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TAUSTAA

Vuoden aikana ensimmäisen edustajakokouk-
sen vahvistamaa strategiaa tukemaan laadittiin 
toimintasuunnitelma vuosille 2017 - 2020. 

Strategian jalkauttamisen ohella vuoden 
painopisteitä olivat:

• innovaatiot
• toiminnan määrä ja monistettavuus 

(volyymi)

Järjestön toimintaa tarkasteltiin kriittisesti 
ja kehittämishakuisesti, strategiaan peilaten. 
Kehittämistyö tuotiin yhä vahvemmin osaksi 
perustoimintaa ja työ- ja seurantamuodoksi 
kehitettiin ”kehittämissalkku” -kokonaisuus.  
EHYT pyrki kasvattamaan toimintansa volyy-
miä laajentamalla edelleen verkostoyhteistyötä 
sekä kehittämällä toimintansa monistetta-
vuutta. Tämä mahdollistui luomalla laaduk-
kaita toimintamalleja, yhteistyömuotoja ja 
aineistoja eri ammattilaisryhmien, jäsenyhdis-
tysten ja muiden vapaaehtoistoimijoiden tar-
peisiin sekä kehittämällä kouluttaja- ja osaa-
javerkostoa. Viestintä ja vaikuttamistyö olivat 
keskeisiä yleisavustuksella toteutettuja kehittä-
miskohteita.

EHYT saa kiitosta  
yhteistyökumppanina
Innolink Oy tutki syksyn 2015 aikana jäsen-
järjestöjen, luottamushallinnon, yhteistyö-
kumppaneiden ja henkilöstön näkemyksiä 
EHYTistä. Vastaava selvitys tehtiin ensimmäi-
sen kerran syksyllä 2013.

Selvityksen perusteella EHYT on neljän en-

EHYT ry kumppanina
Vuosi 2015 oli Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ensimmäinen täysi toimintavuosi Elämä On 
Parasta Huumetta ry:n, Elämäntapaliiton ja Terveys ry:n fuusiossa sovitun kolmivuotisen 
siirtymäkauden jälkeen.

simmäisen toimintavuotensa aikana monella 
tavoin lunastanut paikkansa järjestönä ja ehkäi-
sevän päihdetyön toimijana. Lähes yhdeksän 
kymmenestä (86 %) pitää EHYTin toimintaa 
hyödyllisenä ja kokee sillä olevan merkitystä 
terveellisten elämäntapojen edistämisessä Suo-
messa. Vastaajista 90 prosenttia suosittelisi 
EHYTiä varauksetta yhteistyökumppaniksi.

EHYTin toiminta  
tunnetaan entistä paremmin 
Selvitys kertoo, että EHYTin toiminta on vä-
hitellen tullut entistä tutummaksi jäsenjärjes-
töissä ja yhteistyökumppaneidenkin keskuu-
dessa. Valtakunnallinen toiminta tunnetaan 
edelleen paikallista toimintaa paremmin. Kui-
tenkin jo useampi kuin kaksi kolmesta vas-
taajasta (69 %) sanoo tuntevansa hyvin tai 
erinomaisesti myös EHYTin paikallistason 
toimintaa.

Parhaiten vastaajat arvioivat EHYTin onnis-
tuneen yhteisötason toiminnassaan: tukemassa 
yhteisöjä esimerkiksi kouluissa, työpaikoilla, 

järjestöissä ja kunnissa. Neljä viidestä vastaa-
jasta arvioi EHYTin onnistuneen tässä työs-
sään hyvin tai erinomaisesti. Lähes yhtä onnis-
tuneeksi arvioidaan EHYTin yhteiskuntatason 
toiminta, esimerkiksi lainsäädäntövaikuttami-
nen ja osallistuminen julkiseen keskusteluun.

Vastaukset tukevat 
toiminnan kehittämistä
Selvityksessä haluttiin myös tietää, minkälaisia 
odotuksia EHYTille asetetaan ja kuinka hyvin 
toiminta on onnistunut vastaamaan noihin 
odotuksiin. Vastauksista käy ilmi, että eten-
kin suhtautumisessa kohtuukäyttöön ja päih-
teettömyyteen EHYTin toiminta on vastannut 
sangen hyvin vastaajien odotuksia.

Vaikka odotukset hajoavat jonkin verran eri 
vastaajaryhmissä, yleiskuva on, että esimerkiksi 
suurkuluttajien päihteidenkäyttö jää toivelis-
tan hännille ja odotukset liittyvät pikemmin-
kin koko väestötason vaikuttamiseen. 

 
Näkemyksiä suomalaisista 
vaikuttajajärjestöistä 
Huhtikuussa 2015 Sales Questor Oy toteutti 
kuluttajakyselyn, jossa myös EHYT oli muka-
na. Myönteistä on, että toiminnan kannatetta-
vuus ja vaikuttavuus saavat suomalaisilta hy-
vät arviot. Molemmissa tekijöissä EHYT on 
verrokkiryhmän kärkipäässä ja erityisesti kan-
natettavuudessa EHYT nousee vahvasti esiin. 
Uskottavuuden suhteen EHYT jää verrok-
kiryhmässä keskitason alapuolelle. Keskeisin 
haaste on kuitenkin EHYTin tarkoituksen ja 
toiminnan tuntemuksen varsin alhainen taso. 

Kuinka hyvin EHYT on onnistunut yhteistyökumppanina?
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Toimintaympäristön muutoksia

Alkoholimainontaa rajoitettiin 

Vuoden 2015 alusta voimaan tulevassa 
uudistuksessa keskityttiin sellaisiin  
keinoihin, jotka suojelevat erityisesti 
 lapsia ja nuoria. Ulkomainonta 
kiellettiin, koska se on kaikkien 
näkyvissä. TV:n ja radion aikarajaksi 
asetettiin kello 22. Palkintokilpailujen 
ja markkinointiarpajaisten käyttö ja 
mainonnan jakaminen sosiaalisessa 
mediassa kiellettiin, koska niiden 
suosio on lisääntynyt.

Uusi hallitusohjelma ja alkoholilain kokonaisuudistus

Uutta hallitusohjelmaa työstettäessä vaikuttamistyötä tehtiin  
monipuolisesti niin tapaamisin kuin tiedottein. Esimerkiksi  
kansanedustajien tapaamisiin tuotettiin esitemateriaalia.  
Vaikuttamistyötä tehtiin myös paljon yhdessä erityisesti  
Ehkäisevän päihdetyön verkoston toimijoiden kanssa.

EHYT ry:n alkoholipoliittiset tavoitteet hallitusohjelmaan:
• Alkoholilain kokonaisuudistuksen toteutuksessa tavoitteena 

tulee olla terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 
päihdehaittakustannusten vähentäminen sekä lainsäädännön 
ajanmukaistaminen ilman, että uudistuksella lisätään 
kokonaiskulutusta tai alkoholista aiheutuvia haittoja.  

• Hallituksen tulee edistää toimia, jotka vähentävät alkoholin 
vaikutusta suomalaisten työurien lyhentäjänä. 

• Ehkäisevän päihdetyön lain jalkauttamista kunnissa 
seurataan, arvioidaan ja tuetaan.

• Suomi nostaa EU-valmisteluun kansanterveysperustaisten 
kansallisten rajoituksien mahdollistamisen alkoholin 
vapaaseen liikkuvuuteen. 

Alkoholilain kokonaisuudistuksen alkaessa syksyllä EHYT ry otti 
osaa STM:n järjestämiin työpajoihin.
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OECD:n raportti on suomalaisen  
alkoholipolitiikan linjoilla
OECD julkaisi toukokuussa raporttinsa Tackling 
Harmful Alcohol Use, Economics and Public Health 
Policy. Mielenkiintoista Suomessa käytävään 
alkoholikeskusteluun peilaten on se, että suomalaista 
alkoholipolittiikkaa toteutetaan tavalla, jota OECD 
suosittaa jäsenvaltioilleen. 

OECD:n raportti kannustaa suuntaamaan toimia 
paitsi ongelmakäyttäjiin, myös koko väestöön 
alkoholihaittojen vähentämisessä. Raportissa 
nostetaan kielteisinä ilmiöinä esille muiden muassa 
nuorten alkoholinkäyttö ja siihen vaikuttavina 
tekijöinä mm. matala hintataso ja helppo saatavuus. 
Myös alkoholimainonta nousee esille raportissa, ja 
raportti tuo esille tutkimustuloksia, joiden mukaan 
mainonnalla olisi yhteys nuorten alkoholinkäytön 
lisäksi myös alkoholin kokonaiskulutukseen ja 
suurkulutukseen.

Vapaakauppasopimukset  
ja kansainvälinen toiminta

EHYT ry on mukana ”Liian kallis  
kaupattavaksi” -kampanjassa.  
Kampanjan tavoitteena on nostaa 
esiin uhkia, joita neuvoteltaviin  
vapaakauppasopimuksiin liittyy. 
Kampanja keskittyy puolustamaan 
erityisesti sosiaali-ja terveysalan 
palveluita ja vaatii sulkemaan ne 
kokonaan kauppasopimusten 
ulkopuolelle. 

Laki ehkäisevän päihdetyön  
toteuttamisesta voimaan

Kauan odotettu laki ehkäisevän 
päihdetyön toteuttamisesta astui 
voimaan 1.12.2015. EHYT ry vaikutti 
lain sisältöön eri tavoilla ja myös lain 
tueksi tulevassa toimintaohjelmassa 
järjestön rooli on keskeinen.  Laki tuo 
ensimmäistä kertaa yhteen kaikki 
ehkäisevään päihdetyöhön liittyvät 
teemat esiin: alkoholin, huumeet, tupakan 
ja rahapelaamisen. Laki määrittää eri 
toimijoille tehtävät ja antaa järjestöille 
tärkeän roolin kokonaisuudessa. 



6

EHYT esiintyy julkisuudessa maltillise-
na, tutkittuun tietoon pohjaavana toi-
mijana. Tavoitteena on tuoda päihteet ja 
kansanterveysnäkökulma esiin. Toisaalta 
pyrkimyksenä on tuoda esiin myös helpos-
ti lähestyttävyys ja matalan kynnyksen kan-
salaistoiminta. Haluamme olla tavoiteltava 
yhteistyökumppani, tiedon ja menetelmien 
tarjoaja. 

Viestinnän pitkän tähtäimen tavoitteena 
on kasvattaa Suo messa tietoutta päihdehai-
toista ja hyvinvoinnin merkityksestä, jonka 
vahvistamisessa EHYT ry:llä on vahva rooli. 
Rakennuspalikoina toimivat EHYT ry:n lu-
kuisat hankkeet, toiminnot ja osastot, jotka 
kiinnitetään yhdenmukaisemmin ja tiiviim-
min kiinteäksi osaksi EHYT-brändiä. 

Keskeisessä roolissa kuluneen vuoden 
viestinnässä oli Tipaton tammikuu, Päih-
depäivät, SuomiAreena, vaikuttamistoimet 
sekä lukuisten EHYTin toimintojen esiin 
nostaminen pitkin vuotta.

Mikä on kohtuullista 
alkoholin käyttöä?
EHYT julkisti Päihdepäivillä TNS-gallu-
pin tekemän kyselytutkimuksen suomalais-
ten käsityksistä alkoholin kohtuullisesta käy-
töstä.

Ilmeni, että suomalaisilla on sangen 
tiukka käsitys siitä, minkälainen alkoho-
linkäyttö on kohtuukäyttöä ja minkälainen 
ei. Vain neljäsosa (26 %) suomalaisista pi-

tää kohtuukäyttönä useamman kuin neljän 
alkoholiannoksen nauttimista kerralla. Use-
ampi (34 %) vetää kohtuukäytön rajan jo 
1-2 kerta-annokseen.

Usein toistuva alkoholinkäyttö ei suo-
malaisten mielestä ole kohtuukäyttöä. Har-
vempi kuin joka neljäs (22 %) ajattelee, että 
kohtuukäyttäjä voi juoda alkoholia useam-
man kerran viikossa. Tavallisimmin ajatel-
laan, että alkoholia voi juoda kerran viikossa 
(31 %) tai muutaman kerran kuukaudessa 
(35 %). Naisista 51 prosenttia ja miehistä 
40 prosenttia ajattelee, ettei viikoittainkaan 
toistuva alkoholinkäyttö enää ole kohtuu-
käyttöä.

Kohtuukäyttöön ei suomalaisten mie-
lestä myöskään kuulu säännöllistä huma-
lajuomista. Krapulaan asti kohtuukäyttäjä 
voi suomalaisten mielestä juoda korkeintaan 
muutaman kerran vuodessa.

Juotko makua vai määrää?
Miten parannetaan suomalaista alkoholi-
kulttuuria? Kuinka tehdään sivistyneestä 
nautiskelusta entistä yleisempää ja vähen-
netään humalahakuisia juomatapoja? Näitä 
kysymyksiä herättelivät sekä EHYT ry että 
Suomen Olutseura - ja tällä kertaa yhdessä 
Porin SuomiAreenassa jaetulla teltalla.

EHYT järjesti myös laajasti huomiota he-
rättäneen ja salin täyteen vetäneen keskuste-
lutilaisuuden otsikolla ”Puhetta alkoholista 
ilman kukkahattutätejä”. Paneelikeskuste-

lussa pohdittiin muun muassa mitä suoma-
laisessa alkoholikulttuurissa on hyvää, mitä 
pitäisi muuttaa? Eroaako miesten ja naisten 
alkoholikulttuuri toisistaan? Mikä on koh-
tuullista alkoholinkäyttöä?

Aiheesta keskustelu kansanedustaja Ju-
hana Vartiainen, Pienpanimoliiton puheen-
johtaja Mika Tuhkanen, näyttelijä Antti 
Reini, A-klinikkasäätiön päihdelääkäri 
Kaarlo Simojoki ja EHYTin asiantuntija, bi-
letohtori Antti Maunu. Tilaisuuden juonsi 
toimittaja Tuomas Enbuske.

EHYTin brändin rakentaminen
EHYT uudisti brändi-ilmettään logolla ja 
graafisella ohjeistolla. Graafisen ohjeistuk-
sen myötä EHYTin uusi ilme tulee ulottu-
maan kaikkiin viestintämateriaaleihin. Mai-
nostoimisto SMOY:n kanssa yhteistyössä 
toteutettu ilme rakentuu logosta, tunnuk-
sesta, väreistä, typografiasta ja asiakirjapoh-
jista. Uudistuneessa ilmeessä on keskitytty 
luomaan värien ja tunnisteiden kautta yhte-
neväisyyttä järjestön lukuisten eri toiminto-
jen kesken. 

Ilmeuudistuksen luonnollisena jatku-
mona valmistui myös verkkosivujen uudis-
tustyö. EHYTin verkkosivut rakennettiin 
asiakaslähtöisesti ajatellen pääkohderyhmiä 
ja näiden tarpeita.

EHYT otti käyttöön vuoden aikana myös 
intran sisäisen viestinnän tueksi. 

Viestintä kertoo työn tuloksista 
ja pyrkii vaikuttamaan

VIESTINTÄ JA 
YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN

Vuonna 2015 jatkettiin viestinnän uudistamistyötä sekä rakennettiin tunnettuutta.  
Samalla valmistauduttiin jo tulevaan alkoholilakikeskusteluun. EHYT ry:n viestintä ja eri  
yksiköt ja osastot toimivat tiiviissä yhteistyössä kertoakseen miten ehkäisevä päihdetyö 
on osa ihmisten arkea.
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Blogitekstejä tuotettiin EHYTin 
omille verkkosivuille. Aiheiden 
kirjo oli laaja, mutta erityisesti 
blogeissa näkyivät aiheet, jotka 
ovat lähellä ihmisten arkea. Miten 
alkoholia käytetään lasten läsnä-
ollessa? Kuinka pelikulttuuria ke-
hitetään? Miten rahapelaamisesta 
tulee ongelma?

24 
BLOGIA

53 
TIEDOTETTA

EHYT pyrki ja onnistui viestin-
nässään nostamaan esille moni-
puolisesti ihmisiä lähellä olevia 
teemoja. Tiedotteissa käsitel-
tiin alkoholipolitiikan ohella esi-
merkiksi Tipatonta tammikuuta, 
työelämän rahapeli- ja päihde-
haittojen ehkäisyä että alkoho-
likulttuurin muuttamista.

EHYT Teema numero 6. Työelämä
Työelämä-numerossa käsitellään 
työpaikan päihdehaittojen ehkäi-
syä keskustelevasta ja yhteisön tu-
en merkitystä korostavasta näkökul-
masta. Valokeilassa on EHYT ry:n ai-
kuistyön Huugo-toiminta koulutuksi-
neen ja materiaaleineen. Tarjolla on 
vinkkejä päihdeohjelmien suunnit-
teluun, puheeksiottoon, esimiestyö-
hön, työterveyden hyödyntämiseen, 
työturvallisuuden edistämiseen ja 
työyhteisön hyvinvoinnin kasvatta-
miseen. Painosmäärä 15 000.

EHYT Teema 7.
Ehkäisevän päihdetyön laki
Mitä uusi ehkäisevän päihdetyön  
laki tarkoittaa käytännössä? 
Mitä kaikkea lain tueksi tehty  
toimintaohjelma sisältää?  
Painosmäärä 15 000.

2 100
TWITTER-SEURAAJAA

2 800
FACEBOOK-SEURAAJAA

100
KÄVIJÄÄ EHYT.FI  
VERKKOSIVUILLA

PÄIVITTÄIN
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Toiminnassa korostuu yhteiskunnallisen vah-
tikoiran ja keskustelun herättäjän rooli: alue-
koordinaattori havainnoi länsirajan kautta 
liikehtivää laitonta nuuskamarkkinointia. Elo-
koloissa kävijät kertovat jokainen omalla ta-
vallaan alueensa sosiaalisesta todellisuudesta 
ja siinä tapahtuneista muutoksista. Havainnot 
siirtyvät käytäntöön ja osaksi järjestön osaa-
mista, mutta samalla myös teoiksi kansalaisten 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. 

Alue- ja järjestötoiminnan osaston elinkaari 
jäi tällaisenaan organisaatiossa lyhyeksi – vuo-
den 2015 lopulla Elokolo-toiminta oli siirty-
mässä osaksi Aikuistoiminnan yksikköä. 

Aluetoimintaa
Ehkäisevä päihdetyö vaatii osaamista ja perus-
teluja, tämä vahvistui uuden ehkäisevän päih-
detyön lain julkaisun kynnyksellä ja uusien 
alkoholi- ja tupakkalakien valmistelujen yh-
teydessä. Aluekoordinaattorit ovat ehkäisevän 
päihdetyön monikärkiohjuksia, jotka tuntevat 
järjestömme toiminnot ja sen uusimmat tuo-
tokset ja vievät EHYT-tarjotinta omien maa-
kuntiensa ehkäisevän päihdetyön toimijoiden, 
viime kädessä kansalaisten, käyttöön.

Aluetoiminnan kuudesta alkuperäisestä ta-
voitteesta viiteen saatiin rahoitus. Paikka auki 
-hankkeen rahoitus nuorten vapaaehtoistoi-
minnan kehittämiseksi ei toteutunut. 

Oppilaitoksissa, varuskunnissa, verkosto-
tapahtumissa ja messuilla oli yhteensä noin  
37 000 kohtaamista.

Järjestön ehkäisevän päihdetyön asiantunti-
jarooli on vahvistunut edelleen. Iso osa alue-
työstä tapahtuu paikallisissa verkostoissa ja yh-
teistyössä kuntien kanssa. Koulutustoiminta 
muodostaa tästä alueellisesta perustyöstä suu-
rimman osan, vaikka kouluissa ja oppilaitok-
sissa tehty lapsiin ja nuoriin kohdistuva työ on 
vähentynyt ja siirtynyt painopisteisesti ammat-
tilaisiin. Aluetoiminnan seitsemän työntekijää 
kohtasivat vuoden aikana 37 000 eri-ikäistä 
kansalaista oppilaitoksissa, varuskunnissa, 
messuilla ja jäsenjärjestötapahtumissa. Kun-
tien ja maakuntien ehkäisevän päihdetyön 
päättäjiä kutsuttiin sidosryhmätilaisuuksiin, 
joita järjestettiin Kouvolassa, Turussa ja Sei-
näjoella. 

