty kolmella tavalla: itse organisoidut, avoimet alueelliset 
koulutukset (5 kpl), itse organisoidut, kohdennetut (esim. tiettyyn työyhteisöön) koulu-
tukset (11 kpl) ja yhteistyökumppanien kanssa osana laajempia kokonaisuuksia toteutetut 
koulutukset (13 kpl). Viimeksi mainituista kumppaneista tärkeimpiä ovat olleet Kiljavan 
opisto ja Työturvallisuuskeskus. Uusina osina koulutustarjontaa kokeiltiin mm. paikallisia, 
avoimia ”yrittäjien aamukahvi”-tyyppisiä tilaisuuksia Kouvolassa ja Kuopiossa. Koulutussi-
sältöjen vahvistamiseksi lääkkeiden päihdekäyttöä koskevilta osin teetettiin laaja tutkimus- 
ja kirjallisuuskatsaus lääkkeiden väärinkäytöstä aikuisväestön keskuudessa.

Koulutustyyppisen tuen lisäksi vuoden 2014 aikana alettiin valmistautua myös tar- 
joamaan työelämän päihdeneuvontaa puhelimitse aiempaa systemaattisemmin, osana Päih-
deneuvontapalvelun uuden hankevaiheen suunnittelua ja tulevasta puhelintuesta tiedotta-
minen otettiin osaksi HUUGO-viestintää jo loppuvuonna.

Vuoden 2014 painopisteenä jatkettiin yhteistyön kehittämistä työterveyshuoltojen ja 
HR-ammattilaisten kanssa. Erityisesti kontaktit yritysten omiin työterveyshuoltoihin joh-
tivat uusiin mahdollisuuksiin toteuttaa koulutuskokonaisuuksia työpaikoilla ja vaikuttaa 
päihdeohjelmien sisältöön. HR-ammattilaisia edustavan HENRY ry:n kanssa järjestettiin 
yksi yhteinen koulutustilaisuus ja vuonna 2013 toteutetun kyselytutkimuksen perusteella 
tuotettiin nimenomaan HR-näkökulmaa tukemaan Työpaikan kosteusmittari – arviointi-
väline (ks. edellä).

Tärkeinä yhteistyökumppaneina säilyivät aiempien vuosien tapaan myös työmarkkina-
keskusjärjestöt, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus, jonka päihdeasiantuntijat-ryhmä 
on kumppanien keskeinen kanava vaikuttaa HUUGO-toiminnan tavoitteisiin ja sisältöihin 
ja toisaalta tärkeä kanava EHYT ry:lle saada tietoa työelämän ajankohtaisesta tilanteesta ja 
kumppanien toiveista.

Työpaikkojen keskeinen asema aikuisten ehkäisevässä päihdetyössä on perusteltu sikäli, 
että niiden kautta on mahdollista tavoittaa sekä alkoholia kohtuullisesti käyttävä enemmistö 
että riskikuluttajat. Työyhteisöissä on useimmiten vakiintuneet rakenteet ja toimintamallit 
työturvallisuuden ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hyö-
dyntämällä näitä toimintamalleja myös päihdekysymysten käsittelyssä voidaan työpaik-
kojen kautta vaikuttaa suuriin ihmisjoukkoihin. Vaikuttavuuden kannalta myös laaja ja 
jatkuva kumppanuus muiden työelämän vaikuttaja- ja asiantuntijatahojen (erityisesti Työ-
turvallisuuskeskuksen) kanssa on ollut välttämätöntä.

Työpaikan päihdeohjelmat on nähty tärkeimpänä yksittäisinä välineinä, joiden kautta 
on mahdollista tukea työyhteisön valmiuksia ja tahtoa toimia päihdekysymyksissä ja siksi 
niiden käsittely on keskeisessä roolissa HUUGOn kaikessa toiminnassa. Erityisesti päihde-
ohjelmien ja niiden kautta työyhteisöjen toimintatapojen kehittämisen painotus päihde-
haittojen ennaltaehkäisyssä on oleellista alkoholikulttuurin muuttamiseksi. 

HUUGO-toiminnan vahvuutena on pitkään arvioitu olleen erityisesti pienten ja keski-
suurten yritysten tarpeisiin vastaaminen päihdetyössä. Vuodelle 2014 on merkittävää ollut, 
että tämän painotuksen säilyttämisen ohella on kyetty toteuttamaan myös pidempiä ja 
siten arviomme mukaan myös vaikuttavampia yhteistyöprosesseja eräiden suurempienkin 
työnantajien kanssa. 
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Taitolaji-toiminta
Taitolaji-toiminnalla tarkoitetaan EHYT ry:n suoraan aikuisia kohtaavaa ehkäisevää työtä. 
Sen eri muotoja ovat Cafe Taitolaji – tilaisuudet, tilannearviotapahtumat, kannustaja- ja 
muut vapaaehtoiskoulutukset ja yhteisökoulutukset sekä digitaalisena ja painettuna julkais-
tava itsehallinnan tukimateriaali. 

Cafe Taitolaji – tilaisuudet ovat tarjonneet matalan kynnyksen tilaisuuden, jossa alko-
holinkäyttöään muuttamaan pyrkivillä on mahdollisuus saada sekä ammattilaisen ohjausta 
että muiden keskustelijoiden vertaistukea. Tilaisuuksia toteutettiin vuonna 2014 yhteis-
työssä paikallisten kumppanien kanssa 12 kappaletta Lahdessa, Helsingissä, Pirkkalassa, 
Tampereella ja Lappeenrannassa. 

Tilannearviotapahtumissa annetaan mahdollisuus omien alkoholinkäyttötottumusten 
arviointiin AUDIT-testin perusteella sekä tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa alkoholinkäy-
tön vähentämiseen. Tapahtumia järjestettiin vuoden aikana neljä Lahdessa ja Lappeen-
rannassa. Lappeenrannan tilaisuudet toteutettiin EKSOTE-kuntayhtymän kanssa tehdyn 
kumppanuussopimuksen puitteissa.

Vuoden 2014 tavoitteena oli Cafe Taitolaji- ja tilannearviotapahtumien kehittäminen 
ja levittäminen vapaaehtoistoimijoiden ja muiden sidosryhmien toteutettaviksi, jotta näi-
den suhteellisen yksinkertaisten mutta työvoimaintensiivisten toimintamuotojen laajempi 
käyttö olisi mahdollista. Tätä tavoitetta edistettiin muun muassa kohtaamispaikkojen ryh-
mänohjaustilaisuuksin (6 kpl) sekä jäsenjärjestöjen ja vapaaehtoisten koulutuksin (5 kpl). 
Perinteisiä kannustajakoulutuksia, joissa ohjataan jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien vapaa-
ehtoisia kannustamaan ja tukemaan alkoholinkäyttöön liittyviä muutoksia ja motivoidaan 
toimimaan lähiympäristön hyväksi, pidettiin kaksi. 

Vuonna 2013 pilotoituja Taitolaji-yhteisökoulutuksia, jossa osittain myös HUU-
GO-menetelmiin pohjautuen tuetaan työllistämistoimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa 
harjoittavien tahojen vastuuhenkilöitä kohtaamiensa aikuisten tukemisessa, kannustami-
sessa ja päihdehaittojen vähentämisessä, järjestettiin yhteistyössä paikallisten työttömien 
yhdistysten kanssa vuoden aikana neljä.

Uutena toimintamuotona kehitettiin toimintasuunnitelman mukaisesti Cafe Taitolajin 
pohjalta ryhmäohjaus-tyyppistä ”3+1” – tilaisuussarjaa. Toimintamuoto oli vuoden päät-
tyessä valmis pilotoitavaksi 2015 Tipattoman tammikuun yhteydessä.

Tilaisuuksien ja tapahtumien lisäksi Taitolaji-toimintaan on kuulunut myös laajasti vies-
tinnällistä työtä. Taitolaji.fi – sivuilla on pidetty tarjolla itsehallintaa tukevaa ja muutokseen 
kannustavaa materiaalia. Myös esitemateriaalia on levitetty. Muutoksen mahdollisuus – op-
paan päivittäminen aloitettiin loppuvuodesta ja valmistuu vuonna 2015. Syksyllä toteutet-
tiin ”Marraskunto”- tekstiviestitukikampanja. 

OttoMitta -mobiilisovellus laadittiin helpottamaan oman alkoholinkäytön seurantaa ja 
sen terveysvaikutusten sekä taloudellisten vaikutusten arviointia. Erityisenä pyrkimyksenä 
OttoMitan kehittämisessä on ollut automatisoida hankalaksi koettu alkoholiannosten las-
kenta, jonka tutkimuksissa on todettu vaikeuttavan oman käytön arviointia. Sovelluksesta 
tuotettiin vuoden 2014 lopussa versio 2.0, johon sisältyy muun muassa tuki mahdollisille 
käännösversioille, laajempi valmiiden juomien valikoima ja toimivampi käyttöliittymä. Ot-
toMitan rooli Taitolaji-toiminnassa tulee jatkossakin olemaan erittäin keskeinen. 
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Ikääntyneiden päihdehaittojen ehkäisy
Jatkona 2011–2013 toteutetulle Onks’ uutta tietoo? – hankkeelle tehtiin vuonna 2014 
myös jonkin verran ikääntyneiden päihdehaittojen ehkäisyyn liittyvää työtä, vaikka tähän 
ei saatukaan enää erillistä rahoitusta, sekä viimeisteltiin edellä mainittu hanke. 
Toimenpiteitä olivat muun muassa:

•  yhteydenpito EHYT ry:n eläkeläisjäsenjärjestöihin toiminnan tarpeiden 
kartoittamiseksi ja jäsenjärjestöjen aktiivien kouluttaminen (2 tilaisuutta)
•  lisäpainos EHYT Teema – lehden Hyvä eläkeikä – numerosta 
viestintämateriaalina käytettäväksi
•  ns. Porinakortin tuottaminen ikääntyneille suunnatuksi keskustelu- ja 
tiedotusmateriaaliksi alkoholista
• Onks’ uutta tietoo? – koulutusaineiston käyttökoulutuksen pilotointi (2 kpl)
• vanhustyön ammattilaisten kouluttaminen ikääntyneiden päihdekysymyksissä 
(1 tilaisuus).
• Em. hankkeen keskeisen sisällön tuominen verkkoon taitolaji.fi –sivujen uuteen 
+65 –osioon.