Lapin asiantuntijaverkosto- 
kokeilu laajeni ehkäisevän  
päihdetyön osaajaverkostoksi
Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutuksia 
järjestettiin 4: Helsingissä, Iisalmessa, Kok-
kolassa ja Kajaanissa. Koulutuksiin osallistui 
yhteensä 128 kunnan ammattilaista tai va-
paaehtoisena toimivaa henkilöä. Niille, jotka 
liittyivät osaajaverkostoon, myönnettiin nel-
jä etuutta: sähköinen osaajamerkki, sähköinen 
Tsemppaajat-uutiskirje, EHYT Teema -leh-
ti sekä tietoa EHYTin edullisista koulutuk-
sista. Osaajaverkoston toiminta on sijoitettu 
järjestön kehittämissalkkuun ja pitkän tähtäi-
men toimintasuunnitelmaan. Koulutusohjel-
ma on suppeampi kuin kouluttajaverkostotoi-
minnassa. Osaamista voi soveltaa ammatissa, 
harrastus- tai vapaaehtoistoiminnassa, mut-
ta se ei anna pätevyyttä kouluttajana toimimi-
seen kouluttajaverkostotoiminnan laatukritee-
reiden mukaisesti.

ALUETYÖ

Pohjanmaalle toimitila, 
PAKKAA ja vapaaehtoistoimintaa  
Otsikon kolme esimerkkiä nousevat alue- ja järjestötoiminnan kirjosta vuonna 2015. Osasto 
vastasi aluekeskustoiminnasta, järjestö- sekä Elokolotoiminnasta. Alue- ja järjestötoiminta on 
järjestölähtöistä perustyötä yhteiskunnan juurilla, kansalaisten parissa.

Tehdään se yhdessä! 
-hyvinvointijohtamisen 
koulutukset eivät toteutuneet 
Koulujen ja oppilaitosten oppilashuoltoryh-
mien sekä hyvinvointiryhmien vastuuhenki-
löille suunnatun koulutuksen tavoitteena oli 
vahvistaa ehkäisevää päihdetyötä osana orga-
nisaatioiden rakenteita ja johtamista. Sisäl-
löllisen suunnittelun tueksi kuultiin rehtorei-
ta, markkinoinnin tueksi teimme yhteistyötä 
AVIen kanssa. Ohjelman suunnittelussa oli 
mukana Koulutusjohtamisen instituutti. Nel-
jää koulutustilaisuutta eri puolilla maata ei on-
nistuttu markkinoimaan riittävän tehokkaasti 
yhteistyövalmisteluista huolimatta. Koulutuk-
set eivät toteutuneet. Hyvinvointijohtamisen 
koulutus oli osa järjestön kehittämissalkkua.

Järjestölähtöinen PAKKA on 
järjestön kehittämissalkku-
toimintaa
Alue- ja järjestötoiminnan osaston henkilös-
tölle järjestettiin kevätkaudella kaksi PAKKA 
-koulutusta, jotka valmensivat mm. ostokoe-
toimintamallin toteutukseen ja sen koulutta-
miseen edelleen esim. jäsenjärjestötoimijoille. 
Jokaisen aluekeskuksen alueella käynnistyi tai 
oli suunnitteilla yhteistyötä toimintamalliin 
liittyen. EHYTin aloitteesta Jyväskylän kau-
punki päätti käynnistää PAKKA-toiminnan 
uudestaan.  Selvänä rattiin -toimintamalli tuo-
tettiin ja se esiteltiin valtakunnalliselle PAK-
KA-verkostolle. Erityiskysymyksenä nousivat 
esille nuuskan maahantuonnin haasteet, jois-
ta käytiin neuvottelu alustavasti STM:n kans-
sa. Mahdolliset interventiot tarkentuvat ke-
vään 2016 aikana.

Savuton kunta -projektissa  
viimeinen toimintavuosi
Projektin toiminta päättyi sopimuksesta poi-
keten jo kesäkuun lopussa. EHYT viesti hank-
keesta aktiivisesti ja osallistui 28 päivää ilman 
-konseptin markkinointiin sekä siitä tehtävän 
nuorten version suunnitteluun.

Aluetoimintaan käytettiin vuoden 
aikana 553 521 euroa, josta RAY:n 
avustus vuodelle 2015 oli 528 000 
euroa, lopun muodostuessa edelli-
seltä vuodelta siirtyvistä RAY-avus-
tuksista sekä muista pienemmistä 
avustuksista (Tampereen kaupunki, 
OK -opintokeskus) ja koulutustuo-
toista.
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 KOHTAAMISTILANNE                    ETELÄ-SUOMI        ITÄ-SUOMI        LÄNSI-SUOMI    POHJOIS-SUOMI       YHTEENSÄ

 KOULUT JA OPPILAITOKSET  7 – 9 LK

 
 LUKIO

 AMIS

 KOLMAS ASTE

 MUUT

 PUOLUSTUSVOIMAT

 VERKOSTOT

 JÄSENJÄRJESTÖT

 MESSUT

 TYÖPAIKAT

 OHJAUS /AUTTAMISTYÖ
 
 KOULUTUS /LUENTO 

 VIESTINTÄ

 VAPAAEHTOISTYÖ

 VAIKUTTAMINEN

VAPAA-AIKA

OPETTAJAT

VANHEMMAT

ELOKOLOT /KOHTAAMISPAIKAT

YHTEENSÄ
 
 

      1 158

      

       

         31

         

      2 475

     1 033

         14

       600

       731

         30

         57

         69

         24

         21

    6 243

      1 263

      1 583

       267

     1 583

         10
    
         37

       289

      1 193

        235

        110

        301

             6

         337
 
         276

      7 490

        717

      5 217

        160

      1 791

        570

        206

     1 620

     1 115

        600

        247

        502

          4

         286

         761

         512

         114

    14 422

        263
   
        712

         69
   
     1 830

       334

       400

      1 287

       209

       1 309
          
          46

        202
 
        954

         150

         265
 
         397

        409

           2

        8 838  

      2 243

      8 670

       496   

      5 204  

       945

       243
                            
    3 164

    5 133

    1 573

    2 619
         
          46

        449

     2 488

         30

       211

       626

    1 519

    1 218  

        116

  36 993  

KOULUT JA OPPILAITOKSET
1 – 6 lk
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Jäsenjärjestöjen toiminnan  
ja yhteistyön vahvistaminen
EHYT on laaja-alainen kansalaisjärjestö, jol-
la oli vuoden 2015 päättyessä 111 jäsenyh-
distystä. Jäsenmäärä kasvoi vuoden aika kol-
mella. Jäseniksi liittyi vuoden aikana NEHYT 
ry, Nyyti ry, Koulutetut Kokemusasiantunti-
jat KoKoA ry, Suomen ylioppilaskuntien liit-
to SYL ry, Valtakunnallinen työpajayhdistys 
ry, Turun seudun TST ry ja Aurinkoinen Hy-
my ry. Vuoden aikana toimintansa purki Hel-
singin kansallinen terveyskasvatusyhdistys ry, 
Terveys ry:n Hämeenlinnan paikallisosasto ry, 
Elämäntapayhdistysten tuki ry, Puttaan Jelep-
pi ry ja Kopsakka – Koillis-Lapin Terveys ry.

Jäsenyhteistyön vahvistamiseksi järjestettiin 
aluefoorumitoimintaa. Foorumeja suunnitel-
tiin alueellisten ohjausryhmien kokouksissa ja 
yhteyttä pidettiin alueellisten sähköpostilisto-
jen välityksellä. Syksyn aluefoorumien tapaa-
misia järjestettiin neljä (Tallinna, Seinäjoki, 
Varkaus, Tornio) ja niissä oli yhteensä 95 osal-
listujaa.

Jäsenjärjestöille ja vapaa- 
ehtoisille  monipuolista tukea
Keväällä järjestettiin alueellisesti kaksipäiväi-
siä vapaaehtoistoiminnan koulutuksia, joihin 
osallistui 61 henkilöä. Vapaaehtoistoimijoita 
koulutettiin myös aluefoorumien työpajoissa.

EHYTin järjestötuki koostuu mm. jäsen-
tiedotuksesta, Järjestö-lehdestä (4 numeroa), 
toimintatuesta, järjestötoiminnan oppaista, 
EHYTin työntekijöiden järjestövierailuista, 
neuvonnasta, koulutuksesta, asiantuntijapal-

Monipuolista järjestötoimintaa
EHYT ry toimii koko maassa ja tekee työtä kaikenikäisten suomalaisten parissa.  
Jäsenjärjestöjen ja vapaaehtoisten tekemällä työllä on suuri rooli myös EHYTin toiminnassa.

EHYTin järjestötoiminta koostui 
jäsenjärjestöjen tuesta, vapaaeh-
toistoiminnan kehittämisestä ja 
kohtaamispaikkatoiminnasta. Toi-
mintaa rahoitettiin RAY:n yleisa-
vustuksella, kohdennetuilla avus-
tuksilla, valtion ja kuntien työllistä-
mistuilla, kuntien avustuksilla sekä 
OK-opintokeskuksen tuella. Järjes-
tötoiminnan kokonaiskustannuk-
set olivat 728 718,27 euroa. 

veluista ja muista jäsenpalveluista. EHYTin 
jäsenjärjestöjä tukee järjestöyksikkö sekä alue-
työntekijät ja -koordinaattorit. 

Lisäksi jäseniä ohjattiin EHYTin, OK-
opintokeskuksen, SOSTEn, Preventiimin ja 
THL:n järjestämiin koulutuksiin. Jäsenjärjes-
töt käyttivät OK-opintokeskuksen opintojak-
sotunteja 140 (vuonna 2014: 81 tuntia).

Vuoden aikana tuettiin alkuvuodesta perus-
tetun NEHYT ry:n toimintaa nuorten saami-
seksi vahvemmin mukaan ehkäisevään päih-
detyöhön. EHYTin sidosryhmäkyselyn osana 
kysyttiin myös jäsenyhdistysten näkemyksiä 
toiminnasta ja saatu palaute oli erittäin myön-
teinen.

EHYTin rahallista toimintatukea myönnet-
tiin 61 140 euroa jäsenyhdistysten vapaaeh-
toistoimintaan. Tukea myönnettiin 46 jäsen-
yhdistykselle. Jäseniä kannustettiin mukaan 
yhteisiin kampanjoihin.

Järjestöviestintää parannettiin kehittämällä 
uutiskirjeen sisältöä.

Toimintatuella tapahtumia
Toimintatuella järjestettiin muun muassa seu-
raavaa toimintaa: Selvä Peli- ja Turvallisesti 
Mopolla -kursseja, liikenneturvallisuustapah-
tumia, luentotilaisuuksia ja seminaareja, pien-
ryhmätoimintaa ja kerhoiltoja, Asunnottomi-
en yön tapahtumia, Coffee without borders 
-kahviloita, toiminnallista päihdevalistusta ja 
elämysreittejä koululaisille, elämysliikuntaa 
ikäihmisille, Cafe Taitolaji -toimintaa ja se-
niorikaveritoimintaa. Lisäksi tuettiin jäsen-
yhdistyksien yhdistysten esittelytilaisuuksia, 

päihteettömien juhlapyhien tapahtumien jär-
jestämistä sekä retkiä, vierailuita ja koulutus-
tilaisuuksia.

Jäsenyhdistysten toimintatuella järjestä-
mään toimintaan osallistui vuoden aikana  
28 564 henkilöä (vuonna 2014: 24 012 hen-
kilöä). Henkilömäärä ei sisällä kokouksia eikä 
toimintaa, johon toimintatukea ei myönnetty. 
Koska kaikki paikallisyhdistykset eivät myös-
kään hakeneet toimintatukea on EHYTin jä-
senyhdistysten toiminta kokonaisuudessaan 
vielä laajempaa.

Vapaaehtoistyöllä tukea arkeen
Kaikki vapaaehtoistoiminta lähtee halusta 
osallistua muiden auttamiseen ja yhteisen hy-
vän tekemiseen. Erilaisen tekemisen vaihtoeh-
toja on monia: Elokoloissa ja kohtaamispai-
koissa pääsee osallistumaan ihmisten arkisiin 

JÄRJESTÖTYÖ
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asioihin, kuten auttamaan lomakkeiden täyt-
tämisessä ja päivittäisessä asioinnissa. Pulaa 
on myös aikuisista, jotka voivat opastaa tieto-
koneen ja internetin käytössä sekä tukemaan 
uusien asioiden opettelussa. Yllättävän suuri 
tarve on ihmisistä, jotka kyselisivät välillä kuu-
lumisia ja olisivat kavereina rinnalla.

Ehkäisevän päihdetyön  
vapaaehtoistoiminnan  
edellytysten vahvistaminen
EHYTin vapaaehtoistoimintaa kehitettiin sen 
kaikilla tasoilla ja eri toimijoiden keskuudes-
sa. Järjestöpäällikkö koordinoi vapaaehtois-
toiminnan kehittämistä ja johti poikkihal-
linnollista vapaaehtoistoiminnan tiimiä, joka 
kokoontui seitsemän kertaa. Tiimi mallin-
si EHYTin vapaaehtoistoiminnan muotoja ja 
jatkoi tarkempien sisältöjen kuvausta.

Vuonna 2014 valittuja pilotteja (yhdistys-
toiminta, ”vaikuttaja-viestijä-päihdeilmasto-
tulkki”, ”tapahtumajärjestäjä”, ”kannustaja”, 
”pelikasvattaja” ja ”ept-lähettiläs”) kehitettiin 
eteenpäin ja suunniteltiin ja järjestettiin niihin 
liittyviä koulutuksia.

EHYTin vapaaehtoistoiminnan rakenne, 
muodot, toimintamallit ja koulutukset kuvat-
tiin pääosin. Toiminnan tuotteistaminen ja va-
paaehtoisten rekrytointi käynnistettiin.

Osana vapaaehtoistoiminnan kehittämistä 
vietiin loppuun OK-opintokeskuksen hanke 
ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnan 

ja vapaaehtoisten kouluttamisen kehittämi-
seksi vuosina 2014–2015. Hankkeen tulok-
sena syntyi muun muassa EHYTin jäsenyh-
distysten vapaaehtoistoiminnan koulutus.

EHYT osallistui pääkaupunkiseudun vapaa-
ehtoistoiminnan messuille Vanhalla ylioppilas-
talolla joulukuussa.

Kohtaamispaikkatoiminta  
apuna elämänhallinnassa
Elokolot ja muut kohtaamispaikat ovat kau-
punkilaisten olohuoneita. Monille kävijöille 
Elokolosta muodostuu tärkeä osa arkea, joka 
saa päivittäin lähtemään ulos tapaamaan ih-
misiä ja hoitamaan asioitaan. Elokolot ovat 
avoinna kaikille eikä sinne tuloon tarvita eri-
tyistä syytä. Elokoloissa on mahdollisuus ju-
tustella muiden kävijöiden ja henkilökunnan 
kanssa tai vain istuskella rauhassa, päivän leh-
tiä lukien. Elokolot ovat avoinna myös pitkinä 
juhlapyhinä, kuten jouluna. Erityisesti tällöin 
tarvitaan paikkoja, joihin voi tulla viihtymään, 
jos omassa elämässä ei ole perhettä tai läheisiä. 

EHYT ylläpiti jäsenjärjestöjensä kanssa Elo-
kolo-kohtaamispaikkoja kuudella paikkakun-
nalla. Viidessä Elokolossa (Helsinki, Lahti, 
Pirkkala, Tampere, Turku) työskenteli EHY-
Tin aluetyöntekijä. Uusi Tampereen Elokolo 
avasi maaliskuussa ovensa Kumppanuustalo 
Arttelissa. 

Lisäksi EHYT tuki laajempaa, reilun 25 
kohtaamispaikan verkostoa, joiden toimin-

Muistokirjoitus
Pitkäaikainen järjestösihteeri Simo 
Miettinen menehtyi äkillisesti ke-
väällä. Simo työskenteli EHYTissä 
järjestösihteerinä jäsenjärjestöjen 
tuen ja sisäisten palvelujen paris-
sa. Työtoverit ja jäsenyhdistykset 
muistavat Simoa aina avuliaana, 
ystävällisenä ja itsestään numeroa 
tekemättömänä työntekijänä.

nasta vastasi kokonaan jäsenjärjestö tai yhteis-
työkumppani. Kohtaamispaikkaverkostoon 
kuului Elokolot mukaan lukien 29 kohtaa-
mispaikkaa. Verkostoa tuettiin lähettämällä 
niihin EHYTin materiaaleja, välittämällä ajan-
kohtaista tietoa sekä neuvonnalla ja vierailuin. 
Verkoston jäseniä kutsuttiin Seinäjoelle 17.-
18.3. Valtakunnallisille kohtaamispaikkapäi-
ville, joiden järjestämistä EHYT oli mukana 
koordinoimassa.

Elokolojen toiminnasta viestittiin aktiivi-
sesti paikallislehdissä, julistein, esittein, verk-
kovideoin sekä verkko- ja Facebook -sivuilla. 
Laajan verkostotoiminnan saralla vuoden ai-
kana erityisesti oppilaitosyhteistyö kehittyi ja 
laajeni.

EHYT toimi syksystä alkaen EU-ruokajake-
lutoiminnan yhteistyökumppanina. EU:n vä-
hävaraisille tarkoitetun rahaston tukemaa ruo-
kajakelua harjoitettiin Tornion järjestötalolla 
sekä Pirkkalan, Tampereen ja Lahden Eloko-
loissa.

Pitkäaikaistyöttömien palkkatukityöllistä-
misen turvaamiseksi tehtiin vaikuttamistyötä 
pitkin vuotta. Kohtaamispaikkojen toimintaa 
vaikeuttaa sekä vähentyneiden työllisyysmäärä-
rahojen riittävyys (osassa Suomea tuet loppui-
vat jo kevätkaudella) että suuntaaminen yritys-
työnantajille.

Elokoloissa järjestettiin keväällä päihde- ja 
köyhyysteemaisia eduskuntavaalikeskusteluja.

Elokolo-kävijöiden edunvalvonnan näkö-
kulmasta osallistuttiin aktiivisesti Suomen 
köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkos-
ton EAPN-Finin toimintaan. Järjestöpääl-
likkö toimi EAPN-Finin varapuheenjohtajana. 
EAPN-Finin puitteissa oltiin järjestämässä kol-
mea seminaaria eduskunnassa (27.2. Mihin 
perusturva riittää?, 22.9. Hävikkiseminaari 
- ylijäämäruoka köyhille vai kaatopaikalle?, 
20.10. Eläkkeensaajien asumistuki muuttuu 
– missä eläkeläisellä on varaa asua?). Järjestö-
päällikkö luennoi Köyhyyden syistä, seurauk-
sista ja ehkäisykeinoista Kuopion ehkäisevän 
työn päivillä 18.9. ja Porin Asunnottomien 
yössä 17.10.

EHYT tuki Asunnottomien yö -kansalais-
liikettä ja jäsenjärjestöjä kannustettiin osal-
listumaan tempauksiin 17.10. YK:n köyhyy-
den vastaisena päivänä. Jäsenjärjestöt järjestivät 
Yön tapahtumia Helsingissä, Lahdessa, Ou-
lussa, Porissa, Turussa, Pirkkalassa ja Joen-
suussa. Lisäksi EHYT avusti Asunnottomien 
yön sähköpostilistan, verkkosivujen ja Face-
book-sivujen ylläpitämisessä.
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339 000 
(arvio; v. 2014 325795)

KÄYNTEJÄ MUISSA 
KOHTAAMISPAIKOISSA 

(22 KPL) YHTEENSÄ

 

50 641
(vuonna 2014 51002)

 KÄYNTEJÄ ELOKOLOISSA
YHTEENSÄ

 

389 641
(arvio; v. 2014 376797)

ELOKOLOJEN + MUiDEN 
KOHTAAMISPAIKKOJEN KÄYNNIT

YHTEENSÄ

 

KÄYNTIKERTOJA TAMPEREEN ELOKOLOSSA

8 779
(vuonna 2014 12888)

KÄYNTIKERTOJA TURUN ELOKOLO & 
MAARIA-JÄKÄRLÄN ELOETAPPI:SSA

6 737 
(vuonna 2014 5529)

KÄYNTIKERTOJA LAHDEN ELOKOLOSSA

(Lahden Elokolon Ystävät ry)

7 348 
KÄYNTIKERTOJA PIRKKALAN ELOKOLOSSA

(Pirkkalan Elämäntapayhdistys Elopilkku ry)

25 474
(vuonna 2014 23859)

KÄYNTIKERTOJA HELSINGIN ELOKOLOSSA

(Pääkaupunkiseudun Elämäntapayhdistys Eloset ry)

1 296 
(vuonna 2014 1883)

KÄYNTIKERTOJA HYVINKÄÄN ELOKOLOSSA
24. TOIMINTAVUOSI 14. TOIMINTAVUOSI

24. TOIMINTAVUOSI

15. TOIMINTAVUOSI

1. TOIMINTAVUOSI

(vuonna 2014 6 843)

1 007

(Hyvinkään Paavolan Asukasyhdistys ry)

(Turun seudun Elämäntapayhdistys ry)

23. TOIMINTAVUOSI
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Uudistimme koulutyön markkinointi- ja 
viestintämateriaalia sekä järjestimme oman 
yksikön ja aluetyön henkilöstölle viestin-
täkoulutuksen. Aloitimme Hubu -päihdekas-
vatusmenetelmän kehittämistyön uuden ope-
tussuunnitelman pohjalta sekä kehitimme 
kouluttajaverkoston toimintaa.