Aiemmissa toimintasuunnitelmissa on todettu tarve kohdentaa ikääntyneiden päihdehait-
tojen ehkäisytyötä erityisesti eläkkeelle siirtymässä olevien ikäluokkaan (noin 55–65-vuo-
tiaat). Vuonna 2014 tältä osin keskeisintä oli viestinnällinen työ: osallistuttaessa julkiseen 
keskusteluun pyrittiin johdonmukaisesti tuomaan esille alkoholin siedon vähittäistä alen-
tumista kehon vanhetessa.

Korkeakouluopiskelijat
Vuonna 2014 käynnistettiin aikuistyössä myös sisäisenä projektina työ, joka tähtää EHYT 
ry:n korkeakouluopiskelijoille suunnatun työn vahvistamiseen ja systematisoimiseen. En-
simmäisenä askeleena tässä olivat aiemmissa EHYT ry:n perustajajärjestöjen hankkeissa 
tuotettujen, tälle kohderyhmälle suunnattujen materiaalien tarkistaminen, päivittäminen 
ja uudelleenjulkaiseminen. 
Loppuvuodesta julkaistiin verkossa seuraavat:

• Ryyppäämällä ryhmäksi – koulutuspaketti korkeakouluopiskelijoille (kokonaan 
uusi  materiaali)
• Bilejärjestäjän checklist
• 10 kysymystä sosiaalisesta vastuusta ja alkoholista
• Vain yhdelle? – tukimateriaali ryhmälle tai itsehallinnan tueksi

Materiaaleja testattiin ja niistä keskusteltiin yhdessä kohderyhmän kanssa ennen julkaisua.

Aikuisten ehkäisevä päihdetyö

HUUGO-tapahtumissa tavoitettuja              Yhteensä          1151 

 1151   312  

HUUGO-toiminnalla välillisesti tavoitettuja         Yhteensä (noin)            31000

Taitolaji-tapahtumissa kohdattuja 379    421  800
Miehiä             Naisia    Yhteensä
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Aikuisten ehkäisevä päihdetyö, alueellinen jakauma

5.3. Pelitaito-projekti 

Toiminta ja tavoitteet
Pelitaito-projektin tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheu-
tuvien haittojen ehkäisy sekä pelikasvatuksen ja positiivisen pelikulttuurin edistäminen. 
Projekti käsittelee digitaalista pelaamista eli tietokone-, konsoli- ja mobiililaitepelaamista  
sekä rahapelaamista. Nuoresta kohderyhmästä, rahapelaamisen 18 vuoden ikärajasta ja 
koulutussisältöjen kysynnästä johtuen, painopiste on viime vuosina ollut enemmän digi-
taalisessa pelaamisessa. 

Työn tukena projektilla on ollut ohjausryhmä, joka koostuu seitsemästä pelialan, peli- 
tutkimuksen, pelihaittojen, viestinnän ja nuorisotyön aloilla toimivasta asiantuntijasta. Oh-
jausryhmä toimii projektiryhmän toimintaa ohjaavana ja sisältöasioissa neuvoa-antavana 
tahona. Vuonna 2014 ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa.

Projektin arviointi koostuu itsearvioinnista, kohderyhmiltä kerätystä palautteesta sekä ul-
koisesta arvioinnista, josta vastaa Referenssi Oy. Projektin loppuraportti ja ulkoinen arviointi- 
raportti ovat valmistuneet vuoden 2014 lopulla ja ne käsitellään vuoden 2015 aikana pro-
jektin ohjausryhmässä ja EHYT ry:n luottamushallinnossa.

Projektin suunniteltu päättymisajankohta oli vuoden 2014 huhtikuussa, johon asti pro-
jektipäällikön määräaikainen työsuhde oli tarkoitus jatkua. Projektipäällikön äitiysloman 
sijaisuudesta vastasi innovaatio- ja talousjohtaja Kari Vuorinen (oto). Palkkabudjetissa teh-
tyjen säästöjen vuoksi toimintaa pystytään jatkamaan yhden työntekijän voimin vuoden 
2015 ajan. 

Kouluissa tehtävä työ 
Keväällä 2014 Pelitaito teki yhteistyötä Helsingin opetusviraston Vanhemmuuden tuki 
-hankkeen kanssa. Tavoitteena koko hankkeen toiminnassa oli osallisuus, vuorovaikuttei-
suus sekä vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä.  Yhteistyötä tehtiin kahdeksan hel-
sinkiläisen peruskoulun kanssa. Suurimmassa osassa yhteistyökouluja järjestettiin oppilaille 
pelitietotunnit sekä niihin liittyvä vanhempainilta tai nuorten ja huoltajien yhteinen Peli-
taito -keskusteluilta. Yhteistyöhankkeen kokemusten perusteella Pelitaito tuotti erilaisista 
sisältöosista koostuvan Vanhempainiltamallin, jota hyödyntämällä koulu voi itse toteuttaa 
toiminnallisen vanhempainillan digitaalisesta pelaamisesta koulun omien mahdollisuuksien 
ja kiinnostuksen mukaan.

                         Huugo             Taitolaji ja ikääntyneet         Yhteensä

Etelä-Suomi    677   602   1279
Länsi-Suomi    51   86   137
Itä-Suomi    2   9   11
Pohjois-Suomi    11   43   54
Muu / ei tiedossa   410   60   470

 1151 1151   800   1951      Yhteensä
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Projektin viidessä kummikoulussa pidettiin yhteyshenkilöiden kanssa syksyllä 2014 vii-
meiset yhteistyöpalaverit. Jokaiselle kummikouluille tehtiin oma pelikasvatussuunnitelma, 
jonka mukaan pelitoimintaa jatketaan kouluissa. Yksi kummikouluista oli jättäytynyt pois 
toiminnasta keväällä 2014 aikapulan vuoksi.

6. Hallinto

EHYT ry:n fuusiota käsittelevä raportti viimeisteltiin ja hyväksyttiin hallituksessa 
alkuvuonna. Raportissa aukikirjoitettiin itse prosessi ja arvioitiin sen onnistumista. 
Raportilla haluttiin toisaalta auttaa muita järjestöjä vastaavissa prosesseissa, toisaalta 
tukea EHYT ry:n toimintatapojen ja prosessien kehittämistä.

Kevään aikana RAY toteutti oman fuusioselvityksensä 2012 yhdistyneissä järjestöissä. 
EHYT ry sai raportin RAY:ltä järjestöä koskevasta selvityksestä syksyllä. Raportin yleisenä 
johtopäätöksenä oli, että EHYT ry:n osalta yhdistymisprosessi on toteutunut hyvin. Ra-
portissa esitettiin myös eräitä kehittämisnäkökulmia, jotka liittyivät muiden muassa siihen, 
missä määrin toimintaa kehitettäessä on onnistu tekemään rajauksia. Esitetyt näkökulmat 
olivat pitkälle samoja, joita EHYT ry:n kehittämistyössä oli jo lähdetty työstämään. EHYT 
ry:n hallitus arvioi, että RAY:n selvitys vastaa pääasiassa todellisuutta. Hallitus toimitti 
kuitenkin RAY:n hallitukselle ja johtoryhmälle kommentin siitä, että selvityksessä yhdeksi 
kriittiseksi huomioksi nostetaan se, että yhdistyminen ei ole johtanut kustannussäästöihin. 
Hallitus huomautti, että fuusion tavoitteena on ollut toiminnan ja sen vaikuttavuuden 
vahvistaminen käytettävissä olevilla resursseilla, ei säästöjen synnyttäminen.

EHYT ry:tä perustettaessa sovittu siirtymäkausi päättyi 22.3.2014 järjestettyyn ensim-
mäiseen edustajakokoukseen. Ensimmäisessä järjestön edustajakokouksessa jäsenjärjestöt 
käsittelivät ehkäisevää päihdetyötä niin valistuksen kuin vaikuttamisen näkökulmasta. 

Rinnan strategiavalmistelun ja edustajakokousvalmistelujen kanssa oli valmisteltu myös 
organisaatiouudistusta, jolla organisaatiota haluttiin kehittää vastaamaan paremmin valmis-
teltuja strategisia tavoitteita. Siirtymäkauden päättyessä purkautuivat myös johtoryhmän 
kokoonpanoa ja vastuujakoa koskevat rajoitukset. Organisaatiouudistuksen myötä johto-
ryhmän kokoonpanoa laajennettiin ja vastuita hajautettiin aikaisempaa enemmän. EHYT 
ry:n hallintosääntö muutettiin vastaamaan uutta vastuujakoa ja organisaatiota.

Vuoden aikana valmisteltiin päihdeasiamiestoiminnan siirtämistä A-kiltojen liitolta 
EHYT ry:lle. Fuusio toteutui vuoden 2015 alusta kun avustusten siirto toteutui RAY:n 
avustusehdotuksessa.