Yksikkö osallistui Lasten Terveysfoorumin 
toimintaan, Nuorisolain uudistamistyöryh-
mään sekä lukion opetussuunnitelmaluonnok-
sen kommentointiin. Aloitimme myös yhteis-
työn Suomen partiolaisten kanssa. Toimintaa 
nostettiin esille vuoden aikana kahdessa tiedot-
teessa, Liikennevilkku –lehdessä ja radio Poo-
kin haastattelussa. 

Lasten, nuorten, ammattilaisten, 
huoltajien ja vapaaehtoisten 
kohtaaminen
Kohdattujen oppilaiden ja opiskelijoiden 
määrässä saavutimme 11 000 tavoitteemme. 
(11 336). Kohtaamiset tapahtuivat HUBU–
päihdekasvatusmenetelmän välityksellä. Ta-
voitteenamme oli, että nuoret keskustelevat 
Hubu- tunneilla käsitellyistä asioista jälkikä-
teen ja noin 80% mobiilipalautetta antaneis-
ta oppilaista (667) oli näin toiminut. Vuoden 
aikana kohtasimme vanhempainilloissa 1257 
huoltajaa. Tavoitteenamme tilaisuuksissa oli, 
että aikuiset saavat ajankohtaista tietoa päih-
teistä ja heidän valmiutensa keskustella hy-
vinvointiin liittyvistä asioista kehittyy. Lähes 

kaikki (96%) palautetta antaneista vanhem-
mista (73) koki, että nämä tavoitteet toteu-
tuivat. Koulujen henkilöstötilaisuuksiin osal-
listui 914 koulun työntekijää. Muokkasimme 
henkilötilaisuuden menetelmää syksyllä, jotta 
saavuttaisimme paremmin tavoitteemme sii-
tä, että ammattilaiset tunnistavat oman mer-
kityksensä päihdekasvatuksessa. Vuoden 2015 
aikana Hubun -kuntakokonaisuus toteutui 
Haminassa, Kauniaisissa, Lohjalla, Loviisassa,  
Raaseporissa ja Vantaalla

Ammattilaisia ja vapaaehtoisia kohtasimme 
myös muiden luentojen ja koulutusten väli-
tyksellä (340) sekä Educamessuilla ja Koulu-
terveyspäivien Ideatorilla.  Vapaaehtoisille jär-
jestimme yhdessä Vanhempainliiton kanssa 
koulutuksen Päihdepäivien yhteydessä. Tsemp-
paajat uutiskirjettä uudistettiin ja se ilmestyi  
8 kertaa. Uutiskirjeen oli vuoden loppuun 
mennessä tilannut 1324 henkilöä, mutta vain 
noin 20% tilaajista avaa sen. Jokaisessa uutis-
kirjeessä julkaistiin kasvattajan vinkki päihde- 
tai peliaiheen käsittelyyn nuorten kanssa. Yh-
teistyössä alue- ja aikuistyön yksikön kanssa 
tarjosimme uutta Hyvinvointijohtamisen 
koulutusta neljällä eri paikkakunnalla, mutta 
tilaisuuksia ei päästy järjestämään vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi. Asettamaamme koh-
taamistavoitteeseen ammattilaisten ja muiden 
aikuisten suhteen (3500) emme aivan päässeet 
(3331) näiden eri kohtaamisväylien kautta.  

KOULUTYÖ

Tukea koulujen ja oppilaitosten  
ehkäisevään päihdetyöhön

Koulutyön yksikön henkilöstö-
määrä kasvoi, kun Smokefree –toi-
minta ja uutena alkanut Miten pu-
hua kannabiksesta –hanke  liitet-
tiin osaksi koulutyötä. Kannabis-
hankkeen rahoitus tulee THL:ltä, 
joten RAY:n avustuksella yksikös-
sä työskenteli päällikön lisäksi nel-
jä työntekijää: kolme koulutta-
jaa ja tupakka -asiantuntija. RAY:n 
avustuksen suuruus oli 290 000 
euroa. 

Vuoden aikana yksikkö kehitti oppilaitoksissa käytettäviä menetelmiä ja materiaaleja.  
Koulutyön markkinointi- ja viestintämateriaalia uudistettiin sekä osaamista vahvistettiin.  
Hubu -päihdekasvatusmenetelmän kehittämistyö aloitettiin uuden opetussuunnitelman  
pohjalta sekä kehitettiin kouluttajaverkoston toimintaa ja sekä tuotettiin ”Päihdeilmiö”  
-piirrosvideo. 

Kouluttajaverkosto 
Vuoden lopussa koulutyön kouluttajaverkos-
tossa oli 20 kouluttajaa, mikä on kaksinker-
tainen tavoitteeseen (10) nähden. Koulutta-
javerkoston kouluttajat kohtasivat noin 5000 
oppilasta/opiskelijaa, mikä on yli 40% kaikis-
ta kohtaamisista (11 336). Kouluttajille jär-
jestettiin kaksi jatkokoulutusta sekä tarjottiin 
mahdollisuus osallistua Päihdepäiville.   Kou-
luttajaverkoston kouluttajien lisäksi koulu-
työn yksikkö tuki Mäntsälän ja Kaarinan kun-
tatoimijoita, jotka on koulutettu käyttämään 
EHYT ry:n HUBU menetelmää omassa työs-
sään. 
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SMOKEFREE  
KANNUSTAA  
SAVUTTOMUUTEEN
Smokefree-toiminnan päätavoitteena on ollut 
koulujen tupakka- ja hyvinvointityön tukemi-
nen valtakunnallisesti painottaen tupakoinnin 
aloittamisen ehkäisyä. Keskeinen osa Smo-
kefree-toimintaa on luokkakilpailu, johon 
osallistuvat luokat sitoutuvat yhteisellä pää-
töksellä olemaan tupakoimatta, nuuskaamatta 
ja käyttämättä sähkösavuketta kuusi kuukaut-
ta kestävän kilpailukauden ajan. Kilpailun ai-
kana opettajille välitetään tietoa ja työkaluja 
tupakoimattomuuden tukemiseen muun mu-
assa uutiskirjeiden kautta.

Kaudella 2014–2015 kilpailussa oli mukana 
1064 yläkoululuokkaa (19 549 oppilasta) ja 
32 alakoululuokkaa (650 oppilasta). Kilpai-
lussa mukana olleista yläkoululuokista 54 % 
ja alakoululuokista 91 % vahvisti tupakoimat-
tomuutensa. Tavoitteena oli kasvattaa tupa-
koimattomuuden vahvistaneiden määrää 10 
prosentilla edelliseen kauteen nähden. Tämä 
tavoite ylitettiin, sillä edellisellä kaudella tu-
pakoimattomuuden oli vahvistanut vain 37 % 
luokista. Kilpailukaudelle 2015–2016 kilpai-
luun ilmoittautui 1334 yläkoulun luokkaa  
(24 356 oppilasta). Osallistujamäärä kasvoi 
edelliseen kilpailukauteen nähden noin 25 %. 
Tavoite 10 prosentin kasvusta osallistujamää-
rässä ylitettiin. Suurimpana uudistuksena, kil-
pailuun päätettiin ottaa mukaan 9. luokat. 

Yhtenä Smokefree-toiminnan tavoitteena 
oli konseptoida uudelleen alakoulujen 5.- ja 
6.-luokkien oppilaille suunnattu toiminta vas-
taamaan paremmin alakoulujen tarpeita. Li-
säksi tavoitteena oli kehittää koulutuspaketti, 
jonka avulla opettajat saavat tietoa ja työkaluja 
tupakoimattomuuden edistämistyöhön. Ala-
kouluille kehitettiin Smokefree-rastirata -ope-
tusmateriaali, joka tukee uuden perusopetuk-
sen opetussuunnitelman tavoitteita. Palautteen 
mukaan materiaali koettiin toimivaksi ja op-
pilaita innostavaksi malliksi tupakoimatto-
muuden edistämiseen. Materiaali käännettiin 
myös ruotsiksi. Alakoulujen opettajille ja oppi-
lashuollon henkilöstölle järjestettiin neljä kou-
lutusta, joissa kohdattiin 66 ammattilaista. Li-
säksi pidettiin kaksi koulutusta yläkoulujen 
opettajille. Koulutuksista saatu palaute oli 
erittäin myönteistä, osallistujat näkivät kou-
lutuksen tarpeellisena ja kokivat saaneensa 
uutta tietoa ja uusia työkaluja oppilaiden tu-
pakoimattomuuden edistämiseen. 

Lisäksi jaettiin Savuton koulu -toimintatu-
kea oppilaitosten tupakoimattomuustyöhön. 
Savuton koulu -toimintatukihakemuksia vuo-
delle 2015 tuli yhteensä 6 kappaletta ja tukea 
myönnettiin viidelle koululle, 100–300 eu-
roa kullekin. AMIS-hankkeen tuotteista Ryh-
mäilmiön uuteen painokseen lisättiin tietoa 
sähkösavukkeista ja nuuskasta ja tupakointiin 
liittyvää tehtävää laajennettiin. Vuonna 2016 
uudistettavaan Päihdeilmiöön päätettiin lisätä 
tupakkatuotteet. 

Talon sisällä tehtiin yhteistyötä tupakoinnin 

ehkäisy- ja vähentämistyöhön liittyen, erityi-
sesti aluetyön kanssa. Tupakoinnin ehkäisytyö 
oli mukana verkkotyön tupakkateemaisten si-
sältöjen suunnittelussa ja verkkokeskusteluissa. 
Tupakkatyötä integroitiin myös osaksi aikuis-
ten parissa tehtävää työtä.

EHYT ry:n tupakoimattomuuden edistä-
mistyöhön liittyen tehtiin yhteistyötä eri sa-
vuttomuustoimijoiden kanssa ja osallistuttiin 
valtakunnalliseen ja alueelliseen verkostotoi-
mintaan (mm. Savuton Suomi 2030, alueel-
liset savuttomat verkostot). EHYT ry:n tu-
pakoimattomuuden edistämiseen liittyvää 
vaikuttamistyötä tehtiin erityisesti liittyen uu-
teen tupakkalakiin. 

KOHTI RAKENTAVAMPAA 
KESKUSTELUA  
KANNABIKSESTA
Miten puhua kannabiksesta -hankkeeseen saa-
tiin kolmivuotinen rahoitus Terveyden edis-
tämisen määrärahoista (THL).  Hankkeen 
tarkoituksena on vastata ammattilaisten esit-
tämään tarpeeseen kannabiksesta puhumisen 
helpottamiseksi sekä menetelmien saamiseksi 
opiskelijoiden kanssa tehtävään työhön

Yhteistyössä koulutyön yksikön kanssa luo-
tiin koulutusmallin, faktapaketin, vanhem-
painiltamallin ja tehtäväpaketin. Näitä testat-
tiin neljässä arviointiraadissa (Oulu, Jyväskylä, 
Helsinki ja Tampere), EPT-verkoston huume-

työryhmässä, joka toimii hankkeen asiantun-
tijaryhmänä sekä hankkeen ohjausryhmässä, 
jossa jäsenet EHYT ry:n lisäksi Liikunta- ja 
terveystiedonopettajat ry:stä (Liito) ja Suomen 
Terveydenhoitajaliitosta (STHL).

Kaksituntiset koulutukset aloitettiin syk-
syllä koulutussuunnittelijan toimesta ja niitä 
järjestettiin yhteensä 24, tavoittaen yhteensä 
1232 ammattilaista. Koulutusten lisäksi kan-
nabis (myös hankkeena) herätti suurta kiin-
nostusta mediassa ja koulutussuunnittelija 
esiintyi 17 kertaa eri medioissa syksyn ai-
kana. EHYT ry:n käyttö asiantuntijana kan-
nabisasioissa vahvistui, mikä näkyi myös alan 
seminaareissa puheenvuoroina (4) sekä mah-
dollisuutena vaikuttaa hallitusohjelmaan huu-
mausaineiden osalta. Hanke oli esillä Liito ry:n 
syyspäivillä, joilla tavoitettiin 90 henkilöä.

Kouluttajakoulutus rakennettiin syksyllä, 
jolloin myös ensimmäiset viisi kouluttajaa 
koulutettiin. He eivät vielä ehtineet koulutuk-
sia toteuttaa. Talon sisällä tehtiin myös yhteis-
työtä erityisesti aluetyön yksikön kanssa. Kes-
kustelut aloitettiin myös aikuistyön kanssa, 

Miten puhua kannabiksesta –hanke 
sai avustusta ensimmäiselle toimin-
tavuodelleen 82 200 euroa, joista 
käytettiin 52  919 euroa. Siirtymä 
johtuu osin siitä, että hankkeeseen 
saatiin palkattua työntekijä vasta 
helmikuun lopulla.
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kannabiksen puheeksioton suunnitelmien 
myötä. 

Syksyn koulutuksista saadun kokemuksen 
sekä suullisten palautteiden pohjalta alettiin 
valmistelmaan palautekyselyä sekä arvioinnin 
välineitä vaikutusten arvioimiseksi. Palaute-
kyselyn sekä kokonaisarvioinnin perusteissa 
tehtiin yhteistyötä myös koordinaatioyksikön 
kanssa. 

AMIS-HANKE TERVEYS- 
EROJA KAVENTAMASSA 
Alkuvuonna siirryttiin Ryhmäilmiön arvioin-
nissa aineiston analysointiin. Tavoitteena oli, 
että 80% koulutetuista olisi kokeillut menetel-
miä mutta juuri tätä tietoa ei arvioinnin myö-
tä saatu selville. Mutta kysyttäessä esim. ”An-
toiko koulutus valmiuksia ohjata ryhmää sen 
eri kehitysvaiheissa?” tai ” Motivoiko koulu-
tus kiinnittämään uutta tai erityistä huomio-
ta ryhmänohjaamiseen?” kyllä tai jonkin ver-
ran vastauksia antoi molemmissa tapauksissa 
yli 94% vastaajista. Ryhmäilmiö koulutuksia 
oli 80 joten sadan koulutuksen tavoitteesta 
jäätiin. Koulutettuja oli yhteensä 2111 henki-
löä (tavoite 4300). Reilusti korkeampi tavoi-
te perustui edellisen vuoden kysyntään. Kou-
lutuksen kentällä tapahtuneiden muutosten 
(perustutkintojen uudistus, koulutuspaikko-
jen määrän muutokset) vuoksi opettajien tä-
män tyyppisiä koulutuksia ei vuonna 2015 
järjestetty kovin paljon. Ryhmäilmiön levittä-

misen tueksi saatiin kouluttajaverkostoon mu-
kaan 6 uutta kouluttajaa. Ryhmäilmiön kehit-
tämistyön myötä laajempi, uudistettu versio 
otettiin käyttöön syksyllä. Ryhmäilmiö kou-
lutettiin myös EHYT ry:n aluekoordinaatto-
reille sekä koulutyölle menetelmän jatkuvuu-
den varmistamiseksi hankkeen päättymisen 
jälkeen. Ryhmäilmiön arviointiraportti val-
mistui loppuvuonna ja sen tiivistelmä esitel-
tiin lokakuussa EHYT ry:n hallitukselle ja lä-
hetettiin myös RAY:lle sovitusti.

Vaikuttamistyössä vuoden 2015 aikana to-
teutettiin Amikset 2-kampanjan kolme radio-
kampanja-jaksoa. Huhtikuulle ajoittunut jakso 
toteutettiin osallisuuden teemalla ja sen yhte-
ydessä toteutettiin AMIS-vaalit Facebookissa. 
Tuloksista julkaistiin mielipidekirjoituksia sekä 
tiedotettiin kansanedustajia. Toukokuun jak-
sossa teemana oli ”tervetuloa työelämään” ja 
sen yhteydessä toteutettiin uutena toimintata-
pana Twitter-kampanja. Elokuun jaksossa kes-
kityttiin yhteisöön ja ryhmiä yhdistäviin asi-
oihin #amiksetunited-Instagram kampanjan 
puitteissa. Kaikki kampanjajaksot toteutettiin 
yhteistyössä radiokanava NRJ:n kanssa. Jokai-
nen kampanjajakso tavoitti keskimäärin 500 
000 kuulijaa. Spontaania palautetta kampan-
jajaksoista ei tullut. Kampanjoilla tavoitettiin 
hyvin ihmisiä ja perustuen radiomainonnan 
toistuvuuden vaikutukseen, voidaan olettaa 
että teemat ovat tuottaneet myös vaikutusta. 
Mutta sitä ei pystytä osoittamaan.

Hankkeen viimeisen toimintavuoden ai-

Amis-hankkeen toiminta toteu-
tettiin edellisenä syksynä tehdyn 
toimintasuunnitelman mukaan. 
RAY rahaa käytettiin 2015  euroa 
478 143 euroa.  RAYsta nostettiin 
2015 vuoden avustusta 544 149  
euroa.

kana tuotettiin kokoomateos ”Amis hyvin, 
kaikki hyvin!”. Sen rakenne noudatti hank-
keen painopiste-taulukon otsikoita ja niiden 
alle koottiin kaikki sisällöllinen tieto, tutki-
mukset, julkaisujen referaatit, menetelmäku-
vaukset, toimenpide-ehdotukset ja infograafit, 
mitä hankkeen aikana tuotettiin. Vaikuttamis-
työtä jatkettiin loppuvuonna kirjan avulla.

Hanke oli mukana keväällä Educa-messuilla 
EHYT ry:n osastolla, Nuorisotyöpäivillä Sei-
näjoella sekä Turussa Taitajat-tapahtumassa. 
Hanke järjesti EHYT ry:n koulutyön kanssa 
neljä EHYT Akatemiaa EPT-viikolla teemalla 
”Ehkäisevä päihdetyö oppilaitoksissa”. Lisäksi 
hanke järjesti Ryhmäilmiön uuden kirjan jul-
kaisutilaisuuden sekä yhteistyötahoille suun-
natun päätöstilaisuuden. Nuorille järjestettiin 
kaksi valtakunnallista chat-keskustelua tee-
moilla osallisuus ja onnellisuus.

Erityisesti syksyn aikana keskityttiin hank-
keen toimintojen siirtämiseen osaksi EHYT 
ry:n toimintaa. Hankkeesta tuotettiin myös 
erillinen loppuraportti.
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sori Juho Saari (UEF) sekä päätoimittaja Mi-
kael Pentikäinen.  Seminaarisisällöt tavoitti-
vat laajalti yleisöä myös median kautta (mm. 
Huomenta Suomi). 

EPT-verkoston teemakoulutusten kautta 
järjestötoimijoiden asiantuntijuus lisääntyi 
vertaisarvioinnin ja yhteiskunnallisen markki-
noinnin kysymyksissä. Lisäksi viestinnän am-
mattilaiset tarjoilivat vinkkejä someilmiöiden 
ja kansanliikkeiden käynnistämiseksi.

Järjestötoimijoiden verkostoituminen ja 
oppiminen kansainvälisellä tasolla mahdollis-
tui NordAN-konferenssissa 23.-24.10. Hel-
singissä. EHYT ry ja EPT-verkosto tuottivat 
tapahtuman pohjoismaalaisten ja baltialaisten 
kollegojensa kanssa. Noin 100 osallistujaa ke-
ränneen koulutuksen teemana oli ”Alcohol, 
drugs and media scene”.

Päihde- ja  
järjestönäkökulmat esille 
Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman 
kautta järjestöt on asemoitu kiinteäksi osaksi 
suomalaista ehkäisevän päihdetyön rakennetta 
ja työnjakoa. EHYT koordinoi sovitusti järjes-
töjen ohjelmatyötä. Yhteistyötä aluehallintovi-
rastojen kanssa edistetään THL:n koordinaa-
tioryhmässä. 

EHYT on tuonut päihdeasiantuntijuutta 
tapaturmien ehkäisytyöhön. Foorumeina ovat 
olleet STM:n koordinaatioryhmä, Liikenne-
turvan #rohkee-kampanjaryhmä sekä Koti- 

Päihdepolitiikkaa 
kansanterveydellisin perustein
EPT-verkosto loi omat vaikuttamistyön lin-
jauksensa sekä hallitusohjelmatyön että al-
koholilain valmisteluprosessin yhteyteen. 
Keskeisiä sisältöjä olivat mm. ehkäisevän päih-
detyön näkeminen investointina kuntatalou-
dessa, Alkon monopoliaseman turvaaminen, 
alkoholimainonnan rajaaminen tuotetietoihin 
sekä alkoholin nykyisten myyntiaikojen säilyt-
täminen. Järjestöjen näkemykset vietiin päät-
täjien tietoon kirjein, materiaalein (sivu 4), 
tempauksin (Pullopostia kansanedustajille) se-
kä kuulemistilaisuuksien ja henkilökohtaisten 
tapaamisten (mm. perhe- ja peruspalvelumi-
nisteri Rehula) kautta.

Median kautta tehdyllä vaikuttamistyöllä 
nostettiin päihdehaittojen kirjo sekä toi-
menpide-ehdotukset kulutuksen vähentämi-
seksi suuren yleisön tietoon. Kantaa otettiin 
mm. keskioluen myyntipaikkoihin, alkoho-
limainontaan ja päihdehaittojen vaikutuksiin 
kansantaloudelle.  

Europarlamentaarikoilta verkosto vaati 
EU:n alkoholistrategian päivitystä. 

Kampanjat kannustivat  
pohtimaan päihteiden käyttöä 
ja innostivat toimimaan
Tipaton tammikuu tähtää kansalaisten oma-
ehtoiseen alkoholin kulutuksen vähentämi-
seen. Selvityksen mukaan joka viides alkoholia 

KOORDINATIO

EHYT ry:n koordinoima Ehkäisevän päihdetyön verkosto tarjoaa alustan tavoitteelliseen  
ja vaikuttavaan yhteistyöhön 39 järjestölle. Toiminta pohjaa yhteiseen strategiaan,  
joka päivitettiin vuosille 2016-2018. 

käyttävä aikuinen vietti tipatonta tammikuus-
sa vuonna 2015. Kampanja oli hyvin esillä 
mediassa (308 osumaa). Nostetta näkyvyyteen 
toi yhteistyö Ylen 100 päivää ilman viinaa –
tuotannon kanssa. 

Ehkäisevän päihdetyön viikko nosti päihde-
teemoja keskusteluun ja tarjosi toimijoille tu-
kea ja kannustusta arjen työhön. Eri puolella 
maata järjestettiin satoja yleisötapahtumia, asi-
antuntijaseminaareja ja tempauksia. Uusia työ-
kaluja olivat mm. ”Onni on katsojan silmässä” 
–juliste sekä Onnellisuustesti verkkoon. 

Ei tuomita –somekampanjalla taklattiin 
huumeiden käyttäjistä vallitsevia vääriä stereo-
typioita. Kampanja keräsi lyhyessä ajassa 4000 
tykkääjää ja herätti vilkasta verkkokeskustelua.

Ehkäisevän päihdetyön  
toimijoiden asiantuntijuus  
vahvistui  
Päihdepäivillä noin 700 ammattilaista ja va-
paaehtoista sai uutta tietoa, työkaluja, ins-
piraatiota sekä mahdollisuuden verkostoi-
tua ja esitellä toimintaansa. ”Päihdekulttuuria 
muuttamassa” –teemaa käsiteltiin monipuoli-
sesti 21 asiantuntijaseminaarissa. Näkökulmi-
na olivat mm. alkoholipolitiikka, päihteet ja 
seksuaalisuus, varttuminen suomalaisessa al-
koholikulttuurissa, rahapelaaminen ja huu-
meidenkäyttäjien palvelut. Järjestö- ja virka-
miesasiantuntijoiden lisäksi alustajina toimivat 
mm. professori Heikki Hiilamo (HY), profes-

Ehkäisevää päihdetyötä  
yhteistyössä
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ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyhanke, jossa 
EHYT on yksi hankejärjestöistä.

ånni-HANKE
 
Lasten ääni kuuluviin
Lasten tarve ja halu keskustella päihteistä nou-
si selkeästi esille hankkeen ensimmäisessä vai-
heessa. Samalla aikuiset eivät kuitenkaan vielä 
pitäneet sitä ajankohtaisena 10-13 -vuotiaiden 
kohdalla. Näin ollen hankeen keskeiseksi, sekä 
viestinnälliseksi että toiminnalliseksi, kärjek-
si nostettiin lapsen ääni. Helmikuussa annet-
tiin tiedote ja pidettiin pressitilaisuus otsikolla 
Lapset haluavat puhua päihteistä – olemme-
ko me aikuiset valmiita? Pressitilaisuuteen 
osallistui 22 henkilöä ja mukana oli median 
ja järjestöjen paikallistoimijoiden edustajia. 
Tilaisuudessa syntyi keskustelua päihdekasva-
tuksesta yleensä ja erityisesti vanhempien vas-
tuusta päihdekasvatuksen aloittamisessa ja sen 
käymisessä jo alakouluikäisten parissa. Samas-
ta aiheesta uutisoitiin paikallisissa medioissa ja 
keskusteltiin MTV:n Huomenta Suomi-ohjel-
massa.

Lasten ajatukset ja näkemykset päihteistä ja 
niihin liittyvistä ilmiöistä tuotiin myös esille 
ja aikuisten tietoon Digitale-menetelmän 
avulla. Menetelmä pohjautuu digitaaliseen ta-
rinankerrontaan ja sitä kehitettiin hankkeessa 
5.-6.-luokkalaisille ja päihdeteeman käsittelyyn 
sopivaksi. Paraisilla ja Joensuussa kuudesluok-
kalaisille järjestettiin Digitale-työpajoja, jossa 
he pienissä ryhmissä käsikirjoittivat ja toteut-
tivat omia päihdeaiheisia lyhytelokuvia. Elo-
kuvat esitettiin oppilaille ja heidän vanhem-
milleen loistokkaissa ensi-illoissa. Vanhemmat 
kommentoivat tilaisuuksissa että koululais-
ten aiheesta tekemät elokuvat ja ensi-illat an-
toivat tärkeän mahdollisuuden päihdekeskus-
telun käymiseen omien lasten kanssa. Lapset 
olivat onnistuneet nostamaan esille vanhem-
piakin kiinnostavia teemoja ja mahdollista-
neet näin osaltaan syvällisen keskusteluyhtey-
den vanhempiensa kanssa päihteisiin ja niiden 
käyttöön liittyvistä kulttuurisista ominaisuuk-
sista ja tilanteista. 

Syys-lokakuussa ånni-hanke näkyi katuku-
vassa erityisesti Turun seudulla teemalla Sel-
viydytkö 5.-6.-luokkalaisten esittämistä päih-
dekysymyksistä. Kaksikielisiin (suomi/ruotsi) 
mainoksiin oli lisätty ko. ikäluokan esittämiä 
kysymyksiä päihteistä. Mainoksia oli esillä va-
lomainostauluilla eri puolilla Turkua ja näytte-
lijä-juontaja Christoffer Strandberg haastatteli 
turkulaisia Turun keskustassa lasten esittämistä 
päihdekysymyksistä. Kampanjan aikana hanke 
ja lasten esittämät kysymykset olivat esillä Ra-
dion Novan aamu-ohjelmassa kahden viikon 
ajan. Kampanjassa myös tehostettiin päihde-
kasvatukseen liittyvistä aiheista käytävää keskus-
telua hankkeen sosiaalisen median kanavissa ja 
avattiin ånni.fi -sivu, jossa on löydettävissä vink-
kejä ja työkaluja päihdekasvatukseen. 

Kulttuurisensitiivisyys  
ja kohderyhmän ymmärtäminen
Keväällä aloitettiin hankkeen toinen vaihe 
Pohjois-Karjalassa. Ensimmäisenä toimenpi-
teenä uudessa vaiheessa on kerätä tietoa koh-
deryhmältä, analysoida kerätty tieto ja näiden 
myötä saada hankkeelle ja sen toimijoille pa-
rempi kohderyhmän ymmärtäminen. Tietoa 
kerättiin sekä suomen- että venäjänkielisiltä 
lapsilta ja vanhemmilta. Tietoa venäjänkielis-
ten ja kulttuuritaustaisten perheiden päihde-
asenteista ja päihdekasvatukseen liittyvistä aja-
tuksista saatiin myös Kenno Oy:n tekemästä 
etnografisesta tutkimuksesta ja Metropolia 
AMK:n opiskelijoiden tekemästä opinnäyte-
työstä. Taustaselvitysten tulokset hyödynnet-
tiin hankkeen eri osa-alueissa, etenkin uuden 
mallin kehittämisessä sekä viestinnässä. 

Uudet kulttuurisensitiiviset  
päihdekasvatuksen menetelmät 
ja materiaalit
Turunmaalla kehitetty kouluille suunnattu 
Juteltaisko? -malli lanseerattiin tammikuus-
sa Educa-messuilla ja koulutettiin pilottikou-
lujen henkilöstölle käyttöön keväälle ja muille 
halukkaille alakouluille syksyn aikana. Poh-
jois-Karjalassa suunniteltiin ja pilotoitiin eten-
kin venäjänkieliselle ja -taustaiselle väestölle 
sopiva menetelmä. Tämä päihdekasvatuksen 
malli painottuukin vertais- ja vapaaehtoistoi-
mintaan, koska taustaselvityksen perusteella 
ilmeni, että koulua ei koeta sopivimpana paik-
kana näin arkaluontoiselle aiheelle. Syksyllä 
koulutettiin kuusi vapaaehtoista ånni-ohjaajaa 
ja pilotoitiin menetelmää yhteistyössä heidän 
kanssaan. Nämä kaksi hankkeessa kehitettyä 

menetelmää muodostavat selkeän jatkumon 
ja hyvän kokonaisuuden koulujen ja kotien 
päihdekasvatukseen. Hankkeen kaikki materi-
aalit ovat saatavilla hankkeen nettisivuilla. 

 

MIPA-HANKE 
MIPA (Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 
tutkimusohjelma 2015-2019) on kymmenen 
päihde- ja mielenterveysjärjestön ja Diakonia- 
ammattikorkeakoulun yhteinen tutkimushan-
ke, jota koordinoi A-klinikkasäätiö. EHYT 
ry:n osahanke on Päihde- ja mielenterveysjär-
jestöjen toimintaprofiilit. Hankkeen tavoittee-
na on tarkentaa kuvaa järjestölähtöisestä päih-
de- ja mielenterveystyöstä ja niiden yhteisistä 
rajapinnoista. 

Vuoden 2015 aikana hankkeen tutkijatiimi 
haastatteli järjestöjen avaintoimijoita ja kokosi 
taustamateriaaleiksi toimintakertomukset ja 
muut järjestödokumentit. EHYTin osahank-
keessa toteutettavan kyselytutkimuksen kyse-
lylomake valmistui ja käsitteenmäärittelyiden 
tulokset koottiin sanastoksi.  Järjestöjen työn-
tekijöille ja vapaaehtoisille järjestettiin työpa-
joja, joissa oli mahdollisuus osallistua mm. 
tutkimushankkeen käsitteiden pohdintaan ja 
viestintästrategian suunnitteluun.
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690
 AMMATTILAISTA 

JA VAPAAEHTOISTA 

PÄIHDEPÄIVILLÄ 2015 
PÄIHDEKULTTUURIA 

MUUTTAMASSA

1/5
 ALKOHOLIA KÄYTTÄVISTÄ

 AIKUISISTA VIETTI
 TIPATONTA TAMMIKUUTA.

SELVITYKSEN MUKAAN

TYKKÄÄJÄÄ

EI TUOMITA 
-SOMEKAMPPANJALLA

667
 

248
VANHEMPIA MUKANA

377
MUKANA KOULUJEN 

HENKILÖKUNTAA 
JA MUITA AMMATTILAISIA

6
VAPAAEHTOISIA

660
MESSUILLA JA

MUISSA TAPAHTUMISSA
KOHDATTUJA

8
LÄHETETTYÄ TIEDOTETTA

30

Ånni-hanke

EPT-VERKOSTOSSA

39
JÄRJESTÖÄ

EPT-verkostossa 2015:

- 7 kokousta, joissa keskimäärin mukana 15 osallistujaa ja 12 järjestöä
- 2 koulutusta, joissa mukana 68 osallistujaa
- 3 vierailua / tapaamista, joihin osallistui 30 henkeä
- 6 työryhmää, joiden kesken 21 kokousta (Arviointi-, huume-, koulutus-, vaikuttamistyö- ja  
  viestintätyöryhmät sekä strategiarukkanen).

MEDIAESIINTYMISTÄ

MUKANA OLLEITA 
OPPILAITA

4 000
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EPT-verkoston järjestöt
 
A-Kiltojen Liitto ry, 
A-klinikkasäätiö, 
Barnavårdsföreningen i Finland r.f., 
EHYT ry, 
Elämäni Sankari ry, 
Ensi- ja turvakotien liitto ry, 
Erkki Poikosen säätiö, 
Folkhälsan, 
Helsingin Kouluraittiuspiiri ry, 
Irti Huumeista ry, 
Kalliolan Setlementti, 
Kirkkopalvelut/Kehittämis- 
keskus Tyynelä, 
Koulutus elämään –säätiö, 
KRAN rf, 
Kriminaalihuollon tukisäätiö, 
Kunnallinen Päihdehuolto- 
yhdistys ry, 
Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto ry, 
Munuais- ja maksaliitto ry, 
Music Against Drugs ry, 
Myllyhoitoyhdistys, 
Naistenkartano ry, 
Nuorten Ystävät ry, 
Nykterhetsförbundet  
Hälsa och Trafik, 
Pohjois-Karjalan 
kansanterveyden keskus, 
Psoriasisliitto, 
Preventiimi, 
Raittiuden Ystävät ry, 
Sininauhaliitto, 
SOSTE, 
Sovatek-säätiö, 
SPR, 
Stop Huumeille ry, 
Suomen ASH ry, 
Suomen NMKY:n Liitto, 
Suomen Valkonauhaliitto ry, 
Suomen Vanhempainliitto ry, 
Syöpäjärjestöt, 
Tukikohta ry, 
YAD  

Lisäksi asiantuntijoina  
huumetyöryhmässä  
Suomen Lumme ry ja  
koulutustyöryhmässä  
Mielenterveyden keskusliitto ry. 

EPT-verkosto toimii Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla avustuksella. Vuodelle 2015 avustusta myönnettiin 
300 000 euroa, josta käytettiin 264 909 euroa. Päihdepäivät toteutettiin pääosin osallistujamaksuilla.

Mipa-hanketta rahoittaa RAY. 
Vuoden aikana avustusta käy-
tettiin 35 820 euroa.

Vuosi 2015 on ånni-hankkeen toinen toimintavuosi ja toimintaa on ollut se-
kä Turunmaalla että Pohjois-Karjalassa. Vuodelle 2015 avustusta myönnet-
tiin 300.000 euroa, jonka lisäksi edelliseltä vuodelta siirtyi 135.672 euroa. 
Käytössä oli siis 435.672 euroa, josta käytettiin 413.742 euroa. 
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Yhteisökeskustelut
Yhteisökeskusteluja toteutettiin eri sosiaali-
sen median alustoilla. Saadun palautteen pe-
rusteella keskustelut koettiin kiinnostaviksi, 
hyödyllisiksi ja ajankohtaisiksi. Vuoden aika-
na aloitettiin työskentely useassa eri sosiaali-
sen median palvelussa vastauksena toiminta-
kentän muutoksiin. Kuva- ja videopalveluiden 
suosion myötä kehitimme toimintaamme näi-
hin palveluihin sopivaksi. Toiminta aloitettiin 
Instagramissa, Snapchatissa, Minecraftissa ja 
Youtubessa.

Reaktiivinen verkkokeskustelu
Vanhempia ja aikuisia kohdattiin usealla eri 
sosiaalisen median alustalla. Vanhemmille tar-
jottiin tietoa ja tukea päihdekasvatukseen se-
kä ohjattiin tarvittaessa palveluiden pariin. Ai-
kuisten parissa tehtävä työ on tiedottamista, 
ilmiöiden esille nostamista ja hyvää verkko-
keskustelukulttuuria edistävää. Vuoden lopus-
sa avattiin aikuisille suunnattu alkoholiasioi-
hin painottuva viihde- ja tietosivusto etkot.fi 
joka vastaa em. tavoitteisiin. Reaktiivinen kes-
kustelumalli jäi lähinnä Verkkotyön yksikön 
hyödynnettäväksi.

Asiantuntijatoiminta
Toimintavuoden aikana sosiaalisen median 
toiminnoissa vieraili eri tahojen asiantuntijoi-
ta, muun muassa Setasta ja A-klinikkasäätiös-
tä. Yksikkömme oli asiantuntijana Vauva.fi:ssä 
vastaamassa nettikiusaamista koskeviin kysy-
myksiin. Alkuvuodesta lanseerasimme some-
love-sivuston vastauksena nettivihaan. 

VERKKOTYÖ

Kohtaamisia verkon eri areenoilla 

Oppimispelit
Oppimispelejä pidettiin yllä ja saatavissa pe-
limesta.fi –sivustolla. Pelejä pelattiin vuoden 
aikana kohtalaisesti, vaikka markkinointiin ei 
panostettu. Keväällä toteutettiin testigeneraat-
tori yhteistyössä Lähiverkko –projektin kans-
sa. Oppimispelien resursseja siirrettiin kevään 
ja kesän aikana uuden oppimispelin kehittä-
miseen. Syksyllä pidettiin yllä toimintoja ja 
kehitettiin uutta peliä.

Vapaaehtoistyö  
(HappyHour –toiminta)
Toimintavuoden aikana kehitettiin uusi va-
paaehtoistyön toimintamalli.  Happy Hour 
-toiminta perustuu nuorten itsensä ideoimiin 
ja järjestämiin paikallisiin tapahtumiin. Alu-
eilla kohdattiin yhteensä 39 nuorta, mutta itse 
tapahtumia ei saatu toteutettua. Toimintavuo-
den aikana tehtiin materiaaleja tapahtuman-
järjestämisen tukemiseksi. Toimintaa rahoitet-
tiin Raha-automaattiyhdistyksen Paikka Auki 
-rahoituksella.

Click for Support
Click for Support EU-hankkeessa luotiin suo-
situkset nuorille suunnatulle ehkäisevälle huu-
metyölle verkossa. Mukana projektissa oli kol-
metoista (13) eri järjestöä kahdestatoista (12) 
eri maasta.  Suositukset valmistuivat kesäkuus-
sa ja suomeksi ne esiteltiin seminaarissa syys-
kuussa. Suuntaviivat ovat verkossa ladattavissa 
osoitteessa http://bit.ly/verkkosuositukset

Mobiiliapu
Mobiiliapu-palvelu oli vuonna 2015 käy-
tössä sekä talon sisäisissä toiminnoissa et-
tä viidellä ulkopuolisella taholla. Tekstivieste-
jä lähetettiin vuoden aikana yhteensä 49 469 
kappaletta. Palvelun käyttöön tarjottiin tukea 
tarvittaessa.

LähiVerkko 
LähiVerkko on Eläkeliitto ry:n ja EHYT ry:n yh-
teisprojekti (2013–2017). Tavoitteena on vahvis-
taa ikäihmisten osallisuutta sekä tukea ylisuku-
polvisuutta. Projekti toteutetaan pilotteina.  

Vertaistukeen keskittyvistä piloteista päät-
tyi vapaaehtoisten Skype-pilotti. Kuvapuhelu 
koettiin hyvänä vertaistuen välineenä, koska 
se mahdollisti kasvokkain kohtaamisen. Syk-
syllä 2015 alkoi Nettiopastajat -pilotti. Ver-
taistuellista tietotekniikkaopastusta kokeillaan 
Eläkeliiton Varsinais-Suomen yhdistyksissä. 
Tavoitteena on luoda valtakunnallinen vapaa-
ehtoistoiminnan muoto. 