Suomen Lions-liitto ry:lle valmisteltiin esitys haavoittuvassa asemassa olevien nuorten 
päiväleiritoiminnan järjestämisestä. Liitto valitsi EHYT ry:n yhdeksi niistä järjestöistä, joille 
Punainen Sulka 2016–2017 –keräystuottoja tullaan osoittamaan.
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6.1. Luottamushallinto

EHYT ry:n ensimmäinen varsinainen yhdistyksen kokous järjestettiin 22. maaliskuuta. 
Kokoukseen osallistui 58 jäsenjärjestöjen edustajaa, minkä lisäksi paikalla oli 63 seuraajaa, 
luottamushallinnon tai henkilöstön jäsentä. Kokouksen yhteydessä järjestettiin ajankoh-
taisseminaari, jossa pureuduttiin ajankohtaisiin päihdehaittoja ja niiden ehkäisyä koskeviin 
kysymyksiin. Ulkopuolisina puhujina RAY:n avustusjohtaja Sisko Seppä alusti seminaarissa 
avustustoiminnan näköaloista ja THL:n erityissuunnittelija Markku Soikkeli valistuksesta. 
Kokouksen yhteydessä pidettiin myös ns. järjestötori, jossa osallistujilla oli mahdollisuus 
tutustua EHYT ry:n eri toimintoihin.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eläkeliiton toiminnanjohtaja Jukka Salminen. 
Kokous vahvisti järjestön strategian vuosille 2014–2020 sekä valitsi EHYT ry:n valtuuston 
tulevalle kolmivuotiskaudelle. Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Antti Holopainen ja 
varapuheenjohtajaksi Riitta Pääjärvi-Myllyaho.  

Julkilausumassaan edustajakokous kantoi huolta alkoholilain kokonaisuudistuksesta ja 
halusi asettaa sen tavoitteeksi alkoholin kokonaiskulutuksen alentamisen Ruotsin ja Norjan 
tasolle.

Uuden valtuuston ensimmäinen kokous pidettiin ensimmäisten EHYT ry:n järjestely-
vastuulla olleiden Päihdepäivien alla, 12.5. Valtuuston jäsenille pystyttiin näin tarjoamaan 
myös mahdollisuus osallistua Päihdepäiville ja sitä kautta perehtyä alan ajankohtaisiin ky-
symyksiin.

Uusi valtuusto valitsi järjestölle uuden hallituksen. Puheenjohtajana jatkoi Erkki Vartiai-
nen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Taiveaho. Siirtymäkauden päättyminen merkitsi, 
että perustamissopimuksessa sovitut kiintiöt kolmen perustajärjestöjen edustuksille luotta-
mushallinnossa purkautuivat. Hallituksen osalta käynnistyi sääntöjen mukainen rotaatio, 
jossa kolmannes hallituksen jäsenistä vaihtuu vuosittain. Koska hallitus valittiin siirtymä-
kauden jälkeen kokonaisuudessaan, erovuoroisuudet ratkaistiin sääntöjen mukaan arvalla.

EHYT ry:n hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa, joista elokuun kokous pidet-
tiin koko päivän kokouksena RAY:n Meripotissa. Työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 
kerran valitsemaan hallituksen toimeksiannosta järjestön uutta viestintäpäällikköä.

 
EHYT ry:n hallitus 2014
jäsen varajäsen
Erkki Vartiainen, pj Kerttu Tossavainen
Satu Taiveaho, vpj Anu Rajajärvi
Veli-Pekka Sinervuo Lassi Rajamäki
Arja Jääskeläinen Mervi Eviö-Kärkkäinen
Sakari Lehtinen Anneli Pasanen
Vesa-Matti Seppälä Lea Väyrynen
Anneli Palosaari Marjatta Ikonen
Leena Rosenberg-Ryhänen Sirpa Paatero
Pekka Tuomola Olavi Kaukonen
Tiina Kivisaari Tapio Jaakkola
Pirjo Mohamed Riitta Matilainen
Juho Saari Marko Laitinen
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EHYT ry:n valtuusto 2014
jäsen varajäsen
Antti Holopainen, pj Antti Honkonen
Riitta Pääjärvi-Myllyaho, vpj Ranja Koski
Sauli Hyöppinen Marjo Muhonen
Jukka Kärkkäinen Eino Laitinen
Pekka Vihervuori Seppo Mikkola
Anu Mäki Tiina Rajala
Maarit Rekilä Tellervo Koho
Eija Törmänen Tuula Lautala
Tuula Partanen Merja Jaatinen
Auli Raunio Minna Anttonen
Petra Toivonen Marko Haakana
Jarmo Jokilampi Salme Niska
Marja-Leena Nousiainen Mikael Forsbäck
Tapio Ikävalko Lea Kuosmanen
Tuija Mäkinen Auli Rantanen
Ritva Aheinen Ilona Lehtinen
Arja Katriina Ylänkö Heidi Kirkonpelto
Raisa-Tiina Lahtinen Miikka Lönnqvist
Mihail Seppälä Raili Myllylä
Sinikka Ojala Raija Koivisto
Liisa Temisevä Irja Kilpinen
Aija Palomäki Sari Kattainen

6.2. Johtaminen
 
Syyskaudella 2013 käynnistettyä johtamisen kehittämistyötä jatkettiin yhteistyössä Diaco-
rin kanssa. Johtoryhmä osallistui työnohjaukseen kevätkaudella, minkä lisäksi laajennetulle 
johtoryhmälle järjestettiin koulutusta. Kehittämisprosessissa tavoitteena oli yhdenmukais-
taa johtamiskäytäntöjä ja kehittää järjestön johtamiskulttuuria. Toukokuun alussa otettiin 
käyttöön uuden organisaation mukainen johtoryhmärakenne, jossa vastuut on hajautettu 
aikaisemman kolmihenkisen johtoryhmän sijaan johtoryhmälle, joka koostuu toiminnan-
johtajasta, koulutyö- ja koordinaatio – osaston johtajasta, innovaatio- ja talousjohtajasta, 
alue- ja järjestötyön osastopäälliköstä, verkko- ja aikuistyön osastopäälliköstä sekä viestin-
täpäälliköstä. Järjestön hallintosääntö päivitettiin vastaamaan uutta vastuu- ja organisaati-
orakennetta.

Johtoryhmä kokoontui joka toinen viikko 1.1. alkaen. Myös laajennettu johtoryhmä 
säilytettiin, mutta sen roolia tarkennettiin talon yhteisen kehittämisen ja esimiestyön kehit-
tämisen foorumiksi.  Järjestöpäällikkö Jiri Sirosen vanhempainvapaan aikana uutta organi-
saatiota jouduttiin kesä- ja syyskaudella soveltamaan siten, että aikuistyön yksikön päällikkö 
Antti Hytti toimi määräaikaisena aikuis- ja järjestötyön osastopäällikkönä ja osallistui siinä 
roolissa johtoryhmän työskentelyyn puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Syyskaudella valmisteltiin kehittämissalkku-konseptia tukemaan perustoiminnan sisällä 
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tapahtuvaa kehittämistä ja sen seurantaa. 

6.3. Henkilöstö
 
EHYT ry:n palveluksessa oli 31.12.2014 yhteensä 56 henkilöä, joista 46 keskustoimistolla 
ja 10 alueilla. Henkilökunnan määrä laski vuoden aikana päättyneiden hankkeiden myötä 
ja lisäksi kaksi henkilöä jäi eläkkeelle. Keski-ikä EHYT ry:ssä oli 42 vuotta ja 66 % henki-
löstöstä oli naisia ja 34 % miehiä.

EHYT ry:n oman asiantuntemuksen vahvistaminen oli vuoden aikana edelleen tärkeä 
sisäinen kehittämishaaste. EHYT ry elää edelleen toiminnan vakiinnuttamisen ja uuden 
kehittämisen aikaa, jossa keskeisiä haasteita ovat monipuolisen toiminnan kokonaisuuden 
haltuunotto, osaamisen vahvistaminen ja jakaminen sekä vahvistettavien alueiden tunnis-
taminen. Osaamisalueiden syventäminen ja laajentaminen sekä eri asiantuntemusalueiden 
kohtaaminen mahdollistavat toiminnan kehittämisen ja vaikuttavuuden lisäämisen. Asian-
tuntemusta vahvistetaan henkilöstökoulutuksella, sisäisellä tiedotuksella, vuorovaikutuk-
sella henkilöstön ja hallinnon kesken sekä rekrytointien kautta. Pohjana kehittämistyössä 
toimii muiden muassa syyskaudella 2012 tehty osaamiskartoitus sekä järjestön strategiatyö.

Henkilöstöön liittyvien toimintatapojen ja suunnitelmien valmistelua ja jalkauttamista 
koordinoi henkilöstöasioiden neuvottelukunta, joka kokoontui vuoden aikana kolme ker-
taa. 

Vuoden aikaan toteutettiin kaksi työilmapuntarikyselyä. Niiden keskeisenä johtopää-
töksenä oli, että henkilöstön epävarmuus EHYT ry:n tulevaisuudennäkymistä on jonkin 
verran jatkuvasti heikentynyt (3,96) alkuvuoden 2012 huipputasosta (4,21), mutta on 
edelleen erittäin korkealla tasolla. Käsitys työilmapiiristä oli keväällä 2014 kaikkien aikojen 
korkeimmalla tasolla, mutta oli hiukan alentunut syksyn ilmapuntarissa (3,85). Sen sijaan 
sekä kokemus oman työn arvostuksesta (3,89) että työn innostavuudesta (4,22) olivat lop-
puvuonna korkeammalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin.

 Pelitaito-hankkeen päättymiseen va-
rauduttiin ryhtymällä valmistelemaan uutta 
pelitoiminnan kokonaisuutta, jonka osana 
tehtiin päätökset Pelitaito-projektin projek-
tipäällikön Inka Silvennoisen vakinaistami-
sesta asiantuntijatehtäviin, päävastuinaan 
pelaamiseen liittyvät kysymykset.

 Liite 5: Henkilöstöluettelo

      Yksiköt   Henkilöt

Toiminnanjohtajan osasto  3
Koordinaatioyksikkö   5
Koulutyön yksikkö   3
Amis-hanke    7
Järjestöyksikkö   6
Alutyön yksikkö   9
Aikuistyön yksikkö   5
Verkkotyön yksikkö   7
Viestintäyksikkö   4
Talous ja hallinto   3
Pelitaito-projekti   4

Yhteensä      56
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6.4. Talous
 
Ehyt ry:lle myönnettiin raha-automaattiavustuksia 4 790 000 euroa, joka jakautuu yh-
deksään avustuskohteeseen.