Ylisukupolvisuuteen liittyi kaksi pilottia. 
”Isovanhemmat verkossa” päättyi keväällä. Pi-
lotti kärsi teknisistä ongelmista, mutta osallis-
tujat siitä huolimatta innostuivat kuvapuhelun 
hyödyntämisestä lastenlasten kanssa ja löysivät 
sosiaalisen median palveluita käyttöönsä. Syk-
syllä käynnistyi Muruset – pilotti, jossa ikäih-
misiä koulutetaan kohtaamaan lapsia ja nuoria 
verkossa. Syksyn aikana rekrytoitiin ja koulu-
tettiin vapaaehtoisia. Muruset – pilotista ra-
kennetaan EHYT:in verkkotyön vapaaehtois-

Vuoden aikana yksikkö vastasi toimintakenttänsä muutokseen lopettamalla yli puolet  
toimintamuodoistaan ja kehittämällä useita kokonaan uusia toimintoja vuonna 2014  
luomansa strategian mukaisesti. Samalla yksikön sisäiset työtavat uudistettiin pyrkimällä 
enemmän henkilöittämään toimintoja ja keskittymällä useaan pienempään toimintaan  
aiempien muutaman suuremman toimintamuodon sijaan.
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Vuoden 2015 aikana yksikkö 
vastasi toimintakenttänsä muu-
tokseen lopettamalla yli puo-
let toimintamuodoistaan ja ke-
hittämällä useita kokonaan uu-
sia toimintoja vuonna 2014 luo-
mansa strategian mukaisesti. Sa-
malla yksikön sisäiset työtavat 
uudistettiin pyrkimällä enem-
män henkilöittämään toiminto-
ja ja keskittymällä useaan pie-
nempään toimintaan aiempien 
muutaman suuremman toimin-
tamuodon sijaan. Kehittämisen 
yhteydessä sosiaalisen median 
toiminnan laatukäsikirjana toi-
miva laatutähtidokumentti päi-
vitettiin. RAY avustusta nostet-
tiin 268 000 euroa  ja seuraaval-
le vuodelle siirtyy 43 390 euroa.

toimintaan uutta ulottuvuutta.
Vuonna 2015 alkoi Netikäs -mediasivistys-

materiaalin teko. Kuusiosaisella materiaalilla 
tuetaan ikäihmisten nykymedian ymmärryk-
sen kehittymistä ja rohkeutta lähteä tutustu-
maan mm. sosiaaliseen mediaan ja digitaali-
seen pelaamiseen. Kolme ensimmäistä osaa 
ilmestyivät 2015 joulukuussa.  

Syksyllä 2015 toteutettiin EHYTin alue-
työn kanssa Onnistumisen ilo -seminaarit 
Tampereella, Lappeenrannassa ja Oulussa. Se-
minaareissa käsiteltiin sosiaalista mediaa, pe-
laamisen yhteisöllisyyttä, tablet-laitteita ja ver-
taistuellista opastamista. 

Vuoden 2015 aikana nostettiin ikäihmis-
ten ääntä esiin sosiaalisessa mediassa kahden 
kokeilun avulla. Projektin sisältötutorit eli yli 
65-vuotiaat projektin kokemusasiantuntijat 
kirjoittivat blogeja lahiverkko.fi -sivulle. Sisäl-
tötutoreiden blogit olivatkin vuoden aikana 
suosituimpia kaikista bloteista. Loppuvuo-
desta kutsuttiin laajemmin ikäihmisiä kirjoit-
tamaan blogeja projektin kahdeksi viimeiseksi 
vuodeksi. Toinen kokeilu, jossa ikäihmisten 
ääni kuului, oli Flashmob-tempaus Kampin 
kauppakeskuksessa SeniorSurf-päivänä. Tem-
pauksessa tanssi 55 ikäihmistä ja 15 lasta. 
Tarkoituksena oli osallistaa ikäihmisiä sisäl-
löntuottajiksi sosiaaliseen mediaan ja luoda 
myönteistä kuvaa ikääntymisestä. Tempaus vi-

deoitiin ja se levisi hyvin sosiaalisessa mediassa.   
Projektissa tuotettiin ensimmäinen ver-

sio uudesta ikäihmisten mobiilisovelluksesta 
+60, joka julkaistiin kesällä 2015. Sovellus 
on ikäihmisille tarkoitettu helppokäyttöinen, 
suomenkielisen sovellus, jonka avulla voi vies-
tiä läheisten ihmisten kesken tai tutustua uu-
siin ihmisiin lähialueilla. Sovellusta testattiin 
ja kehitystyö jatkuu projektin viimeisinä kah-
tena toimintavuotena. Lisäksi tuotettiin testi-
generaattori -ohjelma, joka toimii LähiVerkon, 
EHYT ry:n ja Eläkeliiton sosiaalisen median 
sisällöntuotannon tukena. Sillä toteutetaan 
testejä, joita voi jakaa sosiaalisen median pal-
veluissa. Testien ja minivisojen kautta voi he-
rätellä ihmisiä pohtimaan omia valintojaan ja 
käytöstään.  

Kaikki piloteista tuotetut materiaalit ja tu-
lokset on koottu www.lahiverkko.fi-sivuille.  

LähiVerkko on Eläkeliitto ry:n ja 
EHYT ry:n yhteisprojekti (2013–
2017). Tavoitteena on vahvistaa 
ikäihmisten osallisuutta sekä tukea 
ylisukupolvisuutta. Projekti toteute-
taan pilotteina. RAY avustusta vuo-
den 2015 kuluihin käytettiin 105.993 
euroa. 
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Verkkotyön tunnusluvut

448
(kaikki 

toiminnot
– isot tai 

pienet kaikissa 
toimintapaikoissa) 

272 158
KÄYNTIEN MÄÄRÄ

(sivustojen kävijämäärät, 
julkaisujen luku- ja katsontakerrat) 

18 560
OPPIMISPELIT -SIVUSTOLLA VIERAILLEET

 

4 696
ASIANTUNTIJAVIERAANA 

TOIMIMINEN ERI 
SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUISSA

(kaikki toiminnot– isot tai pienet 
kaikissa toimintapaikoissa) 

 

14
YHTEISTYÖ-
KUMPPANIT
(yhteistyö-
kumppanit

jotka ovat olleet
aktiivisesti 
mukana 

toiminnoissa 
asiantuntija-

vieraina)

22 312
TOIMINTAAN OSALLISTUNUTTA
(Facebook, Instagram, Minecraft) 

33 153
TOIMINTAAN SITOUTUNUTTA

(uniikit, sitoutuneet toimintoomme 
seuraamalla tai tykkäämällä ryhmästä 
esim. Facebook, Instagram, Snapchat)

VIESTINNÄN 
MÄÄRÄ

(viestit ja 
kommentit 

keskusteluissa, 
kuvissa ja 
videoissa)

62 022
 PELIKERRAT PELIMESTASSA JA 
MOBIHUBU-KÄNNYKKÄPELEISSÄ

 

OPPIMISPELIT

208
PILOTTEIHIN

OSALLISTUNEITA

550
ONNISTUMISEN 

ILO –SEMINAARIIN
OSALLISTUNEITA

 

300
+60-

SOVELLUKSEN 
LADANNEITA   

YOUTUBE-
VIDEOIDEN 
KATSOJAA  

18 200
INTERNET-SIVUILLA KÄYNEITÄ

 (UNIIKIT)  

 

Verkkotyö

Lähiverkko

1 203

5 000

JÄRJESTETTYÄ
TOIMINTOA
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AIKUISTYÖ

EHYT ry:n aikuistyötä toteutetaan kahdesta 
eri näkökulmasta. Ensisijaisena näkökulma-
na on vaikuttaa aikuisväestön omien yhteisö-
jen, kuten työpaikkojen tai eläkeläisjärjestö-
jen, toimintatapoihin ja toimintavalmiuksiin. 
Toissijaisesti tarjotaan tukea aikuisten hen-
kilökohtaisten päihteidenkäyttöön liittyvis-
sä muutosprosesseissa, havahdutetaan poh-
timaan omaa päihteidenkäyttöä ja tarjotaan 
välineitä itsehallintaan. Toiminnan peruspila-
reita ovat kohderyhmänä olevien yksilöiden ja 
yhteisöjen omien voimavarojen hyödyntämi-
nen, ratkaisukeskeisyys, kannustaminen pai-
kalliseen vaikuttamiseen ja kumppanuus. 

Työyhteisöjen valmiudet  
päihdehaittojen ehkäisyyn  
ja käsittelyyn lisääntyvät 
Työelämän päihdehaittojen ehkäisytyötä on 
toteutettu HUUGO-markkinanimellä. Työ-
paikkojen vastuuhenkilöille annettiin muun 
muassa päihdeohjelmien laadintaa ja työyhtei-
söjen hyviä ennaltaehkäiseviä käytäntöjä kos-
kevaa neuvontaa sekä pidettiin tarjolla työpai-
kan päih detyöhön opastavaa materiaalia sekä 
verkossa (huugo.fi –sivusto) että esitemateriaa-
lina (mm. Henkilökohtainen ongelma? –opas, 
EHYT Teema –lehden työelämänumero). 
Työpaikkojen tukitarpeita kartoitettiin laa-
jalla selvityksellä. Päihdeohjelmaprosesseihin 
on suoraan vaikutettu seitsemällä työpaikal-
la, minkä lisäksi useilla työpaikoilla on tuettu 
ohjelmien jalkauttamista. Vuonna 2014 alka-

nut kehitys, jossa on päästy rakentamaan pi-
dempiä neuvonta- ja tukikontakteja joidenkin 
työpaikkojen kanssa, on jatkunut ja mahdol-
listanut toiminnan vahvemmat vaikutukset: 
erityisesti puheeksioton kynnystä on onnistut-
tu palautteen perusteella madaltamaan. Toi-
saalta on havaittavissa, että työpaikkakäytän-
töjen kehittymisestä huolimatta yksittäisten 
avainhenkilöiden asenteilla on edelleen suu-
ri merkitys. 

EHYT vaikutti vuonna 2014 alkaneeseen 
työmarkkinakeskusjärjestöjen prosessiin työ-
paikkojen päihdesuosituksen päivittämiseksi. 
Päivitetty suositus julkistettiin kesäkuussa 
2015 EHYT:n ja työmarkkinajärjestöjen yh-
teistilaisuudessa. Suositus myös listaa EHYT:n 
yhdeksi kolmesta työelämän päihdekysymys-
ten asiantuntijatahosta Suomessa.

Vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa mai-
nittua, Alko-yhteistyörahoituksella toteutet-
tavaa työelämän viestintäkampanjaa ei toteu-
tettu, koska rahoittaja esitti toiveen kampanjan 
kohdentamisesta sen sijaan ikääntyvien alko-
holin ja lääkkeiden samanaikaisen käytön ris-
keihin. Tämän kampanjan taustaselvitykset 
tehtiin vuoden 2015 aikana ja itse kampanja 
tapahtuu vuonna 2016. EHYT aloitti jäsenenä 
Alkon yhteiskuntavastuuohjelman Työelämä ja 
alkoholi –ohjausryhmässä.

Toiminnan toinen keskeinen osa on ol-
lut päihdekysymyksiin liittyvä koulutus, jota 
on tarjottu erityisesti työpaikkojen vastuu-
henkilöille (esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, 

henki löstöedustajat ja työterveyshuolto). 
Koulutuksissa käsiteltäviä teemoja ovat olleet 
päihdehaitat ilmiönä, niiden ehkäisy osana 
työyhteisön toimintaa, päihdehaittoihin puut-
tuminen ja työpaikan päihdeohjelmien laa-
dinta. Koulutuksia on järjestetty kolmella ta-
valla: itse organisoidut, avoimet alueelliset 
koulutukset, itse organisoidut, kohdennetut 
(esim. tiettyyn työyhteisöön) koulu tukset ja 
yhteistyökumppanien kanssa osana laajempia 
kokonaisuuksia toteutetut koulutukset. Vii-
meksi mainituista kumppaneista tärkeimpiä 
ovat olleet Kiljavan opisto ja Työturvallisuus-
keskus. Yhteensä koulutuksia oli vuoden ai-
kana 34 kpl.

Aikuiset havahtuvat pohtimaan 
omaa päihteidenkäyttöään  
sekä saavat tukea käytön  
itsehallintaan ja tukea  
päihteidenkäyttöön liittyviin 
muutosprosesseihin
Cafe Taitolaji -tilaisuuksissa sekä vuonna 2015 
käynnistetyssä Taitolaji 3+1 -ryhmätoiminnas-
sa alko holinkäyttöään muuttamaan pyrkivillä 
on ollut mahdollisuus saada sekä ammattilai-
sen ohjausta että muiden keskustelijoiden ver-
taistukea. Näitä tilaisuuksia toteutettiin vuon-
na 2015 yhteis työssä paikallisten kumppanien 
kanssa 14 eri puolilla maata. 

Tilannearviotapahtumissa on annettu mah-
dollisuus omien elämäntapojen arviointiin 
sekä tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa. Var-

Työmarkkinajärjestöt päättivät uudesta työelämän päihdesuosituksesta. Päihdeneuvonta- 
puhelinta kehitettiin palvelemaan myös työelämää ja Taitolaji-ryhmät käynnistyivät jälleen.

Aikuistyö – tukemassa  
suomalaista työhyvinvointia  
ja apuna elämänmuutoksissa
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sinaisia tilannearvioita järjestettiin vain kaksi, 
mutta niiden lisäksi tilannearvio-tyyppistä toi-
mintaa toteutettiin EHYT:n eläkeläisjäsenjär-
jestöjen kolmessa suurtapahtumassa, teemana 
erityisesti pelaaminen.

Taitolaji-yhteisökoulutuksia, joissa tuetaan 
työllistämistoimintaa ja kuntouttavaa työ-
toimintaa harjoittavien tahojen vastuuhen-
kilöitä kohtaamiensa aikuisten tukemisessa, 
kannustami sessa ja päihdehaittojen vähentä-
misessä, järjestettiin yhteistyössä paikallisten 
työttömien yhdistysten kanssa vuoden aikana 
neljä. Myös eläkeläis- ja muita järjestöjä on tu-
ettu koulutuksin ja viestinnällä päihdekysy-
mysten käsittelyssä. EHYT:n aikuisia kohtaa-
ville jäsenjärjestöille on tarjottu kannustaja- ja 
muuta vapaaehtoiskoulutusta.

Taitolaji.fi -sivuilla tarjolla ollut itsehallin-
taa tukeva ja muutokseen kannustava materi-
aali siirtyi vuoden aikana ehyt.fi -sivujen Tukea 
ja neuvoa -osioon. OttoMitta -mobiilisovel-
luksen versiota 2.0 levitettiin vuoden aikana, 
ja palautteen perusteella käyttäjät kokevat so-
velluksen tarjonneen heille hyödyllistä tietoa ja 
havahduttaneen seuraamaan omaa alkoholin-
käyttöä ja sen vaikutuksia. Yhdessä verkkotyön 
kanssa työstettiin aikuisten kohtaavaan verk-
kotyöhön soveltuvaa alustaa, jonka tavoitteet 
vuoden aikana tarkentuivat tiedottamiseen, il-
miöiden esille nostamiseen ja havahduttami-
seen. Prosessi tuotti vuoden lopussa etkot.fi 
-sivuston, josta verkkotyön yksikkö jatkossa 
vastaa. 

Päihteidenkäyttäjät ja heidän  
läheisensä saavat apua ja  
ohjausta ja heidän käyttönsä 
aiheuttamat haitat vähenevät 
EHYT ry ylläpitää Helsingin Diakonissalai-
toksen ja Aalto-yliopiston kanssa yhteishank-
keena valtakunnallista päihdeneuvontapalve-
lua. Päihdeneuvontapalvelu tarjoaa laadukasta 
ja asiantuntevaa ammattiapua ja tukea mm. 
päihteiden käyttäjille ja heidän omaisilleen 
sekä ammattilaisille päihteisiin liittyvissä asi-
oissa.  Neuvontapuhelimeen (0800 900 45) 
vastataan 24 h vuorokaudessa, vuoden jokaise-
na päivänä. EHYT vastaa neuvontapuhelimen 
toiminnasta virka-aikana. 60% soittajista an-
toi puhelusta positiivista palautetta ja 53% ta-
pauksista työntekijä koki pystyneensä  autta-
maan soittajaa puhelun aikana.

Toiminnassa alkoi vuonna 2015 uusi han-
keavustuskausi, jonka aikana keskeinen tavoite 
on puhelinneuvonnan laajentaminen vastaa-
maan myös työelämän tarpeita. EHYT ry:n 
kokemusta on hyödynnetty tässä kehittämis-
työssä vuoden aikana muun muassa koulutta-
malla neuvontapuheluihin vastaavia. Lisäksi 
EHYT pilotoi vuonna 2015 työelämäpuhe-
linta omana toimintanaan kolme tuntia vii-
kossa. Virallisesti työelämäkysymyksiin laajen-
nus tapahtui vuoden 2016 alussa. 

1 437
 

49 000

3 413 1 136
PÄIHDENEUVONTAAN

TULLEITA 
PUHELUITA

Aikuistyötä on vuonna 2015 toteutettu pääosin RAY:n kohdennetulla toi-
minta-avustuksella, josta aikuistyöhön on ollut käytettävissä 198 000 eu-
roa. Lisäksi Päihdeneuvontapuhelin on rahoitettu Helsingin Diakonissalai-
toksen hakemalla RAY:n projektiavustuksella, jota HDL on siirtänyt edel-
leen EHYT ry:lle 55 000 euroa.

HUUGO-TAPAHTUMISSA
TAVOITETTUA

TAITOLAJI-TAPAHTUMISSA
KOHDATTUA

HUUGO-TOIMINNALLA
VÄLILLISESTI
VAIKUTETTUA

(työntekijää työyhteisöissään)



27

EHYT ry:n toiminnassa tämä tarkoittaa fik-
sun pelaamisen ja pelikasvatuksen edistämis-
tä sekä haitallisen pelaamisen ja pelihaittojen 
ehkäisyä, jota toteutetaan sekä yleisavustetussa 
toiminnassa että eri projektein. 

Joulukuussa 2015 voimaan tullut uusi laki 
ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä liitti ra-
hapelihaittojen ehkäisyn osaksi päihdehaitto-
jen ehkäisyä. EHYTin mielestä tässä kokonai-
suudessa on oltava mukana myös digitaalisen 
pelaamisen haittojen ehkäisy. 

Suomessa halutaan edistää digipelien teke-
misen osaamista. Siitä toivotaan uutta ”No-
kiaa” työllistämään nuoria osaajia. Tässä on 
myös onnistuttu. Suomen tulee olla myös edis-
tämässä fiksua digipelaamista ja vastuullista 
pelitarjontaa. Pelitaito-projekti aloitti uran-
uurtajana siinä jo vuonna 2010. Sen myötä 
olemme saaneet hyväksytyn aseman niin pe-
laajien, eSportsin, pelien tuottajien kuin peli-
kasvattajien keskuudessa. Pelitaito projektina 
on päättymässä ja sen rahoitusta käytetään 
vielä vuoden 2016 aikana. Projekti on jalkau-
tettu EHYTin toimintaan erinomaisesti. Sen 
myötä syntynyt osaaminen ja kokemus säi-
lyvät EHYT:issä, kun neljästä työntekijästä 
kaksi on pystytty vakinaistamaan. Pelitaidon 
aikana tehtiin vaikuttava määrä hyvää työtä, 
koulutuksia sekä materiaalia, kuten Vanhem-
pien huoneentaulu. Lisäksi syntyi Pelikasvatta-
jan käsikirja, joka tehtiin EHYTin perustaman 
Pelikasvattajien verkoston toimesta. Pelitaidon 
kokemuksista saatiin jalostettua Pelit puheeksi 
-projekti sekä Vastuullisen pelaamisen edistä-

minen nuorten pelaajayhteisöissä -projekti. 
Rahapeliyhtiöiden toimintojen yhdistämi-

sen seuranta ja Arpa -projektin käynnistämi-
nen olivat alkuvuoden merkittävimpiä asioita. 
Arpa-projekti tuotti Rahapelaamisen riskira-
jalla -selvityksen, jossa kuvattiin ensi kertaa 
suomalaisen riskipelaajan profiilia ja esitel-
tiin rahapelikulutukseen perustuva riskipelaa-
misen mittari. EHYT on ollut aktiivisesti mu-
kana korostamassa pelihaittojen huomioimista 
peliyhtiöiden yhdistämisprosessin aikana. Työ 
jatkuu edelleen. 

PELITAITO-TOIMINTA

Pelikasvatusta lapsille  
ja aikuisille
Lasten ja nuorten pelaamiseen, pelikasvatuk-
seen ja pelihaittojen ehkäisyyn liittyvä työ on 
saanut vakiintuneen jalansijan EHYTin toi-
minnassa. 

Toiminnan resurssina on ollut yksi palkattu 
työntekijä sekä noin kolmenkymmenen free-
lancer-kouluttajan valtakunnallinen verkosto. 
Näillä resursseilla on ollut mahdollista jatkaa 
Pelitaito-projektissa toimivaksi todettuja työ-
muotoja: Pelitieto-tunteja, vanhempainiltoja, 
ammattilaiskoulutuksia, verkostotoimintaa 
sekä viestinnällisiä toimia.  

Vuoden 2015 aikana kouluttajaverkoston 
toimintaa on tavoitteiden mukaisesti kehitetty 
ja sitä voidaan pitää vakiintuneena. Keväällä 

toimintaan rekrytoitiin 14 uutta Pelitaito-kou-
luttajaa. Vuoden aikana kouluttajille järjestet-
tiin kaksi koulutusta: maaliskuussa vanhojen 
kouluttajien täydennyskoulutus sekä kesä-
kuussa uusien kouluttajien kaksipäiväinen pe-
rehdytyskoulutus. Myös koulutusmateriaaleja 
kehitettiin edelleen ja ne käännettiin ruotsin-
kielelle.  

Kouluissa tehtävä työ jatkui suurelta osin 
kouluttajaverkoston toimintana. Yksittäisten 
koulujen lisäksi osana EHYT ry:n ja Etelä-Kar-
jalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten yhteistyö-
sopimusta alueella järjestettiin pelikoulutuksia 
5. ja 6.luokkalaisille ja vanhempainiltoja hei-
dän huoltajilleen (31 koulua).  Lisäksi Van-
taalla Pelitietotunteja pidettiin 3.luokkalaisille  
(25 koulua) sekä osassa kouluissa vanhempai-
niltoja heidän huoltajilleen.

Kerättyjen avoimien palautteiden mukaan 
Pelitaidon tärkeät viestit oli saatu tunneilla 
hyvin välitettyä ja oppilaille oli jäänyt peli-
tietotunneista mieleen erityisesti  pelien ikä-
rajat ja pelaamisen hyödyt ja haitat. Pelitieto-
tunteja oli palautteiden mukaan pidetty mm. 
”kivoina”, ”kiinnostavina” ja ”hyödyllisinä”, 
myös kouluttajista oli pidetty ja he saivat pal-
jon kiitosta.  Palautteiden (n. 300 kpl) mukaan 
vanhempainiltoja pidettiin hyvinä ja hyödylli-
sinä (ka= 4,0 - asteikolla 1-5). Vanhempainil-
loista oli saatu uutta tietoa pelaamisesta, peli-
kulttuureista ja pelihaitoista sekä konkreettisia 
vinkkejä pelikasvatukseen. Monet vanhemmat 
kokivat, että heidän valmiutensa keskustella 
pelaamisesta olivat kasvaneet vanhempain- 

Pelihaittojen ehkäisy osaksi  
ehkäisevää päihdetyötä
Alkoholiin, tupakkaan ja huumausaineisiin liittyvän haittojen ehkäisyn lisäksi EHYT 
pyrkii strategiansa mukaisesti ehkäisemään myös pelaamisesta aiheutuvia haittoja. 

PELAAMINEN
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illan myötä. 
Ammattilaisille suunnattuja koulutuksien 

tavoitteena on lisätä sosiaali-, terveys- ja kas-
vatusalan ammattilaisten tietoa , osaamista ja 
ymmärrystä suhteessa lasten ja nuorten pe-
laamiseen, pelikasvatukseen ja pelihaittoihin. 
Palautteiden (75 kpl) mukaan tavoitteet saa-
vutettiin: koulutuksen teemaa pidettiin tär-
keänä, koulutuksista saatiin uutta tietoa, uutta 
pohdittavaa, koulutuksia pidettiin kiinnosta-
vina ja selkeinä. Suurin osa osallistujista koki, 
että pystyi hyödyntämään koulutuksessa oppi-
maansa omassa työssään.  

Osana Pelitietotunteja, vanhempainiltoja, 
ammattilaiskoulutuksia sekä muita tapahtu-
mia on jaettu Pelitaito-projektissa tai osana sen 
toimintaa tuotettuja materiaaleja kuten Van-
hempien huoneentauluja, EHYT Teema-leh-
teä, Pelipäiväkirja –flyeria  sekä 9 kysymystä 
pelaamisesta –flyeria. Palautteiden mukaan 
koulutuksissa jaettuja materiaaleja pidettiin 
hyvinä ja hyödyllisinä.

Pelitaito-toimintaan liittyviä mediaesiinty-
misiä oli vuoden aikana yhteensä 7 kappaletta: 
6 lehtihaastattelua ja yksi radiohaastattelu.  

PELIT PUHEEKSI  
–PROJEKTI  
 
Kodin peliarkea tukemassa
Projektin tavoitteena on lisätä lasten ja lapsi-
perheiden parissa työskentelevien ammatti-
laisten tietoa ja ymmärrystä lasten pelikasva-
tuksesta sekä tuottaa materiaalia ja työkaluja 
pelaamisen käsittelyyn lastenneuvolassa, per-
he- ja kasvatusneuvolassa, alkuopetuksen op-
pilashuollossa sekä tarvittaessa myös päivähoi-
don parissa.  

Lasten ja lapsiperheiden kanssa työskente-
leville ammattilaisille suunnatun koulutusmal-
lin kehittäminen oli yksi Pelit puheeksi -pro-
jektin keskeisimmistä tehtävistä. Koulutuksen 
sisällön suunnittelussa hyödynnettiin aikai-
semmin EHYTin Pelitaito-projektissa saatuja 
kokemuksia koulutuksista, projektin toteutta-
man ammattilaisten tarpeista tehdyn selvityk-
sen (vastauksia 148 henkilöltä) tuloksia sekä 
pilottikoulutuksesta saatuja koulutuspalaut-
teita. Koulutusmallin ja materiaalien suun-
nittelussa huomioitiin erityisesti pelaaminen 
0−8-vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä 
näkökulmasta sekä ammattilaisten rooli ja 
mahdollisuudet perheiden pelikasvatuksen tu-
kena eri tilanteissa. 

Neljä Pelitaito-kouluttajaa koulutettiin pro-
jektin sisältöihin ja he pitivät vuoden aikana 
yhteensä kuusi Pelit puheeksi –koulutuksista. 
Kerätyn palautteen perusteella kohdennetuilla 
ja räätälöidyillä koulutuksilla saavutettiin hy-
viä tuloksia. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset 
kokivat koulutuksen aiheen tärkeäksi, pystyvät 
hyödyntämään koulutuksen antia omassa työs-
sään sekä pitivät koulutuksessa jaettuja mate-
riaaleja erittäin hyödyllisinä. Avovastauksissa 
korostuivat tietoisuuden lisääntyminen, kes-

kustelu ja erilaiset näkökulmat lasten pelaa-
miseen. Saadun palautteen perusteella koulu-
tukset ovat vastanneet hyvin niille asetettuihin 
tavoitteisiin. Omien koulutusten lisäksi Pelit 
puheeksi –projektin sisältöjä ja materiaaleja on 
esitelty osana Pelitaito-koulutuksia.  

Projektissa kehitetty puheeksioton malli on 
kuvattu THL:n Innokylä-palveluun ja sitä on 
levitetty Pelit puheeksi –projektin omissa kou-
lutuksissa sekä osana EHYTin ammattilaisille 
suunnattuja pelikoulutuksia. Samoin yhteis-
työssä MLL:n kanssa toteutettua Media mu-
kana lapsen arjessa esitettä on jaettu laajasti 
EHYTin tilaisuuksissa sekä osana MLL:n me-
diakasvatustoimintaa. Lisäksi Pelit puheeksi –
projekti esitteli toimintaansa kohderyhmilleen 
keskeisillä Kouluterveyspäivillä ja Neuvolapäi-
villä.  Mediaesiintymisiä Pelit puheeksi –pro-
jektilla oli vuoden aikana 5 kappaletta.  

Pelit puheeksi –projektille haettiin ja saatiin 
jatkorahoitus OKM:ltä vuodelle 2016.   
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VASTUULLISTA  
PELAAMISTA NUORTEN 
PELAAJAYHTEISÖISSÄ 
EDISTÄVÄ HANKE

Fiksua pelaamista pelaajien 
omissa yhteisöissä 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää sekä edis-
tää hyviä ja terveellisiä digitaalisen pelaamisen 
käytäntöjä nuorten pelaajayhteisöissä ja tukea 
nuorten omaehtoista yhteisöllistä toimintaa 
digitaalisen pelaamisen parissa. 

Hankkeessa toimittiin yhteistyössä nuor-
ten tietokonepelitapahtumien kanssa. Yhteis-
työtapahtumat täyttivät vastuullisen pelaa-
misen Kukkahattu suosittelee! -laatukriteerit, 
tapahtumaosallistujille teetettiin hyvinvointi-
kysely verkossa, tapahtumissa järjestettiin lu-
ento vanhemmille sekä esitepiste, jossa hank-
keen työntekijä kohtasi tapahtumakävijöitä ja 
jossa jaetaan EHYT ry:n tuottamia esitteitä. 
Yhteistyötapahtumille maksettiin 300 euron 
tapahtumatuki palkkioksi yhdessä toteutetusta 
työstä. Toimintaa toteutettiin Pelitaito-koulut-
tajien verkoston kanssa yhteistyössä. Hanke-
työntekijän vastuulla oli tapahtumien yhteis-
työn koordinointi.  

Hanke toimi tavoitteidensa mukaisesti. 
Hanke ylitti yhteistyötapahtumien tavoite-
määrän: vuoden aikana yhteistyössä toimittiin 
kuudentoista tapahtuman kanssa. Tapahtu-
missa kohdattiin satoja nuoria sekä kymme-
niä tapahtumajärjestäjäaktiiveja. Pelaajan hy-
vinvointikyselyyn vastasi vuoden 2015 aikana 
yhteensä 980 pelitapahtumaosallistujaa, joista 
suurin osa oli 13–18 -vuotiaita nuoria. Peli-
tapahtumissa järjestettyihin luentoihin osallis-
tui yhteensä noin 400 pelaajaa tai vanhempaa. 
Hanketyöntekijää ja Pelitaito-kouluttajia haas-
tateltiin muutamasti (3 kpl) paikallismedioi-
hin hankkeen toiminnasta. Hankkeesta tuotet-
tiin kuvaus THL:n Innokylä-palveluun. 

ARPA-PROJEKTI

Elämää ilman rahapelihaittoja
Aikuisten rahapelihaittoja ehkäisevä Arpa- 
projekti aloitti toimintansa tammikuussa 
2015. Projekti on osa EHYTin pelaamisen 
kokonaisuutta ja mukana kehittämissalkussa. 
Arpa-projektissa tehtiin ensimmäisenä tavoit-
teiden ja arvioinnin uudistus. Projektin oh-
jausryhmänä aloitti marraskuussa 2015 Pelaa-
misen kokonaisuuden ohjausryhmä.

Haittoja ehkäisevällä työllä halutaan vai-
kuttaa riskirahapelaamiseen. Suomessa ei ole 
tutkittu riskipelaajia. Projektin täytyi aloittaa 
riskirahapelaamisen määrittelystä ja tunnista-
misen keinojen kehittämisestä. Tähän vastat-
tiin kahdella selvityksellä; väärinkäytökset työ-
elämässä ja riskipelaamisen kartoittaminen. 
Rahapelaamisen riskirajalla -selvitys julkaistiin 
Ehkäisevän päihdetyön viikolla marraskuussa. 

Siinä kuvattiin ensi kertaa suomalaisen riskipe-
laajan profiilia ja esiteltiin rahapelikulutukseen 
perustuva riskipelaamisen mittari. Julkaisu he-
rätti kiinnostusta ammattilaiskentällä ja me-
diassa. Sitä hyödynnetään edelleen projektin 
materiaalituotannossa. Lisäksi projekti tuotti 
Sisäiset tarkastajat ry:n kanssa selvityksen ra-
hapeliongelmien kohtaamisesta ja väärinkäy-
töksistä työelämässä. 

Ensimmäisen toimintavuoden kohteena 
oli työelämätyön kehittäminen, jossa pro-
jekti on ensimmäinen suomalainen toimija. 
EHYTin aikuistyön kanssa suunniteltiin Pe-
liHUUGO-koulutusmoduuli, jolla voidaan 
kouluttaa henkilöstöhallintoa ja työterveys-
huoltoa rahapelaamisesta, tunnistamisesta, 
puheeksiottamisesta ja mini-interventiosta 
sekä rahapelihaittojen ehkäisyn liittämisestä 
työpaikan päihdeohjelmaan. Projekti valmis-
teli rahapelihaittojen ehkäisyn osiota EHYTin 
päihdeohjelmaan. EHYTin tulevaa päihdeoh-
jelmakirjausta käytetään jatkossa mallina päih-
deohjelmiin. Projekti aloitti yhteistyön Työtur-
vallisuuskeskuksen, Työterveyslaitoksen sekä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, 
jotta riskitoimialoilla henkilöstöhallinto saa-
taisiin kiinnittämään huomiota rahapelihait-
tojen käsittelyyn. Syksyllä aloitettiin yhteisen 
koulutus- ja materiaalituotannon suunnittelu.

Projektin kansalaisviestinnän kohteeksi va-
littiin rahapelaamista harrastavat. Sosiaalisen 
median työtä ja viestintää suunnattiin tälle 
kohderyhmälle. Oman pelaamisen hallinnan 
tueksi tuotettiin ensimmäinen suomalainen 
malli rahapelaamisen kulutuksen riskien ar-
viointiin osana Rahapelaamisen riskirajoilla 
-selvitystä. Kansalaisviestintää toteutettiin 
tuottamalla blogitekstejä rahapelipolitiikasta, 
rahapelaamisesta ja pelihaitoista EHYTin verk-
kosivuille ja jakamalla niitä. 

Syksyllä aloitettiin suunnittelu rahapeli-
haittojen ehkäisemiseksi kansalaistoiminnassa. 
Projekti kontaktoi eläkeläisjärjestöjen toimi-
jat. Lähiverkko-hankkeen kanssa suunniteltiin 
kysely ikäihmisten pelaamisesta, joka toteute-
taan keväällä 2016. Arpa osallistui Lähiverkon 
IkäAkatemia-tilaisuuksiin puheenvuoroilla 
ikäihmisten pelaamisesta. Tietoa ikäihmisten 
rahapelaamisesta kerättiin kyselyllä EHYTin 
aikuistyön kanssa eläkeläisjärjestöjen tapahtu-
missa.

Projekti aloitti rahapelihaittojen tuomisen 
osaksi EHYTin pysyvää työtä vahvalla otteella 
heti alusta pitäen. Projekti oli toteuttamassa 
Päihdepäivillä Se ei pelaa, joka pelkää -semi-
naaria. Pelaamisen rahapelihaitoista ja riskipe-
laamisesta järjestettiin koulutuksia EHYTin 
henkilökunnalle ja vapaaehtoisille. EPT-ver-
kostoon perustettiin rahapelihaittojen ehkäi-
sylle oma työryhmä.

Projekti aloitti yhteistyössä THL:n kanssa suo-
malaisen mallin suunnittelun rahapelihaittojen 
ehkäisemiseksi. Arpa-projekti saatiin näkyväksi 
Pakka-yhteistyössä. Syksyllä Tukholmassa perus-
tettiin rahapelihaittoihin keskittyvä pohjoismai-
nen ehkäisevän työn verkosto.

Pelit puheeksi – Ammattilai-
set lapsiperheiden pelikasvatuk-
sen tukena -projekti on Opetus- 
ja kulttuuriministeriön rahoitta-
ma projekti.  Rahoitusta vuodelle 
oli 45 840 euroa, kulujen ollessa 
30 522 euroa. Käyttämätön raha 
siirtyy jatkohankkeen käytettä-
väksi vuodelle 2016. 

Pelitaito-projekti päättyi vuoden 
2014 lopussa, mutta avustuksen 
siirtymän avulla toimintaa on voi-
tu jatkaa varsinaisen projektikau-
den päättymisen jälkeen. RAY-
rahoitusta nostettiin  60 360 eu-
roa, lisäksi koulutuksista ja kun-
tasopimuksista saatavaa tuottoa 
oli 24 366 euroa. Toiminnan kulut 
olivat 84 727 euroa. 

Jenny ja Antti Wihurin rahasto ra-
hoitti vastuullista pelaamista pe-
laajathteisöissä edistävää hanketta 
25000 eurolla vuonna 2015. Hank-
keelle haettiin jatkorahoitusta vuo-
delle 2016, mutta sitä ei myönnet-
ty. Hanke päättyi joulukuussa 2015.

Arpa-projektissa toimitaan RAY:n 
avustuksella, josta vuoden 2015 
aikana käytettiin 161 604 euroa.
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PELI-
TAPAHTUMIEN

 LUENNOT

400
KOHDATTUA 

/TAVOITETTUA
(15 tapahtumaa) 300

KOHDATTUA/TAVOITETTUA
(11 tapahtumaa) 

AMMATTILAISKOULUTUS 
PELIT PUHEEKSI

560
KOHDATTUA /TAVOITETTUA

(18 tapahtumaa) 

 

AMMATTILAISKOULUTUS 
PELITAITO

870
KOHDATTUA /TAVOITETTUA

(37 tapahtumaa) 

VANHEMPAINILTA
PELITAITO

KOHDATTUA /TAVOITETTUA
(71 koulua) 

PELITAITOTUNNIT

980
PELAAJIEN 

HYVINVOINTI-
KYSELYYN 

VASTANNEITA
(16 kyselyä) 

15
MEDIA-

ESIINTYMISTÄ

Digipelaaminen

Arpa-projekti

64
 

(3 tapahtumaa)

 
1 436 

KOHTAAMISIA
YHTEENSÄ

(75 tapahtumaa) 

375
MESSUILLA

KOHDATTUA
AMMATTILAISTA
(3 tapahtumaa) 

149
KOHDATTUA

SIDOSRYHMIEN 
EDUSTAJAA

(7 tapahtumaa) 

485 
KOHDATTUA KANSALAISTA

YHTEENSÄ
(8 tapahtumaa) 

5
ASIANTUNTIJA

LUENTOA
KANSALAISILLE
(eri tapahtumia,

421 kuulijaa) 

750 
KOHDATTUA AMMATTILAISTA

YHTEENSÄ
(15 tapahtumaa) 

5
ASIANTUNTIJA-

LUENTOA
AMMATTILAISILLE

(eri tapahtumia, 
226 kuulijaa) 

46
MEDIA-

ESIINTYMISTÄ

3
TIEDOTUSTILAISUUTTA, 
VAIKUTTAJATAPAAMISTA

3 900

MESSUILLA  
JA MUISSA  

TILAISUUKSISSA
KOHDATTUA

KANSALAISTA
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Toiminta siirtyi A-kiltojen Liitto ry:stä Ehkäi-
sevä päihdetyö Ehyt ry:lle järjestöjen yhteisel-
lä sopimuksella vuoden 2015 alusta. Toimin-
nan siirryttyä EHYT ry:n sisään vuoden 2015 
alussa laadittiin nykyisen avustuksen puitteis-
sa myös kolmivuotinen kehittämissuunnitel-
ma, jonka tavoitteeksi asetettiin toiminnan 
kiinnittäminen osaksi EHYT ry:n toimintaa.  

Asiakastyössä näkyvät päihde-
asiakkaiden huonovointisuus  
ja ongelmien kasautuminen 
Päihdepalvelujen asiakkaan asemaan ja koh-
teluun vaikutettiin muuttuvassa toimintaym-
päristössä siten, että lakisääteiset oikeudet 
palveluihin ja etuuksiin toteutuivat mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa tarpeen mukai-
sesti ja oikea-aikaisesti.

Vastattujen asiakkaiden yhteydenottojen 
määrä kasvoi hieman vuodesta 2014. Pää-
asiallisina yhteydenoton syinä olivat päihde-
huoltolain mukainen hoitoon pääsy (katkaisu, 
maksusitoumus laitoshoitoon, jatkohoito, kor-
vaushoito) ja hoitojatkumoiden toteutuminen 
(avo-/laitoshoidot, palvelujentuottaja- oma 
kunta), hoidonaikainen sosiaaliturva (sairaus- 
ja kuntoutusraha) ja huono kohtelu (uloskir-
jaamiset, asiakkaan kuuleminen, palveluiden 
väliinputoaminen ja ”pallottelu”).

Jokainen yhteydenotto arvioitiin ja selvi-
tettiin.  Niiden perusteella asiakkaiden huo-

nokuntoisuus näyttää lisääntyneen, mikä on 
monimutkaistanut ongelmien selvittämistä.  
Tämä näkyy myös läheisten kuormittumisena.

Osa ongelmatilanteista selvisi jo yhden pu-
helun aikana asiakkaan saadessa tukea ja neu-
voja. Useimmiten tilanteen selvittämiseksi 
tarvittiin yhteydenottoja kuntien ja hoitopaik-
kojen työtekijöihin, jolloin asiakkaan suostu-
muksella tehtävällä yhteistyöllä saatiin aikaan 
asiakkaan edunmukainen muutos. Tarvitta-
essa käytettiin viimesijaisena oikeusturvakei-
noina valituksia ja muistutuksia tai niihin oh-
jausta, jos asiakas halusi viedä omatoimisesti 
asiaa eteenpäin.  