Yleisavustusta myönnettiin vuodelle 2014 saman verran kuin edellisenä vuonna. Vuo-
delta 2013 siirtyi yleisavustusta seuraavalle vuodelle 164 600 euroa. 

Vuoden 2013 osalta todettiin, että siirtyvä avustus tullaan käyttämään vuoden 2014 
aikana erityisesti viestinnän tehostamiseen, intraprojektin toteuttamiseen ja järjestötoimin-
taan (käytännössä) edustajakokouksen kustannuksiin sekä EuroCare konferenssin järjestä-
miseen vuonna 2014. Avustuksen siirtäminen vuodelle 2014 nähtiin tarkoituksenmukai-
seksi, koska vuoden 2014 isojen tapahtumien ohella tulevien vuosien talouden kuva on 
vielä epäselvä, eikä Raha-automaattiyhdistyksen tuottojen kasvun pysyvä jatkuminen ole 
todennäköistä. Epävarmuutta lisää, että EHYT ry:n osalta avustussuunnitelma on tehty 
vain vuoden 2015 loppuun. Siirto on ollut mahdollista erityisen tehokkaalla ja tuloksellisel-
la taloudenhoidolla, sekä lykkäämällä hankintoja ja prosesseja seuraavalle vuodelle. Vastaava 
talouden tiukkuus ei kuitenkaan pysyvänä linjana ole mahdollinen.

 

     

 
EHYT avustukset 2014  2013 Haettu 2 014 

 
        

 
AY1 Yleisavustuksena yhdistyksen toimintaan  1 800 000 2 041 000 1 800 000 

 

AK2 Kohtaavan ehkäisevän päihdetyön toimintaan 814 000 908 000 818 000 

 

AK3 Verkko ja aikuistyö 464 000 672 000 466 000 

 
AK4 Järjestöjen ehkäisevän päihdetyön koordinaatioon 300 000 400 000 300 000 

 

AK12 Ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoimintaan 226 000 271 000 226 000 

 

AK13 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsenyhdistysten 
paikalliseen kansalaisjärjestötoimintaan 

60 000 62 000 60 000 

 

C1 Mobiilipalvelun kehittämiseen ja laajentamiseen 
(Mobilehelp-tekstiviestiapu, 2009-2013) 

350 000 0   

 

C2 Lasten ja nuorten pelaamisen ja pelihaittojen 
ehkäisyprojektiin (2010-2014) 

270 000 270 000 270 000 

 

C3 (Ci) Eläkeikäisten päihdehaittojen ehkäisyn 
yhteistyöhanke (2011-2013) 

125 000 0   

 

C4 (Ck) AMISEhkäisevän päihdetyön järjestöjen 
(Elämäntapaliitto, Terveys ry, Elämä On Parasta Huumetta 
ry) yhteishanke ammattiin opiskelevien terveyden 
edistämiseksi (2011-2015) 

550 000 550 000 550 000 

 

C5 (Ci) Nuorten päihteidenkäytön vähentämiseen 
kehittämällä toimintamalleja rippikouluikäisten päihde- ja 
terveyskasvatukseen ("Suunnitelma 15" -hanke 2011-2013) 

95 000 0   

 

JOBJOB   525 000 0 

 
EPT Tori   230 000 0 

 

Kannabis THL   240 000 0 

 

Monikulttuurisen päihdekasvatuksen edistämiseen lapsilla ja 
nuorilla (2014-2017) Emma ja Elias 

  300 000 300 000 

 

Lukio projekti (Wihuri)   50 000 0 

 
Yhteensä 5 054 000 6 519 000 4 790 000 
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Tilikauden 1.1.–31.12.2014 kokonaistuotot olivat 5 774 200 euroa (5 749 700) ja 
kokonaiskulut olivat - 5 751 700 (5 690 000) euroa. Tilinpäätös oli 22 488 euroa 
(59 666,73) ylijäämäinen.

Taseen 31.12.2014 loppusumma on 1 747 200 (1 409 500) euroa ja oma pääoma 235 394  
(246 400) euroa. 
Toiminnan suurimmat kuluerät olivat:

 - palkat ja palkkiot 2 631 600 euroa (2 738 400)  
 - henkilösivukulut 618 200 euroa (849 257), 
 - vapaaehtoiset henkilöstökulut 181 600 euroa (227 300), 
 - henkilöstökulut yhteensä 3 431 500 euroa (3 587 700) 
 - toimitilakulut 464 200 euroa (436 552) ja  
 - muut toimintakulut 1 842 200 euroa (1 438 524). 

Vuoden vaihteessa yhdistyksen rahat ja pankkisaamiset olivat 1 273 655 (861 715) euroa. 
Pääsyynä lisääntyneeseen rahoitusomaisuuden kasvuun on EHYT ry:lle siirretty investoin-
tiavustus 373 000 euroa, joka on käytettävä vuoden 2015 aikana toimitilan hankintaan. 
Avustus siirrettiin Elämäntapaliitto ry:n myytyä toimitilansa, jonka hankintaan investoin-
tiavustus oli myönnetty.

Yleisavustusta siirtyy vuodelle 2015 käytettäväksi 56 200 euroa. Siirtyvä avustus on 2,8 
prosenttia vuodelle 2014 käytettävissä olleesta yleisavustuksesta.
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Taulukko 1. Tuloslaskelma ja budjettivertailu 2014

 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Tuloslaskelma Talousarvio     Tuloslaskelma 
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 2014    (%) 1.1.-31.12.2013 
  

    
  

TUOTOT           
Avustukset 3 401 800,80  3 854 776,68    88,2 % 3 469 319,37  
Muut tuotot 457 652,34  422 641,17    108,3 % 628 850,48  
TUOTOT YHTEENSÄ 3 859 453,14  4 277 417,85    90,2 % 4 098 169,85  
            
KULUT           
Henkilöstökulut           
Palkat ja palkkiot -2 631 627,55        -2 738 458,17  
Henkilösivukulut -618 287,29        -621 931,49  
Henkilöstökulut yhteensä -3 249 914,84  -3 626 742,47    89,6 % -3 360 389,66  
Poistot -13 692,09        -18 256,13  
Vapaaehtoiset henkilöstökulut* -181 642,94  -199 025,85      -227 326,61  
Muut toimintakulut -2 306 470,27  -2 421 679,53    95,2 % -2 084 119,49  
KULUT YHTEENSÄ -5 751 720,14  -6 247 447,85    92,1 % -5 690 091,89  
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -1 892 267,00  -1 970 030,00    96,1 % -1 591 922,04  
            
Varainhankinta 3 230,00  3 030,00    106,6 % 3 884,00  
            
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -1 889 037,00  -1 967 000,00    96,0 % -1 588 038,04  
            
Sijoitus- ja rahoitustoiminta           
Muut korko- ja rahoitustuotot 3 336,80  2 000,00      2 665,92  
Korkokulut ja muut rahoituskulut -187,53        -30,18  
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 3 149,27  2 000,00    157,5 % 2 635,74  
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -1 885 887,73  -1 965 000,00      -1 585 402,30  
            
Satunnaiset tuotot   0,00      9 703,56  
            
RAY-yleisavustus 1 908 376,02  1 965 000,00    97,1 % 1 635 365,47  
            
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 22 488,29  0,00      59 666,73  
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Taulukko 2. Tase vastaavaa
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Tase Tase 
TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 
      
VASTAAVAA     
PYSYVÄT VASTAAVAT     
Aineettomat hyödykkeet     
Aineettomat oikeudet 4 978,62 4 978,62 
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 978,62 4 978,62 
      
Aineelliset hyödykkeet     
Koneet ja kalusto 41 076,29 54 768,38 
Muut aineelliset hyödykkeet 6 681,88 6 681,88 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 47 758,17 61 450,26 
      
Sijoitukset     
Muut osakkeet ja osuudet 1,00 1,00 
Sijoitukset yhteensä 1,00 1,00 
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 52 737,79 66 429,88 
      
OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN 
KATTEENA OLEVAT VARAT     
Terveys ryn rahasto pankkitili 34 757,98 68 330,25 
      
VAIHTUVAT VASTAAVAT     
Vaihto-omaisuus     
Tavarat 0,00 5 000,00 
Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 5 000,00 
      
Pitkäaikaiset saamiset     
Muut saamiset 86 351,41 87 546,01 
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 86 351,41 87 546,01 
      
Lyhytaikaiset saamiset     
Myyntisaamiset 49 717,65 62 370,79 
Muut saamiset 173 787,41 87 744,81 
Siirtosaamiset 76 209,54 170 394,77 
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 299 714,60 320 510,37 
      
Rahat ja pankkisaamiset 1 273 655,33 861 715,35 
      
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 659 721,34 1 274 771,73 
      
VASTAAVAA yhteensä 1 712 459,13 1 341 201,61 
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Taulukko 3. Tase vastattavaa

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Tase Tase 
TASE VASTATTAVAA 30.12.2014 31.12.2013 
      
VASTATTAVAA     
      
OMA PÄÄOMA     
Yhdistyspääoma yhteensä 102 529,67 102 529,67 
Omakatteinen rahasto 34 757,98 68 330,25 
Edellisten tilikausien ylijäämä 75 618,06 15 951,33 
Tilikauden ylijäämä 22 488,29 59 666,73 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 235 394,00 246 477,98 
      
VIERAS PÄÄOMA     
Lyhytaikainen vieras pääoma     
Saadut ennakot 764 860,01 305 986,98 
Ostovelat 207 872,54 122 153,05 
Muut velat 59 648,75 56 141,03 
Siirtovelat 479 441,81 678 772,82 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 511 823,11 1 163 053,88 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 511 823,11 1 163 053,88 
      
VASTATTAVAA yhteensä 1 747 217,11  1 409 531,86  

 

Taulukko 4. Omakatteisen rahaston käyttö

Omakatteinen rahasto 
Terveys ry:n purun jälkeen perustettiin omakatteinen rahasto. Terveys ry siirsi 13.8.2012 
rahaston varat erilliselle pankkitilille Danske Bankiin. Rahaston sääntöjen mukaan rahastoa 
saadaan käyttää Liikennekoulutuksen ja kohtaavan työn toimintaan.

 
  Omakatteinen rahasto 2014 2013 

  Omakatteinen rahasto 1.1.  68 330,25 68 401,25 
  Rahaston kulut   -33 572,27 -71,00 
      
  Omakatteinen rahasto 31.12 tase-arvo 34 757,98 68 330,25 
  Rahastosta maksamattomat kulut -13 570,48 -33 500,07 
  Käytettävissä olevat varat 1.1.2015 21 187,50 34 830,18 
      
Omakatteinen rahasto 34 757,98 68 330,25 
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6.5. Kansainvälinen yhteistyö 

EHYT ry seurasi aktiivisesti kansainvälistä päihdehaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen 
liittyvää keskustelua sekä toimi aktiivisesti keskeisissä eurooppalaisissa verkostoissa, eri-
tyisesti Eurocaressa ja NordANissa, joissa molemmissa EHYT ry:llä on edustaja hallituk-
sessa. NordAN järjesti EHYT ry:n tiloissa maaliskuussa jäsenmaiden järjestötoimijoille 
suunnatun seminaarin järjestöjen yhteistyöstä ja sosiaalisesta markkinoinnista. EHYT ry 
oli kumppanijärjestönä järjestämässä 27.–28.11. Brysselissä pidettyä Eurocaren kuudetta 
Alcohol Policy – konferenssia. Konferenssi kokosi yhteen noin 300 järjestötoimijaa, virka-
miestä ja päätöksentekijää. EHYT ry:n vastuulla oli erityisesti alkoholimainontaa koskevan 
teemaosion järjestäminen.

EuroNet verkoston puitteissa EHYT ry on ollut mukana yhteisessä Eu-rahoitusta saavasa 
Click for Support projektissa. Projektitoiminnan lisäksi osallistutaan EuroNet verkoston 
kokouksiin ja muuhun kehittämistoimintaan.

6.6. Arviointi  

EHYT ry näkee arvioinnin keskeiseksi työkaluksi toiminnan laadun kehittämisessä ja tu-
losten parantamisessa. Arvioinnin roolia työn arjessa ovat vuonna 2014 ohjanneet yhdessä 
laaditut arvioinnin periaatteet eli ns. Arvioijan huoneentaulu. Tavoitteena on myös ollut 
vahvistaa ja ylläpitää arviointimyönteistä kulttuuria järjestössä. Arviointiosaamista vahvis-
tettiin arvioinnin avainhenkilöiden osallistumisella aiheesta järjestettyihin koulutuksiin ja 
tapahtumiin. 

Vertaisarvioinnin käytäntöjä organisaation sisällä kehitettiin edelleen. Vuoden 2014 tär-
keä kehittämistehtävä, EHYT ry:n strategian toteutumisen arviointimittarien luominen, ei 
kuitenkaan edennyt suunnitellusti henkilöresurssien vähäisyyden ja vaihtuvuuden vuoksi, 
vaan työtä jatketaan vuoden 2015 alussa. Vuoden aikana saatiin myös RAY:lta tärkeää pa-
lautetta koskien toiminnan raportointikäytäntöjen kehittämistä, mikä otettiinkin arvoinnin 
kehittämistavoitteisiin vuodelle 2015.

EHYT ry:n arviointityötä koordinoi ja kehitti poikkihallinnollinen arviointitiimi.
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Liitteet 

Liite 1: EHYT ry:n verkkouutiset ja tiedotteet 2014 

1. Tipaton tammikuu - alkoholi on myös työhyvinvointikysymys (9.1.)
2. THL, Liikenneturva ja EHYT ry julkaisivat menetelmäpaketin turvallisuudesta nuo-

riso-ohjaajille (20.1.)
3. Tipaton tammikuu laittaa liikkumaan (22.1.)
4. EHYT ry: Alkoholikeskustelussa on iso kuva hukassa (23.1.)
5. ”Uskalletaan puhua asioista enemmän” - EHYT ry herättää keskustelemaan päihde 

aiheista ja tarjoaa toimintamalleja koulujen päihdekasvatukseen (24.1.)
6. Ammattilainen toi opettajille uuden ryhmäilmiön (29.1.
7. EHYT ry rohkaisee ravintola-alaa ottamaan itse vastuuta ravintolakulttuurin muu-

toksesta (1.2.)
8. EHYT ry haastaa tuoreella kampanjallaan jokaisen Tampereella ehkäisevään päihde-

työhön (4.2.)
9. Penkkarit vaativat koululta selkeää linjaa päihdeasioissa (10.2.)
10. Investointi ryhmäyttämiseen ammattioppilaitoksissa toisi Suomelle kaivattuja lisätyö-

vuosia (11.2.)
11. Tipatonta tammikuuta vietettiin asenteella mutta rennosti (11.2.)
12. EHYT Teema Alkoholilaki - faktoja ja näkökulmia alkoholipoliittiseen keskusteluun 

(13.2)
13. EHYT ry:n assaritoiminta tarjoaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa (19.2.)
14. Tutkimus yli 75-vuotiaiden tietoteknologian käytöstä: Verkkopalvelut eivät tavoita 

kaikkia - tarvitaan vaihtoehtoja (26.2.)
15. Nuoria suojaava laki alkoholimainonnasta voimaan (28.2.)
16. Päihdealan tärkein tapahtuma, Päihdepäivät 13.-14.5. Helsingissä (7.3.)
17. Onnistuminen alkoholipolitiikassa on koko Suomen etu +
18. Alkoholi, talous ja työelämä- seminaarin esitykset luettavana (13.3.)
19. NordAN-seminaari: mitä sosiaalisella markkinoinnilla voidaan saada aikaan? + Nor-

dAN seminaarissa pohdittiin järjestöjen välisen yhteistyön merkitystä (14.3.)
20. 6-7 miljardia, jotka voidaan kääntää suomalaisten voitoksi (15.3.)
21. Alkoholin kustannukset miljarditasolla (21.3.)
22. EHYT ry:n edustajakokous 22.3.2014 Helsingissä: Alkoholilakiuudistuksen tavoit-

teeksi kulutuksen lasku Ruotsin ja Norjan tasolle (22.3.)
23. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ei luokittele sosiaalista mediaa päihteeksi (25.3.)
24. Elämäntapaliiton purkamisesta päätökset Työväen raittiusliikkeen 100-vuotisjuhlan 

yhteydessä (26.3.)
25. EHYT ry: Onko lapsilisien leikkaaminen vähemmän kipeä päätös kuin alkoholihait-

toihin puuttuminen? (26.3.)
26. Seminaari: Nykytyöelämä edellyttää ammatilliselta koulutukselta parempia ryhmäoh-

jauskäytäntöjä ja kasvatusvastuun vahvistamista (1.4.)
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27. Päihdehaittojen miljardikustannukset ja alkoholialojen ”menetykset” on tärkeää suh-
teuttaa - Myös EHYT ry toivoo tolkkua alkoholiasioihin (4.4.)

28. Päihdepäivät tarttuu yhteiskunnan tabuihin: Esillä rikostaustaisten päihdekuntoutus 
ja tapaus ”Ruusulankatu 10:n asuntola” (7.4.)

29. Hallituksen esitys selkeyttää viinarallin valvontaa (10.4.)
30. Miten Suomi juo ja sääntelee? Entä mikä on tilanne huumausaineiden kohdalla? 

Päihdepäivillä esillä kansainvälinen alkoholipolitiikka sekä muuntohuumeet ja kanna-
bis (14.4.)

31. Aggressiivinen nuuskamyynti hakee uusia kohderyhmiä (15.4.)
32. Ehkäisevän päihdetyön toimijat kiirehtivä alkoholilain lakivalmistelua (15.4.)
33. EHYT ry haastaa suomalaiset: Ole vuoden 2014 parasta vappuseuraa (25.4.)
34. EHYT ry: Lenkkari- ja paitaralli virtaa Virosta Suomeen viinarallia kovemmin
35. EHYT ry kannustaa vanhempia keskustelemaan alkoholista: Vaikeat asiat eivät poistu 

hyssyttelemällä (5.5.)
36. EHYT ry:n vappukilpailun voittaja on selvillä (5.5.)
37. Selvin päin kesään! (Kampanjatiedote) (6.5.)
38. Paras savuton työpaikka 2014 on valittu (6.5.)
39. EAPN-Fin: Äänestä köyhyyden vähentämiseen sitoutunutta ehdokasta! (8.5.)
40. Lähde mukaan pilottiin, joka tuo sukupolvet yhteen uusilla tavoilla (9.5.)
41. Smokefree-tupakoimattomuuskilpailun voitto Korsholmiin (12.5.)
42. EHYT ry:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa Erkki Vartiainen (12.5.)
43. Yritysjohtajat: alkoholihaittoja vähentämällä voitaisiin pidentää työuria merkittävästi 