Ongelmia tuottaa myös moniportainen 
palveluohjausjärjestelmä. Palvelujen tilaajien 
ja tuottajien väliset palveluketjut eivät aina 
toimi, mikä vaikeuttaa varsinkin huonokun-
toisten asiakkaiden palveluiden piiriin pääsyä. 
Työntekijöiden ja muiden sidosryhmien tietoi-
suutta asiakkaiden oikeuksista lisättiin ja vai-
kutettiin käytäntöjen muuttumiseen asiakas-
lähtöisimmiksi. 

Vaikuttamistyössä vahvistetaan 
ymmärrystä edunvalvonnasta ja 
asiakkaiden oikeuksista 
Asiakastyössä saatua tietoa ja kokemuksia vie-
tiin eteenpäin palvelujärjestelmään kunta- ja 
hoitopaikkavierailuilla ja selvitettiin, onko 
kyseessä yksittäistapausta laajempi ongelma  

alueella sovellettavissa käytännöissä.  Työnte-
kijöille annettiin ajantasaista tietoa asiakkai-
den oikeuksista ja palveluja velvoittavasta lain-
säädännöstä. Toimintaan tulleen palautteen 
perusteella tämä lisäsi työntekijöiden tietoi-
suutta ja paransi heidän mahdollisuuksia toi-
mia epäselvissä tilanteissa. 

Eri alueiden kunta- ja järjestötoimijoita saa-
tettiin yhteen verkosto-, koulutus- ja kon-
sultointitilaisuuksissa (mm. Oulu, Tampere, 
Turku, Kuopio).  Niiden yhteydessä saatiin 
ajankohtaista tietoa alueella esiintyvistä on-
gelmatilanteista palveluissa ja asiakkaiden 
tarpeista. Tietoa käytettiin hyväksi päihde-
asiamiestoiminnan edunvalvontatyön kehit-
tämisessä ja vietiin eteenpäin lainsäädäntö- ja 
muissa hankkeissa.

Palveluiden organisoitumisen kehittymistä 
seurattiin eri puolella Suomea (sote-uudistus). 
Meneillään oleviin hankintoihin ja kilpailu-
tuksiin tuotiin mukaan asiakkaan asemaan ja 
oikeuksiin liittyviä näkökulmia. 

Päihdeasiamiestoiminnasta viestittiin esit-
teiden, lehtijuttujen ja blogitekstien muodossa 
sekä esimerkiksi esittelemällä toimintaa Päih-
depäivillä. Toiminnan verkkosivuilla (www.
paihdeasiamies.fi) oli vuoden aikana 12 150 
erillistä käyntiä. 

PÄIHDEASIAMIES-
TOIMINTA

Tavoitteena asiakkaan ja  
läheisten aseman parantaminen 
muuttuvassa toimintaympäristössä
Päihdeasiamiestoiminta on järjestöpohjaista edunvalvontaa, joka täydentää ja tukee olemassa 
olevia palveluja sekä lakisääteistä potilas- ja sosiaaliasiamiesjärjestelmää.  Palvelut ovat kai-
kille niitä tarvitseville avoimia ja maksuttomia. Toiminta on kunnista ja palvelujen tuottajista 
riippumatonta ja anonyymiä. Toiminta pitää sisällään oikeudellista asiantuntija-apua, muuta 
edunvalvontatyötä ja ulospäin suuntautuvaa vaikuttamis- ja tiedottamistoimintaa.
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Yhteistyöllä ja kehittämisellä 
kiinni hiljaisiin signaaleihin

Kaikilla EHYTin alueilla aloitettiin alueellis-
ten vaikuttamiskanavien kehittäminen. Alue-
työntekijöiden kanssa tehtiin yhteistyötä alue-
vierailuita koskevien järjestelyjen muodossa ja 
toiminnalle saatiin yhteyshenkilöt EHYTin 
alueille ja verkostoihin. Tämä mahdollistaa te-
hokkaamman tiedonvaihdon palveluiden ke-
hitystä koskevien ns. heikkojen signaalien 
muodossa. Tietoa vietiin myös kuntiin. Yh-
teistyötä ja tiedonvaihtoa Elokolojen,  neuvon-
tapalveluiden ja Taitolaji-toiminnan kanssa 
tiivistettiin. Näin mahdollistettiin päihdeasia-
miestoiminnasta kertyneen tiedon ja  osaami-
sen parempi hyödyntäminen sekä EHYTin si-
sällä että sen verkostoissa. 

Eri viranomaisten, muiden päihdejärjestö-
jen, päihdeneuvonnan, järjestöjen asiamies-
ten, päihdejärjestelmän tutkijoiden ja RAY:n 
kanssa jatkettiin aktiivista yhteistyötä asiak-
kaiden edunvalvonnan edistämiseksi sekä ke-
hittämiseksi. 

Osana kehittämistyötä loka-marraskuussa 
toteutettiin kuukauden mittainen seuran-
tajakso, jonka aikana tulleista 137 yhtey-
denotosta otettiin tarkasteluun joka viides. 
Näistä 27 tapauksesta 10 (37%) yhteydenot-
toa tuli päihdeasiakkaalta ja 7 (26%) lähei-
siltä. Loput yhteydenotot tulivat työnteki-
jöiltä (5 kpl/18,5%) ja muilta sidosryhmiltä 
(5 kpl/18,5%). Tarkastellut yhteydenotot vah-
vistivat tietoa päihdeasiakkaiden tilanteiden 
haastavuudesta ja ongelmien kasautumisesta. 
Seurantajaksoa edeltänyt sidosryhmätyösken-
tely näkyi otoksessa muiden sidosryhmien nor-
maalia hieman suurempana osuutena. Päihde-
asiamiestoiminta näyttäisi jakson perusteella 
tavoittavan monipuolisesti eri kohderyhmiään.

1 300
 VASTATTUA

YHTEYDENOTTOA

703
KOULUTUS JA 

LUENTOTILAISUUDET

APUA JA NEUVOJA
Apua päihdeongelmaan saa ensisijaisesti oman kotikunnan 
sosiaali- ja terveyspalveluista. Useilla alueilla on A-klinikka, 
katkaisuhoitoasema tai muu päihde- ja mielenterveys- 
palvelun yksikkö. Työterveyshuolto ja lääkäriasemat  
auttavat myös päihdeasioissa.

Jos hoitoon pääsyssä tai hoidossa ilmenee ongelmia,  
voit ottaa yhteyden kotikuntasi sosiaaliasiamieheen tai 
terveydenhuollon yksikön potilasasiamieheen.

Mikäli palvelut eivät ole toimineet, hoitoon hakeutuja tai 
hänen läheisensä voi ottaa yhteyttä päihdeasiamieheen 
välittömästi päihdehoitoon ja senaikaiseen sosiaaliturvaan 
liittyvissä asioissa kuten

oikeus päihdehoitoon ja -kuntoutukseen
- hoitoon pääsy; maksusitoumus
- kohtelu hoitoyksikössä

hoidonaikainen sosiaaliturva
- kuntoutusraha
- sairauspäiväraha

tietosuoja
- asiakas- ja potilasasiakirjat
- tiedonsaantioikeus

koulutus ja konsultointi
- muille päihdetoimijoille ja järjestöille

129
 

 

86
JÄRJESTÖ-

TOIMIJOIDEN
KOHTAAMISTA
 (myös EHYT)

PÄIHDEHUOLLON TYÖNTEKIJÖIDEN 
/ AVAINHENKILÖIDEN KOHTAAMISTA

(konsultaatiot tapaamisissa)

Toimintaa rahoitetaan RAY-avustuk-
sella, joka oli vuonna 2015 suuruudel-
taan 192 000 euroa.
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Tapausesimerkki 
Päihdeasiamies- 

toiminnasta.

Asiakkaalle on tarjottu 
kunnan omassa palve-

luissa laitosjaksoa,  
mutta hän ei halunnut  

mennä sinne, koska  
on kokenut, että se ei 

ole hänelle sopiva.

Oikeuskäytännössä katsottu, että asiak-
kaan olisi pitänyt käydä ensin kunnan  

palvelujen piirissä arvioinnissa. Asiakkaalla 
oli kiire päästä hoitoon, ja hän on siksi  
mennyt yksityiselle. Asiakas voi joutua  
itse maksamaan yksityisestä palvelusta 
 koituneet kulut. Selvitetään kuitenkin  

onko mahdollista, että  kunta osallistuisi 
maksusitoumuksen maksamiseen.

Asiakkaalla on takana pitkä päihde- 
historia. Hän on käynyt avopalveluissa, 

jotka eivät ole olleet riittäviä.  
Asiakas ei ole saanut maksusitou- 

musta haluamaansa paikkaan,  
joten hän on mennyt omatoimisesti  
laitoshoitoon ja on nyt hakemassa 

maksusitoumusta jälkikäteen.

Epäselvyyttä kotikun- 

nasta, joka toimii maksaja- 

tahona (kotikunta on vel-

vollinen tarpeen mukaan).  

Asiakas on asumuserossa 

puolisosta ja lapsista.  

Maistraatista selvitetään 

oikeaa kotikuntaa.

Asiakkaalle on toimitettu 
mahdollista valitusta  

varten mallipohja, mikäli  
vastaus on kielteinen. Hän 

kysyy tarvittaessa neuvoa ja 
asiaa viedään eteenpäin, jos  

päätös on kielteinen.

Toimenpiteiden lakiperus-
teet ja soveltamisohjeet:
- Suomen perustuslaki,  

päihdehuoltolaki, sosiaali-
huoltolaki, lastensuojelulaki, 

kotikuntalaki, sosiaali- 
huollon asiakaslaki.

Asiakkaan tilanne on 
selvinnyt. Päihdeasia-
mies saa palauteen ja 

kiitokset. Asiakas  
palaa tarvittaessa.
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HALLINTO

EHYT ry:n toiminnan painopisteenä vuonna 
2015 oli innovaatiot ja volyymin kasvattami-
nen. Keskeisiä kehittämisteemoja olivat strate-
gian jalkauttaminen, viestintä, kouluttajaver-
koston rakentaminen, vapaaehtoistoiminta, 
seuranta ja arviointi sekä kuntayhteistyön laa-
jentaminen. Yksiköissä ja osastoilla tapahtuvaa 
kehittämistyötä tukivat laajennettu johtoryh-
mä sekä yhteisinä kehittämisresursseina erityi-
sesti innovaatiojohtaja ja johtava erityisasian-
tuntija. 

Henkilöstö 
EHYT ry:n palveluksessa oli 31.12.2015 yh-
teensä 68 henkilöä, joista 58 keskustoimistol-
la ja 10 alueilla. Lisäksi keskustoimistolla työs-
kenteli opintoihinsa liittyen 4 harjoittelijaa. 
Henkilökunnan määrä laski vuoden vaihtues-
sa päättyneen Amis-hankkeen myötä 61 hen-
kilöön. Keski-ikä EHYT ry:ssä oli 43 vuotta ja 
76 % henkilöstöstä oli naisia ja 24 % miehiä. 

Strategiansa mukaisesti EHYT haluaa olla 
yksi Suomen parhaista työpaikoista. Tähän py-
rittiin kehittämällä edelleen mm. johtamista, 
sisäistä viestintää ja talon toimintakäytäntöjä. 
Henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä huo-
lehdittiin myös laadukkaan työterveyshuollon 
ja työhyvinvointia tukevan toiminnan kautta. 
Työhyvinvoinnin edistämiseen varattiin eril-
linen määräraha, jonka käytöstä vastasivat eri 
yksiköiden edustajista koottu tyhy-ryhmä. 

Maaliskuussa 2015 toteutettiin iso työ-
hyvinvointikysely, joka oli vertailukelpoinen 
edelliseen vuonna 2013 tehtyyn kyselyyn. 

Kehittämiskohteina olleet johtaminen 
(3,95->4,35), viestintä (3,4->3,78) ja työn or-
ganisointi (3,44->3,72) olivat kaikki nousseet 

erinomaiselle tasolle jopa verrattaessa muihin 
yritysten ja järjestöjen keskiarvoihin. Myös 
mm. kehittämistä tukeva työkulttuuri, työn-
tekijän vaikutusmahdollisuudet, työn mielek-
kyys ja työilmapiiri saivat kaikki erittäin kor-
keat arvosanat.  

Henkilöstöön liittyvien toimintatapojen ja 
suunnitelmien valmistelua ja jalkauttamista 
koordinoi henkilöstöasioiden neuvottelu-
kunta, joka kokoontui vuoden aikana kolme 
kertaa.  

Henkilöstön kouluttaminen on tärkeässä 
asemassa EHYTissä. Keskeisenä osana henki-
löstökoulutusta ovat EHYTinja EPT-verkos-
ton järjestämät Päihdepäivät, jotka järjestet-

Johtaminen ja kehittäminen
Johtamisen kehittämistä jatkettiin osana Suomen paras työpaikka -ajatusta.  
Keskeistä oli johtamiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja johtamiskulttuurin kehittäminen. 
Toiminnanjohtajan vaihtuminen joulukuun alussa aiheutti muutoksia organisaatioon sekä  
johtosääntöön. Muutokset toteutettiin varsinaisesti vuoden 2016 alkaessa. 

tiin vuonna 2015 toista kertaa. Päihdepäivät 
ovat yksi alan suurimpia asiantuntijatapaami-
sia ja toimivat isossa roolissa myös sisäisen kou-
lutuksen osalta.  

Innovaatiotoiminta  
- EHYT Kehittämissalkku 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry kehittää työ-
tään monin eri tavoin perustyön sisällä toi-
mintarahoituksen turvin tai erillisillä kokeilu- 
ja kehittämisavustuksilla. 

Erityisesti  perustyön  sisällä  tehtävä  kehit-
tämistoiminta  on  päärahoittajamme  RAY:n  
mukaan  jäänyt laajemmin järjestökentässä 
muun raportoinnin varjoon. Perustyön sisällä 

Toiminnanjohtaja
1+2

Koulutyö ja  
koordinaatio

15

Koordinaatio
8

Viestintä
4

Talous ja hallinto,
päihdeasiamies, pelaaminen

12

Järjestö-  
ja aluetyö

14

Verkko- ja
aikuistyö

12

EHYT ry:n organisaatio ja henkilöstön määrä
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tehtävän kehittämisen seuranta saattaa myös 
unohtua kiireisessä järjestötyössä ja siihen rea-
goidaan uudestaan vasta toimintakertomusta 
kirjoitettaessa. 

EHYT ry käynnisti kehittämistyön toi-
mintakäytännön, jonka tavoitteena oli pys-
tyä johtamaan EHYT toimintaa paremmin ja 
suuntaamaan sen kehittämistyötä strategisesti 
tärkeimpiin kohteisiin pitkällä aikavälillä. Tätä 
varten tuli luoda seurannan ja johtamisen työ-
kalu, joka nimettiin kehittämissalkuksi. Sii-
hen otettiin vuoden kuluessa kaksitoista kehit-
tämiskohdetta eli itemiä. Niistä ensimmäinen 
oli kehittämissalkun luominen, käyttöönotto, 
seuranta ja jatkokehitys. Uusia itemejä voi-
daan lisätä salkkuun johtoryhmän päätöksellä. 
Kehittämistyötä tehtiin myös RAY:n seuran-
tayksikköä konsultoiden ja RAY:n tekemän 
tarkastuksen yhteydessä EHYT sai kiitok-
sia kehittämisalkun luomisesta ja RAY pyysi 
EHYTiä levittämään ajatusta ja käyttöä muu-
hun järjestökenttään. 

Kuluvan vuoden aikana kehittämisalkun 
itemeistä kaksi saatiin päätökseen ja uusia li-
sättiin kaksi: Päihdeasiamiestoiminnan siirto 
EHYT:in ja Ottomitta 2.0 saatiin päätökseen 
ja nuorisotoiminnan kehittäminen sekä pu-
heeksiottamisen menetelmien kehittäminen 
lisättiin uutena.

Salkussa olevat kohteet 31.12.2015 
1. Innovaatiotoiminnan  

rakenteistaminen 
2. Pelihaittojen ehkäisyn kokonaisuuden 

rakentaminen 
3. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 

ja laajentaminen 

4. Kohtaamispaikkatoiminnan  
mallintaminen ja kehittäminen 

5. Kouluttaja- ja osaajaverkoston  
rakentaminen 

6. Verkkoviestinnän kehittäminen 
7. Hubu II-mobiilisovellus 
8. OttoMitta 2.0 -kehitystyö, valmis 
9. Ehkäisevä päihdetyö hyvinvointi- 

johtamisessa -koulutus 
10. Reaktiivisen verkkokeskustelun  

toimintamalli ja sen käyttöönotto 
11. Päihdeasiamiestoiminnan  

siirto EHYT:in, valmis 
12. Pakkatoiminnan kehittäminen 
13. Nuorisotoiminnan kehittäminen 
14. Puheeksiottamisen menetelmien  

kehittäminen  

Kehittämiskohteita seurataan säännöllisesti 
kuukausittain johtoryhmässä ja osavuosikat-
sauksen yhteydessä hallituksessa. Kehittämis-
salkun ylläpitämisestä ja toimintamallin ke-
hittämisestä vastaa innovaatio- ja talousjohtaja 
tukitiimin kanssa. 

Kansainvälinen yhteistyö
Nordic Alcohol and Drug Policy Network, 
NordAn, piti vuosittaisen seminaarinsa loka-
kuussa Helsingissä, EHYT ry toimiessa apu-
na järjestelyissä. NordAnin maahallituspaikka 
vaihtui samassa yhteydessä pidetyssä yleisko-
kouksessa EHYT ry:ltä Sininauhaliitolle. Eu-
rocaren hallituksessa EHYT ry:n edustaja jat-
koi edelleen ja näin otettiin osaa EU:n tasolla 
tapahtuvaan alkoholipoliittiseen vaikutta-
miseen. Eurocaren hallitus tapasi mm. kesä-

kuussa komissaari Andriukaitisin.  Samassa 
kuussa Eurocaren yleiskokous oli Lontoos-
sa. Elokuussa ACTIS Norjasta henkilökunti-
neen ja hallintoineen vieraili toimistolla, hel-
mikuussa NordAnin hallitus.

EuroNet verkostokokouksia järjestettiin 
kaksi - Ateenassa ja Senicissä, Slovakiassa. Ver-
koston kanssa toteutettu Click for Support 
EU-projekti saatiin valmiiksi. 

Club Health organisaation ja Harm Reduc-
tion Internationalin konferenssit järjestet-
tiin Lissabonissa ja Kuala Lumpurissa. Club 
Health käsitteli haittojen vähentämistä pääasi-
assa paikallisesti huumausaineiden viihdekäyt-
täjien tai satunnaiskäyttäjien suojelemisen ja 
ehkäisyn näkökulmasta HRI käsitteli globaa-
leja ihmisoikeuskysymyksiä, hoitoa ja hoitoon 
pääsyä sekä kohtelua yhteiskunnassa. HRI eri-
tyisaiheena vuonna 2015 oli c-hepatiitin leviä-
misen pysäyttäminen ja ehkäisy.

Arpa projektin projektipäällikkö on Stiftel-
sen Nordiska Sällskapet för Upplysning om 
Spelberoende SNSUS hallituksen jäsen. Poh-
joismainen rahapelaamista ja sen haittoja käsit-
televä konferenssi järjestetään kahden vuoden 
välein. Vuonna 2015 konferenssiin osallistut-
tiin Tukholmassa.

Maailman tupakkakonferenssiin osallistut-
tiin ja hyödynnettiin saatuja tietoja tupakka-
poliittiisessa vaikuttamisessa erityisesti uusien 
nikotiinituotteiden osalta.

EHYT ry osallistui EAPN-Finin kautta The 
European Anti-Poverty Networkin toimin-
taan ja järjestön edustaja valittiin verkoston 
EUISG-työryhmän jäseneksi 2015-2018.

Arviointi
EHYT näkee arvioinnin keskeiseksi työkaluk-
si toiminnan laadun kehittämisessä ja tu losten 
parantamisessa. Arvioinnin roolia työn arjes-
sa ovat vuonna 2015 ohjanneet yhdessä laa-
ditut arvioinnin periaatteet eli ns. arvioijan 
huoneentaulu. Tavoitteena on myös ollut vah-
vistaa ja ylläpitää arviointimyönteistä kulttuu-
ria järjestössä. Arviointiosaamista vahvis tettiin 
arvioinnin avainhenkilöiden osallistumisella 
aiheesta järjestettyihin koulutuksiin ja tapah-
tumiin. 