(13.5.)
44. Eurocaren Codenotti: EU tarvitse kipeästi uutta alkoholistrategiaa (13.5.)
45. Tutkimustietoa Päihdepäiviltä: Alkoholiongelmasta kärsivä perhe ei löydä apua tar-

peeksi ajoissa (13.5.)
46. Päihdepäiviltä viesti kansalaiskeskusteluun: Tärkeintä on pohtia, miten vaikutetaan 

nuorten kannabiksen käytön ehkäisyyn (14.5.)
47. Haitat muille -näkökulma voi olla avain suomalaisten työurien pidentämiseen - myös 

keskeltä (14.5.)
48. Päihdepäivien paneeli: kansanedustajat suostuvaisia lopettamaan alkoholin sunnun-

taiaamun myynnin (15.5.)
49. Päihdepäivien materiaalit ovat verkossa (20.5.)
50. Puuhamaan anniskeluoikeuspäätös ohitti lapsen oikeudet (21.5.)
51. Lapset eivät halua aikuisilta koulunpäätösjuomia (26.5.)
52. Kiitos Päihdepäivistä kaikille mukana olleille (YouTube-video) (27.5.)
53. Lopeta ja voita -kilpailussa lisäpalkinto: Varusmiehiä rohkaistaan lopettamaan tupa-

kointi (27.5.)
54. Uusi TEEMA Ehkäisevä päihdetyö -laaja paketti (5.6.)
55. Freesatusta Tipattomasta potkua alkuvuoden tulokseen (tiedote mainostoimistoyh-

teistyöstä) (10.6)
56. EHYT ry:n terveiset Säätytalolle: Juodaan Suomi kauniiksi (17.6.)
57. EHYT ry:n johtaja Kristiina Hannula Eurocaren hallitukseen (18.6.)
58. Terveysjärjestöt: Lasten elinympäristöt savuttomiksi (18.6.)
59. EHYT ry: Perheen yhteinen kesäloma on rentoutumisen, ei örveltämisen aikaa  
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(19.6.)
60. EHYT ry vetoaa: Suomalaiset haluavat vähemmän alkoholihaittoja. Lakiuudistusta ei 

saa hylätä
61. Alkoholihaitat ovat osa suomalaisten arkielämää (galluptiedote) (24.6.)
62. EHYT ry: tupakoinnin kieltäminen yksityisautoissa lasten läsnä ollessa on hallituksen 

seuraava tehtävä (27.6.)
63. EHYT ry: jazzkansaa harmittaa eväiden tiukka kontrolli, Puuhamaassa anniskellaan 

(16.7.)
64. EHYT ry: Työ promillerajan alentamiseksi käyntiin pikaisesti (18.7.)
65. Kukkahattujoukkue nurtaa ennakkoluuloja Assemblyilla (30.7.)
66. Neuvontapuhelin kuumana: Ikäihmisten juominen huomataan vasta kesällä (6.8.
67. Hyvä keskustelu voi parantaa koulunaloitusviikonloppua (8.8.)
68. Työyhteisöstä löydyttävä apu jos työntekijän oluthana jää päälle loman loppuessa 

(11.8.)
69. Lukiohankkeelta lyhytelokuva (12.8.)
70. Virheelliset tiedot oikeiksi (vastaus Helena Erosen EHYT ry:tä mustamaalaavan blo-

giin) (17.8.)
71. Viro etsii keinoja päihdehaittojen vähentämiseen (28.8.)
72. Ehkäisevän päihdetyön laki päivittäisi raittiustyön 2000-luvulle (4.9.)
73. ”Pienet illanistujaiset” -elokuvan ensi-ilta ja keskustelutilaisuus (5.9.)
74. Antti Mainun väitös: Suomi janoaa sosiaalisuutta (5.9.)
75. Teemapäivä muistuttaa raskausajan alkoholivaurioista (9.9.)
76. EHYT ry: Otetaan tupakka puheeksi - Smokefree tuo tupakkakeskustelun koulu-

luokkaan tai nuoren kotiin (11.9.)
77. Päihdepäivät valtaa kulttuuritalon 19.–20.5.2015 - olethan mukana! (16.9.)
78. EPT-verkosto: EU:n ja USA:n vapaakauppasopimuksen investointisuoja uhkana 

hyvinvoinnille (16.9.)
79. Alkoholimainonnan uudet rajoitukset tärkeä askel (24.9.)
80. Tietoisuutta matkustajatuonnin rajoista edelleen vahvistettava (30.9.)
81. EHYT ry kysyy: Kuka masinoi outoa keskustelua alkoholimainonnasta? (13.10.)
82. ”Sosiaalisesti mediassa”-viestintäkoulutus keräsi yhteen päihdealan ammattilaisia 

(15.10)
83. Alkoholimainonnalla on suora vaikutus nuorten juomiseen (16.10.)
84. Järjestöt vaativat: Faktat kuntoon alkoholimainontakeskustelussa (17.10.)
85. Onko meiltä aikuisilta pois, jos lapsi ei näe alkoholimainontaa? (Kampanjatiedote) 

(28.10.)
86. Ehkäisevän päihdetyön viikolla kysytään kenet sinä tekisit onnelliseksi juomalla vä-

hemmän (3.11.)
87. Tallinnassa kannetaan huolta myös suomalaisnuorista (5.11.)
88. Ehkäisevä päihdetyö kannattaa -tunnus Itä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja 

Anne Kejoselle (6.11.)
89. Valvira julkaisi ohjeet mainostajille (12.11.)
90. Päivi Tiittanen aloitti EHYT ry:n viestintäpäällikön tehtävässä (17.11.)
91. Pelataan yhdessä lapsen oikeuksien päivän kunniaksi (20.11.)
92. Ånni hanke: lapset haluavat keskustella päihteistä (24.11.)
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93. Juoko EU tulevaisuutensa? (Eurocaren konferenssitiedote) (27.11.)
94. Seminaarissa pohditaan hyvän ikääntymisen saloja -tarkastelussa päihteet ja teknolo-

gian käyttö (1.12.)
95. Päihdepäivillä tartutaan härkää sarvista: Miten suomalaista päihdekulttuuria muute-

taan? (4.12.)
96. Tipaton tammikuu lähestyy - Matti Nykänen sulkee korkin Ylen tv-formaatissa 

(4.12.)
97. Päihde- ja mielenterveysongelmaisten palvelut ja järjestöjen toimintamahdollisuudet 

turvattava SOTE-palveluiden hankinnassa (PÄIVYTIn tiedote) (10.12.)
98. LähiVerkko-projekti osoitti: Ikäihmiset haluavat tietotekniikan käyttäjiksi (11.12.)
99. Ehkäisevän päihdetyön laki eduskuntaan vesitettynä - Onko Suomi antanut periksi 

päihdehaittojen edessä? (12.12.)
100. Viidennes suomalaisista onnistui - mikset sinäkin ryhtyisi tipattomalle tammi-

kuussa 2015? (19.12.)
101. Elokolot ovat auki myös jouluna - yksin ei tarvitse jäädä (19.12.)
102. Tipattoman tammikuun Suomi-Viro -maaottelu alkaa (29.12.)

Lausunnot:
1. Lausunto ehkäisevän päihdetyön laista
2. Lausunto esityksestä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamiseksi
3. Suomalaisten kansanterveysjärjestöjen lausunto Lakiluonnokseen koulujen työrauhan 

turvaamiseksi: näkökulmana savuttomuuden edistäminen
4. Lausunto ajokorttilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
5. Lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista
6. Lausunto ajokorttilain muuttamisesta
7. Lausunto alkoholimainonnasta
8. 

Blogit
1. Hyvää Vuotta 2014 – Alkaisiko se Tipattomalla? 7.1.
2. Erkki Vartiainen: Uuden laillisen huumeen tuominen suomalaiseen kulttuuriin toisi 

vain lisää ongelmia 22.1
3. Faktat esille alkoholipoliittisessa keskustelussa 11.2.
4. Verkkopedagogit kertovat: Ehkäisevää päihdetyötä verkossa 20.2.
5. Kristiina Hannula: Ehkäisevälle päihdetyölle on tarvetta Lapin alueella 10.3.
6. EHYT ry oikaisee (Helena Erosen blogiin) 19.3.
7. Kuuluuko opiskelijan päihteidenkäyttö opettajalle? 19.3.
8. Sari Aalto-Matturi: Oikealla tiedolla Suomelle parempia mahdollisuuksia 25.4.
9. Pelitaito: Pelaamallakin voi valistaa 2.6.
10. Minttu Tavia: Nuorten suosimat tupakkatuotteet haastavat kuluttajasuojan ja kansan-

terveyden 13.6.
11. Ilmo Jokinen: Ihmisiä kohdataan siellä missä he ovat 23.6.
12. Tuomas Tenkanen: Humalahakuinen juomiskulttuuri muutettavissa 14.8.
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13. Antti Maunu: Suomi janoaa sosiaalisuutta 16.9.
14. Sari Aalto-Matturi: Alkoholi on merkittävä työurien lyhentäjä, entä työikäisten suu-

rin kuolinsyy? 21.10.
15. Petri Keskinen: Lapset saattavat kertoa mediapeloistaan netissä, mutta eivät ruoka-

pöydässä 24.10.
16. Minttu Tavia: Nuuskan käyttö ei kuulu nuoruuteen 25.11.
17. Antti Maunu: Tipetipe tiptap eli joulun opetus 18.12.

TV-esiintymisiä:
•  10.1. Yle Aamu-tv - Kim Kannussaari ja Suomen kannabisyhdistyksen puheenjohtaja 

Timo Larmela keskustelemassa kannabiksen viihdekäytöstä.
•  31.1. MTV Huomenta Suomi, Antti Hytti keskustelemassa Tipattomasta tammi-

kuusta ja työpaikkojen alkoholihaitoista
•  5.3. Ylen kannabisilta - Kristiina Hannula chatasiantuntijana
•  30.4. Yle Aamu-tv – Antti Maunu keskustelemassa Vapun juomakulttuurin historias-

ta
•  13.5. MTV Uutiset Päihdepäiviltä – Sari Aalto-Matturi yritysten päihdehaitoista
•  19.8. Yle Aamu-tv – Antti Hytti työkaverin päihdehaittaan puuttumisesta ja terassi-

kauden päällejäämisestä
•  11.9. Ylen Aamu-tv - Antti Maunu juomisen sosiaalisesta merkityksestä väitöskirjansa 

pohjalta 
•  13.9. MTV Uutiset – Antti Maunun väitöskirja
•  16.10. A-Studion viina-ilta – keskustelemassa Sari Aalto-Matturi, Jaana Pelkonen, 

Antti Raunio ja Hanna Tainio
•  26.11. MTV Huomenta Suomi – Tuomas Tenkanen keskustelemassa eurooppalaises-

ta alkoholipolitiikasta
•  18.11. Iltalehden Viinailta (nettitelevisiokeskustelu) – Sari Aalto-Matturi sekä mm. 

Jaana Pelkonen, Antti Raunio
•  21.11. Alfa TV – Antti Hytti ajankohtaista alkoholipolitiikasta.

Muita yhteiskuntavaikuttamiseen liittyviä esiintymisiä mm.
•  FinnBar 13,10. Wanha Satama – Kristiina Hannula paneelissa keskustelemassa alko-

holipolitiikasta 
•  Olutexpo 25.10. Kaapelitehtaalla – Sari Aalto-Matturi paneelissa keskustelemassa 

alkoholipolitiikasta

Liite 2: EHYT ry:n jäsenyhdistykset 31.12.2014

Valtakunnalliset
Eläkeliitto ry 
Eläkeläiset ry 
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry 
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Elämäntapatoiminnan Tuki ry 
Elämäntapayhdistysten Tuki ry 
Elämä On Parasta Huumetta ry 
Erkki Poikosen säätiö 
Kotien Puolesta Keskusliitto 
Kunnon Elämä ry 
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry 
Maahanmuuttajien Päihde ja Mielenterveysongelma ry 
Nuorisokasvatussäätiö 
Nuorten Kotkien Keskusliitto ry 
Nuorten Puolesta ry 
Opetusalan ammattijärjestö OAJ 
Potilas- ja sosiaaliapu ry 
Prometheus-leirin tuki ry 
Rahtarit ry 
Raittiuden ystävät ry 
Rautatieläisten Raittiusliitto ry 
Sosialidemokraattiset Nuoret ry 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry 
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto – SDPL ry 
Suomen Motoristit ry 
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry 
Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry 
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry 
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry 
Tiurahovin Ystävät ry 
Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry 
Työväen Retkeilyliitto ry 
Tähtiverstas ry 
Vasemmistonuoret ry 
Vesaisten Keskusliitto ry

Paikalliset ja alueelliset
Eerolan asukasyhdistys ry 
E.T.U. - Elämän hallinta, Tuki ja Uudistuminen ry 
Elä terveesti ry 
Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry 
Haagan Työväenyhdistys ry  
Hakunila-Länsimäki Työttömät ry 
Helsingin Jyry ry 
Helsingin kansallinen terveyskasvatusyhdistys ry 
Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistys ry 
Helsingin Optimistit ry 
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Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry 
HST:n Kunto-Urheilijat ry 
Hyvinkään Paavolan Asukasyhdistys ry 
Hyvä olo ry  
Höyhtyän Sammontakojat ry  
Jyvässeudun Työttömät ry 
Kajaanin Työvoimayhdistys ry 
Kemin Into ry 
Keski-Uudenmaan Raskaan Musiikin Yhdistys 
Kopsakka, Koillis-Lapin Terveys ry  
Korson Kaiku ry 
Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry 
Kouvolan Liikenneraittiusjärjestö ry 
Kunnon Elämä Turun Aluekeskus ry 
Kuopion Työttömät ry 
Kymenlaakson Elämäntapayhdistys Kelo ry 
Kyrön Eloisat ry 
Lahden Elokolon Ystävät ry 
Lapin Elämäntapayhdistys ry 
Lappeenrannan Elämäntapayhdistys ry 
Lapuan Työnhakijat ry 
Lintulammen Asukasyhdistys ry  
Mikkelin työttömät ry 
Nokian Seudun Elämäntapayhdistys Nokkolo ry 
Oulun seudun Kunnon elämä ry 
Patoseudun toimintakeskuksen kannatusyhdistys ry 
Pirkanmaan Elämäntapayhdistys ry 
Pirkkalan Elämäntapayhdistys Elopilkku ry 
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry 
Porin Seudun Elämäntapayhdistys ry 
Pormestarinluodon asukasyhdistys ry 
Päijät-Hämeen Elämäntapayhdistys ry 
Pääkaupunkiseudun Elämäntapayhdistys Eloset ry 
Raision Työväen Raittiusyhdistys ry 
Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry

Rovaniemen seudun Terveys ry 
Sampolan Asukkaat ry 
Soroppi ry 
Suosta kummulle ry 
Tampereen Liikenneraittiusyhdistys ry 
Tapanilan Työväenyhdistys ry 
Terveys ry:n Alavuden osasto ry 
Terveys ry:n Halikon osasto ry 
Terveys ry:n Humppilan osasto ry 
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Terveys ry:n Hämeenlinnan alueyhdistys ry 
Terveys ry:n Ilmajoen osasto ry 
Terveys - Hälsan, Joutsenon paikallisyhdistys ry 
Terveys ry:n Jyväskylän osasto ry 
Terveys ry:n Kauhajoen osasto ry 
Terveys ry:n Kokkolan paikallisosasto ry 
Terveys ry:n Koski TL paikallisosasto ry 
Terveys ry:n Lapuan paikallisosasto ry 
Terveys ry:n Pieksämäen paikallisyhdistys ry 
Terveys ry:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry 
Terveys ry:n Puttaan Jeleppi ry 
Terveys ry:n Raision alueyhdistys ry 
Terveys ry:n Savonlinnan alueyhdistys ry 
Terveys ry:n Siilinjärven paikallisyhdistys ry 
Terveys ry:n Turun alueyhdistys ry 
Terveys ry:n Ylistaron paikallisyhdistys ry 
Tornion Järjestöyhdistys ry 
Turun Alueen Elämäntapayhdistys ry 
Vantaan Työttömät ry 
Väinön ja Kyllikin seura ry

Liite 3: Elokolot ja kohtaamispaikkaverkosto 2014

Elokolot
Helsingin Elokolo 
Hyvinkään Elokolo 
Lahden Elokolo 
Maaria-Jäkärlän Eloetappi (Turku)  
Pirkkalan Elokolo 
Turun Elokolo 

Muu kohtaamispaikkaverkosto
Joensuun Kansalaistalo 
Jokikievari (Jyväskylä) 
Kahvila Nukkeruusu (Lapua)  
Kuopion työttömien ruokala 
Lajotupa (Rauma)  
Lauritsalan asukastila (Lappeenranta) 
Lintulammen asukastupa (Oulu)  
Merimajakka (Rauma)  
Mikkelin työttömien ruokala 
Oulun Kumppanuuskeskus 
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Patoseudun toimintakeskus (Lahti) 
Pihlavan asukastupa (Pori) 
Porin kohtaamispaikka 
Pormestarinluodon asukastupa (Pori) 
Pormestarinluodon kirjatupa (Pori) 
Ruokala Eines (Kajaani) 
Sammontorin asukastila (Lappeenranta) 
Sampolan asukastupa (Pori) 
Tampereen Raittiustalo Hepokatti 
Tornion järjestötalo 
Väinölän kirjatupa / Asukastupa (Pori)

*EHYT ry on ko.organisaation jäsen



Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n vuosikertomus 2014 | 63

 
Organisaatio EHYT ry:n 

edustaja 
Tehtävä 

Aikakauslehtien liitto*   
Aikakauslehtien liitto*   
A-klinikkasäätiön valtuuskunta Sari Aalto-

Matturi 
jäsen 

A-klinikkasäätiön valtuuskunta Kari Vuorinen varajäsen 
Alko Oy Sari Aalto-

Matturi 
hallituksen jäsen 

Alkoholi- ja huumetutkijain seura Antti Maunu hallituksen jäsen 
Alkoholiohjelman valtakunnalinen 
koordinaatioryhmä  

Teija Strand jäsen 

Alkoholitilastojen työryhmä Tuomas 
Tenkanen 

jäsen 

Amisbarometri Kim 
Kannussaari 

ohjausryhmän jäsen 

EAPN-Fin* Leena Sipinen  
EAPN-Fin* Jiri Sironen varapuheenjohtaja  
Ehkäisevän päihdetyön viikon työryhmä, Oulu Sinikka 

Korpela 
jäsen 

Työikäiset elämänkaariverkosto Sinikka 
Korpela 

toinen vetäjäjärjestö 

Espoon päihdeasioiden neuvottelukunta Sari Aalto-
Matturi 

jäsen 

Espoon päihdeasioiden neuvottelukunta Kristiina 
Hannula 

varajäsen 

Etelä-Karjalan ehkäisevän päihdetyön 
projektiryhmä 

Heli Vaija jäsen 

Etelä-Pohjanmaan järjestöjen aluetyön 
verkosto EPAT 

Liisa Viitanen  

Eurocare* Kristiina 
Hannula 

hallituksen jäsen 2014 

Eurocare* Leena Sipinen  
EuroNet - European addiction prevention 
network * 

Kari Vuorinen edustaja 

Harm Reduction International* Antti Hytti  
Harm Reduction International* Kari Vuorinen  
Helsingin kaupungin tapaturmien 
ehkäisytyöryhmä 2011–2014 

Leena Sipinen jäsen 

Helsingin kaupungin vastuullisen 
alkoholinkäytön toimenpideohjelman 
seurantaryhmä 

Tuomas 
Tenkanen 

jäsen 

Itä-Suomen aluetyöverkosto, SOSTE Terttu 
Huttunen 

jäsen 

Itä-Suomen aluehallinnon poikkihallinnollinen 
ept-ryhmä 

Terttu 
Huttunen 

jäsen 

Kansalaistoiminnan keskuksen ja oppilaitosten 
yhteistyö -työryhmä 

Harri Jukkala jäsen 

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunta KANE 

Sari Aalto-
Matturi 

jäsen 

Liite 4: EHYT ry:n edustukset 2014
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Kansalaisyhteiskuntapolitiikan 
neuvottelukunta KANE 

Sari Aalto-
Matturi 

asiantuntija, kuntalain 
uudistustyöryhmän 
demokratiajaosto 

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn 
koordinaatioryhmä 2013–15 (STM) 

Leena Sipinen jäsen 

Kumppanuustalo Artteli ry* Riitta 
Sattilainen 

hallituksen jäsen 2014, 
rakennustoimikunnan 
jäsen 

Kehittämiskeskus Opinkirjo * Kristiina 
Hannula 

hallituksen jäsen 

Kehittämiskekus Opinkirjo* Tuula 
Sundman 

hallituksen varajäsen 
(Hannula) 

Kuluttajaliitto ry* Jiri Sironen  
Kuluttajaliitto ry* Johanna 

Suihko 
 

Kymenlaakson maakunnallinen 
terveydenedistämisen työryhmä 

Heli Vaija jäsen 

Lasinen lapsuus Ilmo Jokinen ohjausryhmän jäsen 
Lastensuojelun Keskusliitto ry* Kari Vuorinen hallituksen jäsen 

2014-2016 
Lempäälän kunta Pilvi-ryhmä Anne Mikkola jäsen 
Liikenneturva ry* Kristiina 

Hannula 
hallituksen jäsen 
vuodesta 2014 

Liikenneturva ry* Leena Sipinen  
Liikuntainterventiohanke / Helsingin yliopisto Merit Lindén ohjausryhmän jäsen 
Länsi-Pohjan seudullinen mielenterveys- ja 
päihdeneuvosto 

Saija Himanka jäsen 

Länsi-Suomen AVI Kokonaisturvallisuuden 
päihdetyön teemaryhmä 

Anne Mikkola jäsen 

Länsi-Suomen AVI ehkäisevän päihdetyön 
vertaiskehittäjät 

Anne Mikkola jäsen 

Maito ja Terveys ry* Kristiina 
Hannula 

hallituksen jäsen, 
varapuheenjohtaja 
2013 vuodesta lähtien, 
työvaliokunnan jäsen 

Maito ja Terveys ry* Tuula 
Sundman 

hallituksen varajäsen 
(Hannula) 

Mediakasvatusseura* Inka 
Silvennoinen 

 

Mikkelin seudun ehkäisevän päihdetyön 
työryhmä 

Terttu 
Huttunen 

jäsen 

NMKY:n ja Puolustusvoimien yhteishanke Harri Jukkala  
Nordan* Kristiina 

Hannula 
hallituksen jäsen 

Nordan* Leena Sipinen  
Nuoriku, Nuoret rikoksen uhreina Ilmo Jokinen ohjausryhmän jäsen 
Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi Ilmo Jokinen johtoryhmän jäsen 
Nuorisotiimi, Kouvola Heli Vaija jäsen 
Nuorten Akatemia Kristiina 

Hannula 
hallituksen jäsen 

Nuorten asunnottomuuden Jiri Sironen ohjausryhmän ja 



Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n vuosikertomus 2014 | 65

ennaltaehkäisyhanke (RAY 2012-2015) yhteistyötiimin jäsen 
Nuorten tupakoinnin vähentämisohjelma Minttu Tavia ohjausryhmän jäsen 
Nuorten tupakoinnin vähentämisohjelma Kristiina 

Hannula 
ohjausryhmän säsen 

OK-opintokeskus* Tuula 
Sundman 

hallituksen varajäsen 
2014 - 2015 

OK-opintokeskus* Tuula 
Sundman 

kevät- ja 
syyskokouksissa 
EHYT ry:n edustaja 

OK-opintokeskus*, Järjestöt lähidemokratian 
tukena -hanke 

Sari Aalto-
Matturi 

ohjausryhmän 
puheenjohtaja 

Ookko nää välittäjä? -verkosto Sinikka 
Korpela 

jäsen 

Osallisuuden vahvistajat   
Oulun tupakkafoorumi Sinikka 

Korpela 
jäsen 

PAKKA-työryhmä, Kuopio Terttu 
Huttunen 

jäsen 

PETE Päijät-Hämeen ehkäisevän päihde- ja 
mielenterveystyön verkosto 

Heli Vaija jäsen 

Pirkanmaan savuton verkosto Anne Mikkola puheenjohtaja 
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen ept-verkosto Sinikka 

Korpela 
vetäjäjärjestö 

Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus, 
Savuton työryhmä, Joensuu 

Terttu 
Huttunen 

jäsen 

Prevnet* Antti Hytti  
Prevnet* Ilmo Jokinen  
Raha-automaattiyhdistys* Sari Aalto-

Matturi 
 

Raha-automaattiyhdistys* Kristiina 
Hannula 

 

Raha-automaattiyhdistys* Kari Vuorinen  
Raittiuslain uudistamistyöryhmä Sari Aalto-

Matturi 
jäsen 

Reimari työryhmä Sinikka 
Korpela 

jäsen 

Raittiuslain uudistamistyöryhmä Kristiina 
Hannula 

varajäsen (Aalto-
Matturi) 

Rovaniemen seudun vapaaehtoistyön keskus 
Neuvokkaan neuvottelukuntaHimanka Saija 

Saija Himanka jäsen 

Saku ry:n hyvinvointiverkosto Kristiina 
Hannula 

ohjausryhmän jäsen 

Sata lasissa -hankkeen asiantuntijaryhmä Tuomas 
Tenkanen 

jäsen 

SATU-työryhmä Sinikka 
Korpela 

jäsen 

Savuton Helsinki Tuula 
Sundman 

ohjausryhmän jäsen 

Savuton Seinäjoki Liisa Viitanen työikäisten 
työryhmän jäsenyys 

Savuton kunta -projekti Kristiina ohjausryhmän jäsen 
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Hannula 
Savuton Suomi 2040 Kristiina 

Hannula 
kansallisen 
ohjausryhmän jäsen 

Savuton Suomi 2040 Tuula 
Sundman 

kansallisen 
ohjausryhmän jäsen 

Savuton Suomi 2040 työvaliokunta Tuula 
Sundman 

jäsen 

Savuton Suomi 2014 viestintätyöryhmä Minttu Tavia jäsen 
Savuton verkosto, Savonlinna Terttu 

Huttunen 
puheenjohtaja 

Seinäjoen seudun terveyden edistämisen 
järjestöjen yhteistyöryhmä 

Liisa Viitanen jäsen 

Selvät Sävelet -työryhmä, Kuopio Terttu 
Huttunen 

jäsen 

Sosiaalialan Työnantajat ry* Sari Aalto-
Matturi 

 

Sosiaalialan Työnantajat ry* Kristiina 
Hannula 

 

Sosiaalialan Työnantajat ry* Kari Vuorinen  
Sosiaalipedagogiikan säätiö Sari Aalto-

Matturi 
hallituksen jäsen 

SOSTE* Sari Aalto-
Matturi 

hallituksen jäsen 

SOSTE* Kristiina 
Hannula 

 

SOSTE* Kari Vuorinen  
SOSTE Lasten terveysfoorumi Mika 

Piipponen 
jäsen 

SOSTE, Sosiaali- ja terveysturvan päivien 2013 
sisällön suunnitteluryhmä 

Kristiina 
Hannula 

 

SOSTE Kainuun alueverkosto Saija Himanka jäsen 
SOSTE Lapin alueverkosto Saija Himanka jäsen 
SOSTE Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto Sinikka 

Korpela 
jäsen 

SOSTE Varsinais-Suomen alueverkosto Liisa Äyräs jäsen 
Sosterin terveyden edistämisen työryhmä, 
Savonlinna 

Terttu 
Huttunen 

jäsen 

Suomen Nuorisoyhteistyö ry - Allianssi ry* Sari Aalto-
Matturi 

 

Suomen Nuorisoyhteistyö ry - Allianssi ry* Tuomas 
Rouvila 

hallituksen varajäsen 
2013 - 2015 

Suupohjan päihdetyöryhmä Liisa Viitanen jäsen 
Syöpäjärjestöjen Nuorten tupakoinnin 
ehkäisyohjelma 

Kristiina 
Hannula 

ohjausryhmä jäsen 

Taidot elämään-hanke Merit Lindén ohjausryhmän jäsen 
Tampereen kaupungin ehkäisevän päihdetyön 
ryhmä 

Anne Mikkola jäsen 

Tampereen lapsen tähden verkosto Anne Mikkola  
Tarjontatyöryhmä, Jyväskylä Harri Jukkala jäsen 
Terveyden edistämisen foorumi, Jyväskylä Harri Jukkala jäsen 
THL:n ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja Kristiina työryhmän jäsen 
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yhteistyö Hannula 
THL:n päihdehaittojen ehkäisyn ja tupakoinnin 
vähentäminen 

Kristiina 
Hannula 

ohjausryhmän jäsen 

Tie selväksi -toimintamallin toimeenpanoa 
koordinoiva verkosto (sosiaali- ja 
terveysministeriö) 

Leena Sipinen jäsen 

Tolokkkua elämää -työryhmä Sinikka 
Korpela 

jäsen 

Turun kaupungin ehkäisevän päihdetyön 
ryhmä 

Anne Mikkola jäsen 

Turvallisesti mestoille -työryhmä (THL, 
Liikenneturva, EHYT ry) 

Heli Vaija jäsen 

Vantaan Varian ESR-hanke Opi, Viihdy, 
Valmistu 

Kristiina 
Hannula 

ohjausryhmän 
puheenjohtaja 

Vapaaehtoiskumppanit-työryhmä, Pirkkala Riitta 
Sattilainen 

jäsen 

Vapaaehtoistyö oppilaitoksissa työryhmä Anni Selin jäsen 
Verkkonuorisotyön valtakunnallinen 
kehittämiskeskus 

Ilmo Jokinen ohjausryhmän jäsen 

Viisari, ehkäisevän päihdetyön työryhmä, 
Pieksämäki 

Terttu 
Huttunen 

jäsen 

Yhteiskuntaviestinnän yhdistys ry* Sari Aalto-
Matturi 

 

Yhteiskuntaviestinnän yhdistys ry* Kari Vuorinen  
 *EHYT ry on ko.organisaation jäsen
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Liite 5: EHYT ry:n henkilöstöluettelo 31.12.2014
Liite 5: EHYT ry:n henkilöstöluettelo 31.12.2014 
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 *lopettanut yht. 16
  aloittanut yht. 8



  
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden 
elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.

Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry 
ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Elimäenkatu 27, 00150 Helsinki

www.ehyt.fi 