Vuoden 2015 kehittämistehtävänä oli seu-
rantatiedon keräämisen tehostaminen tu-
loksellisuusarviointia varten ja raportoinnin 
kehittäminen. Tässä työssä alkuvuoden ai-
kana tunnistettiin järjestön kehittämiskoh-
teet, missä myös RAY:n toteuttama toimin-
nan tarkastus antoi arvokasta palautetta. Tältä 
pohjalta vuoden 2016 toiminnansuunnittelu 
tapahtui uudella tavalla, jossa kiinnitettiin eri-
tyistä huomiota käyttökelpoisten seurantamit-
tarien löytämiseen kaikille keskeisille tavoitel-
luille tuloksille. 

Kristiina Hannula aloitti toiminnanjohtajana 
1.12.2015. Sari Aalto-Matturin siirtyessä  
Suomen Mielenterveysseuran toiminnan-
johtajaksi.
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EHYT ry:n arviointityötä koordinoi ja kehitti 
poikkihallinnollinen arviointitiimi.

EHYT ry:n tavoitteena on toiminnan vo-
lyymin hallittu kasvattaminen, mikä tapahtuu 
pääosin toimintaa tehostamalla. Pyrkimyksenä 
on kuitenkin myös maltillisesti kasvattaa avus-
tustasoa sekä perustyössä että kehittämishank-
keiden osalta. EHYT ry pyrkii laajentamaan 
rahoituspohjaa uusin rahoituslähteisiin kuten 
yksityisiin säätiöihin ja kumppanuussopimuk-
siin kuntien ja yritysten kanssa.

RAY:n tarkastus 
RAY toteutti toiminnan tarkastuksen EHYT 
ry:n toimintaan 4-8.5.2015. Tarkastuksen yh-
teydessä tarkasteltiin avustamisen rakennetta 
ja sen toimivuutta EHYTin toimisto-organi-
saatioon. Tämän vuoksi EHYTillä ei vuoden 
2015 avustuspäätöksen yhteydessä ollut yleis- 
ja toiminta-avustuksista avustussuunnitelmaa 
vuodelle 2016. Tarkastus koettiin molem-
min puolin hyödylliseksi ja vuorovaikutuksen 
myötä RAY sai yksityiskohtaisemman kuvan 
EHYT toiminnasta ja EHYT sai perustellum-
man käsityksen etenkin avustusten käytön 
seurannasta. Tarkastuksen myötä on käynnis-
tynyt hyvä vuoropuhelu ja kehitys RAY seu-
rannan ja EHYT toimintojen välillä. 

RAY laati alustavan tarkastuskertomuksen 
17.8.2015 ja vastine siihen käsiteltiin EHYTin 
hallituksessa. RAY:n esittämät havainnot olivat 
hyvin toimintaa kehittäviä vaikka joiltain osin 
ilmaisimme perustellumman ja erilaisenkin 
käsityksen RAY:n viitekehykseen, jonka poh-
jalta he asioita tarkastelivat. Tässä nousi erityi-
sesti lausumat hallinnon suuruudesta ja johta-
vien toimihenkilöiden määrästä, joissa RAY:n 
luvuissa oli myös selkeitä virhelaskelmia. Toi-
saalta RAY esitti havaintoja, jotka yksinkertai-
sesti korjaamme ja opimme. 

Toiminnan suunnittelun, seurannan ja ra-
portoinnin kehittäminen yhdessä RAY:n 
kanssa on tarpeellinen ja hyödyllinen haaste 
kummallekin osapuolelle. Tämän eteen on 

EHYT ry:n talous
Vuosikertomuksen Talous-luku on samalla sääntöjen mukainen toimintakertomus,  
jonka tilintarkastaja tarkastaa. 

tehty tähän mennessä eniten työtä ja vuoden 
2016 hakemusten tekemisessä keskityttiin ta-
voitteiden täsmentämisessä liian yleiseltä ta-
solta konkreettisempaan muotoon. 

Hankintojen kilpailuttamisesta RAY to-
tesi, että yleisavustuksella toteutetut hankin-
talain kynnysarvon ylittävät hankinnat on 
kilpailutettava vuoden 2016 alusta. Vastinees-
samme totesimme olevamme RAY:n kanssa sa-
maa mieltä siinä, että jos EHYT on julkinen 
hankintayksikkö, on sen kilpailutettava täl-
laiset hankinnat julkisella hankintamenette-
lyllä vuoden 2016 alusta. ICT ja EHYT teema 
lehden kilpailutukset aloitettiin vuoden 2015 
puolella. 

RAY totesi, että EHYT keskustoimisto olisi 
mitoitukseltaan henkilöstön määrään suh-
teutettuna liian väljä. EHYT:n on jatkossa tuo-
tava paremmin rahoittajan tietoon toimitilojen 
laajempi käyttö. Tilojen käytettävyyttä ja suu-
ruutta arvioitaessa olisi EHYT:n mielestä huo-
mioitava muitakin indikaattoreita kuin jakoa 
suhteessa henkilöstön määrään. Vuoden 2016 
aikana selvitetään mahdollisuuksia löytää ali-
vuokralainen keskustoimiston tiloihin niiltä 
osin, jotka vapautuvat Amis projektin päätty-
misen jälkeen. 

RAY myös kehui kehittämissalkkua perus-
toiminnan kehittämistoimien seuraamiseen ja 
pyysi EHYTiä levittämään osaamistaan tältä 
osin myös muille järjestöille. 

Hyvin yllätettyinä saimme RAY:n avustus-
osastolta 19. marraskuuta 2015 uuden tar-
kastuskertomuksen, jossa RAY oli Sosiaali- ja 
terveysministeriön kanssa käydyn neuvotte-
lun tuloksena saanut tarkennusta toimintata-
paansa hankintalakirikkomusten osalta. Päi-
vitetyn toimintatavan mukaisesti RAY tulee 
esittämään STM:lle avustuslain 28 § mukaista 
harkinnanvaraista takaisinperintää vuosiselvi-
tyksessä esitetyistä hankinnoista, jotka ylittä-
vät kansallisen hankintakynnyksen. Hankin-
nat, jotka ylittävät kansallisen kynnysarvon 
ovat: EHYT teemalehti 38 619 euroa ja ICT-

palvelut 49 335 euroa, yhteensä 87 954 euroa. 
EHYT lähetti vastineen 19.1.2016 RAY:lle. 

EHYT korostaa toimineensa hankinnoissa hy-
vässä uskossa ja noudattaneensa RAY:lta saa-
maansa ohjeistusta ja totesi, että näin ollen 
avustuksen takaisinperintä olisi kohtuutonta 
ja epäoikeudenmukaista. 

Hankintalain tulkinnat kansalaisjärjestötoi-
minnassa ovat epäselviä. EHYT toivoo, että 
RAY ja STM kansalaisjärjestötoiminnan kes-
keisinä turvaajina pyrkivät löytämään tulkin-
nat, jotka vastaavat lain alkuperäistä henkeä ja 
tarkoitusta, eivätkä rajoita järjestöjen toimin-
taa asioissa, joissa tällaiseen ei ole tosiasiallista 
tarvetta. 

EHYT ry:n toiminnan näkökulmasta tar-
kastusraporttiin sisällytetty takaisinperintä 
merkitsisi järjestölle olennaisia taloudellisia 
vaikeuksia. 

Asian käsittely on edelleen kesken ja RAY:n 
päätöstä asiaan odotetaan maaliskuun 2016 ai-
kana. Todettakoon, että EHYT kilpailutti ICT 
tukipalvelut ja EHYT Teema-lehden tuottami-
sen ja julkisella hankintamenettelyllä valituksi 
tuli samat yhtiöt, jotka tuottivat palvelut ai-
emmin. Kilpailutuksen kustannukset olivat yli 
12 000 euroa. 

Valtuustoa tiedotettiin toukokuussa RAY:n 
lopullisesta tarkastuskertomuksesta jossa takai-
sinperinnästä luovuttiin, kosa EHYT ry:n to-
dettiin toimineen ohjeiden mukaisesti.

Taloudellinen tilanne 
EHYTin taloudellinen tila on tyydyttävä. 
EHYTin maksuvalmius on vuoden aikana ol-
lut hyvä eikä sen ole tarvinnut turvautua lai-
nanottoon. Taloutta on hoidettu tehokkaasti 
ja taloudellisesti. Uhkana maksuvalmiudel-
le vuonna 2016 ja tulevaisuudessa on se, mi-
ten RAY ratkaisee harkinnanvaraisen takaisin-
perinnän. Taseessa pankkisaamisissa näkyvä  
373 000 euroa on käytettävissä kyseiseen han-
kintaan siten, että EHYTin pitää vastata 30 % 
hankinnan omarahoitusosuudesta.

TALOUS



37

Raha-automaattiyhdistys teki vuoden 
2015 kuluessa päätöksen, jonka mukaisesti  
EHYTille siirretyn investointiavustuksen käyt-
töaikaa pidennettiin vuoden 2017 loppuun 
asti. EHYT oli valmistellut Lahden Elokolon 
nykyisten tiloja korvaavan toimistotilan han-
kintaa, mutta se keskeytettiin myös odotta-
maan em. RAY:n takaisinperintäpäätöstä. 

RAY rajasi  C16 Ånni-projektin toisen vuo-
den avustuksessa ulkomaanmatkojen hyväk-
syttävien kulujen määrää. Tämä rajaus jäi 
EHYTissä huomaamatta ja sen vuoksi tehty-
jen ulkomaanmatkojen 10 760 euron kulut 
jäivät hyväksymättä. Tämä vastuu on vielä to-
teutumatta ja asian käsittely on kesken. EHYT 
harkitsee vielä käyttötarkoituksen muutosha-
kemuksen laatimista. 

Fuusion yhteydessä EHYTille siirtynyt De 
Lage Landen Oy:n rahoitussopimus päät-
tyi maaliskuussa 2015 ja sen myötä EHYT:n 
vastuu sopimuksesta päättyi. Tilinpäätöksessä 
tehtiin aineettomien oikeuksien arvonalen-
nuskirjaus purkamalla Elamäntapaliiton ai-
kana tehty 4 978 euron atk-ohjelmiston tase-
kirjaus kuluksi.  

EHYT haki avustuksia vuodelle 2015 yh-
teensä 6 023 200 euroa ja käyttötalousarvioksi 
vahvistettiin 6 033 800 euroa, josta vuonna 2015 
myönnettyjä avustuksia oli 5 520 800 euroa. 

EHYT toiminnan kokonaistuotot olivat 5,9 
miljoonaa euroa ja tilinpäätös on 38 228 eu-
roa ylijäämäinen. Toiminnan tuotot kasvoivat 
edellisestä vuodesta 3 %. Raha-automaatti- 
avustusten osuus EHYT kokonaistuotoista on 
89 %.  

Maksetut palkat ja palkkiot pakollisine hen-
kilösivukuluineen olivat suurin kuluerä 57 % 
kokonaiskulusta. Seuraavaksi suurimpina erinä 
ovat toimitila 9 % ja markkinointikulut 10 % 
osuudella. 

RAY Yleisavustusta myönnettiin 1 800 000 
euroa, edelliseltä tilikaudelta siirtyi avustusta 
56 258 euroa eli käytettävissä oli 1 856 258 eu-
roa, josta käytettiin 1 830 862 euroa ja 25 395 
euroa siirtyi vuodelle 2016. Siirtyvän avustuk-
sen osuus käytettävissä olevasta avustuksesta 
oli 1,4 %. 

RAY toiminta-avustuksia myönnettiin  
2 062 000 euroa, edelliseltä tilikaudelta  
siirtyi 345 135 euroa eli käytettävissä oli  

Toiminnan tuotot jaoteltuna.

Toiminnan kokonaisuotot ja kulut yhteensä.

Toiminnan kulut jaoteltuna.

2 407 135 euroa, josta käytettiin 2 079 608 eu-
roa ja seuraavalle vuodelle siirtyi 327 527 eu-
roa. Siirtyvän avustuksen osuus käytettävissä 
olevasta avustuksesta oli 13,6 %. Määrällisesti 
suurin siirtymä oli Koulu- ja aluetyön avustuk-
sessa (148 259 euroa), johon on syynä muun 
muassa toiminnan uudelleen organisoitumi-
nen ja työn kehittämisen suunnitelmat vuo-
den 2015 aikana. 

RAY ja muiden lähteiden projektiavustuk-
sia myönnettiin 1 658 000 euroa ja niitä käy-
tettiin 1 601 000 euroa. Projektiavustuksia ei 
makseta automaattisesti neljästi vuodessa, ku-
ten yleis- ja toiminta-avustuksia, vaan ne mak-
setaan toteutuneiden kulujen ja kolmen kuu-
kauden ennakkoarvion perusteella. Tällöin ei 
avustuksissa synny merkittäviä siirtymiä. Pro-
jektiavustuksia oli vuoden vaihteessa RAY:ssa 
nostamattomina yhteensä 218 045 euroa. 

Omakatteista rahastoa käytettiin 18 898 eu-
roa liikennekoulutuksen alijäämään ja rahas-
ton käytettävissä olevat varat 1.1.2016 ovat  
15 859 euroa. 
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Jäsen 
Holopainen Antti (pj.) 
Pääjärvi-Myllyaho Riitta (vpj.)
Aheinen Ritva
Hyöppinen Sauli
Ikävalko Tapio
Jokilampi Jarmo
Kärkkäinen Jukka
Lahtinen Raisa-Tiina
Mäki Anu
Mäkinen Tuija
Nousiainen Marja-Leena
Ojala Sinikka
Palomäki Aija
Partanen Tuula 
Raunio Auli 
Rekilä Maarit
Seppälä Mihail 
Temisevä Liisa
Toivonen Petra
Törmänen Eija
Vihervuori Pekka 
Ylänkö Arja Katriina

HALLITUS

Jäsen
Vartiainen Erkki (pj.) 
Taiveaho Satu (vpj.)
Bryggare Lotta
Eviö-Kärkkäinen Mervi
Lehtinen Sakari
Mohamed Pirjo
Rosenberg Leena
Saari Juho
Salonen Henri
Sinervuo Veli-Pekka
Tuomola  Pekka
Väyrynen Lea

EHYT ry:n hallitus 2015
Varajäsen

Tossavainen Kerttu
Rajajärvi  Anu
Sutela Matti
Pasma Tuulikki
Pasanen Anneli
Matilainen Riitta
Paatero Sirpa
Laitinen Marko
Perkkiö Anni-Mari
Rajamäki Lassi
Kaukonen Olavi
Seppälä Vesa-Matti

EHYT ry:n valtuusto 2015
Varajäsen
Antti Honkonen

Lehtinen Ilona
Muhonen Marjo
Kuosmanen Lea
Niska Salme
Laitinen Eino
Lönnqvist Miikka
Rajala Tiina
Rantanen Auli 
Forsbäck Mikael
Koivisto Raija
Kattainen Sari
Jaatinen  Merja
Anttonen Minna
Koho Tellervo
Myllylä Raili
Kilpinen Irja
Haakana  Marko
Lautala Tuula
Mikkola Seppo
Kirkonpelto Heidi

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.

Valtuusto kokoontui vuoden aikana kerran. Lisäksi valtuuston jäsenillä oli mahdollisuus osallistua Päihdepäiville.
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Valtakunnalliset
Eläkeliitto ry
Eläkeläiset ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry
Elämä On Parasta Huumetta ry
Elämäntapatoiminnan Tuki ry
Erkki Poikosen säätiö
Kotien Puolesta Keskusliitto ry
Koulutetut Kokemusasiantuntijat  
- KoKoa ry
Kunnon Elämä ry
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry
NEHYT ry
Nuorisokasvatussäätiö
Nuorten Kotkien Keskusliitto
Nyyti ry
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
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 ry
Suomen Motoristit ry
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
Suomen Psykologinen Instituutti- 
yhdistys ry
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
Suomen ylioppilaskuntien Liitto  
SYL ry
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Tell Us Online ry
Tiurahovin Ystävät ry
Työttömien Valtakunnallinen  
Yhteistoimintajärjestö TVY ry
Työväen Retkeilyliitto ry
Tähtiverstas ry
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry
Vasemmistonuoret ry
Vesaisten Keskusliitto ry

Paikalliset ja alueelliset
Aurinkoinen Hymy ry
E.T.U. - Elämän hallinta, Tuki ja  
Uudistuminen ry
Eerolan asukasyhdistys ry
EHYT ry:n Turun paikallisyhdistys ry
Elä terveesti ry
Haagan Työväenyhdistys ry
Hakunila-Länsimäki Työttömät ry

JÄSEN- 
YHDISTYKSET

EHYT ry:n jäsenyhdistykset 
31.12.2015

Helsingin Jyry ry
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry
Helsingin Optimistit ry
Helsingin Sosiaalinen Oikeuden- 
mukaisuus ry
HST:n Kunto-Urheilijat ry
Hyvinkään Paavolan Asukas- 
yhdistys ry
Hyvä olo ry
Höyhtyän Sammontakojat ry
Jyvässeudun Työllistämisyhdistys  
JST ry
Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Kemin Into ry
Keski-Uudenmaan Raskaan Musiikin 
yhdistys KURA ry
Korkkikiinni 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
Lapuan Työnhakijat ry
Lintulammen Asukasyhdistys ry
Maahanmuuttajien Päihde  
ja Mielenterveysongelma ry
Mikkelin työttömät ry
Nokian seudun elämäntapayhdistys 
Nokkolo ry
Oulun seudun EHYT ry
Oulun seudun Kunnon elämä ry
Patoseudun toimintakeskuksen  
kannatusyhdistys ry
Pirkkalan Elämäntapayhdistys  
Elopilkku ry
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
Porin seudun elämäntapayhdistys ry
Pormestarinluodon asukasyhdistys ry
Päijät-Hämeen Elämäntapayhdistys ry
Pääkaupunkiseudun Elämäntapa- 
yhdistys Eloset ry
Raision Työväen Raittiusyhdistys
Rovaniemen Seudun Mielenterveys-
seura ry
Rovaniemen seudun Terveys ry
Sampolan Asukkaat ry
Soroppi ry
Suosta kummulle ry
Tampereen Liikenneraittiusyhdistys ry

Tampereen Seudun EHYT ry
Tapanilan Työväenyhdistys ry
Terveys - Hälsan ry:n Humppilan osasto ry
Terveys - Hälsan, Joutsenon  
paikallisyhdistys ry
Terveys ry:n Alavuden osasto ry
Terveys ry:n Halikon osasto ry
Terveys ry:n Ilmajoen osasto ry
Terveys ry:n Jyväskylän osasto ry
Terveys ry:n Kokkolan paikallisosasto ry
Terveys ry:n Koski TL paikallis- 
osasto ry
Terveys ry:n Lapuan paikallisosasto ry
Terveys ry:n Pieksämäen paikallis- 
yhdistys ry
Terveys ry:n Raision paikallisosasto ry
Terveys ry:n Savonlinnan alueyhdistys ry
Terveys ry:n Siilinjärven paikallisyhdistys ry
Terveys ry:n Ylistaron paikallis- 
yhdistys ry
Tiurahovin Ystävät ry
Tornion Järjestöyhdistys ry
Turun Alueen Elämäntapayhdistys ry
Turun seudun TST ry
Vantaan Työttömät ry
Väinön ja Kyllikin seura ry

Elokolot ja  
kohtaamispaikkaverkosto
Elokolot
Helsingin Elokolo
Hyvinkään Elokolo
Lahden Elokolo
Maaria-Jäkärlän Eloetappi (Turku)
Pirkkalan Elokolo
Tampereen Elokolo
Turun Elokolo
Muu kohtaamispaikkaverkosto
Joensuun Kansalaistalo
Jokikievari (Jyväskylä)
Kahvila Nukkeruusu (Lapua)
Kumppanuustalo Artteli (Tampere)
Kuopion työttömien ruokala
Lajotupa (Rauma)
Lauritsalan asukastila (Lappeenranta)
Lintulammen asukastupa (Oulu)
Merimajakka (Rauma)
Mikkelin työttömien ruokala
Oulun Kumppanuuskeskus
Patoseudun toimintakeskus (Lahti)
Pihlavan asukastupa (Pori)
Porin Kohtaamispaikka
Pormestarinluodon asukastupa (Pori)
Pormestarinluodon kirjatupa (Pori)
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Liitteet
Liite 1: Innovaatiotoiminta (kehittämissalkku)
Liite 2: Tiedotteet 2015 (Päiviltä listaus)
Liite 3: EHYT ry:n edustukset 2015 
Liite 4: Henkilöstöluettelo 31.12.2015 
Liite 5: Ulkomaanmatkat 
Liite 6: Lausunnot 

Lausunnot
14.1.2015 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
24.2.2015 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi liikenneturvallisuusmaksuista: STM047:00/2008
8.9.2015 Lausunto Käypä hoito -suositukseen: Alkoholiongelmaisen hoito
29.9.2015 Lausunto hallituksen esityksestä tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 
(hankenumero STM046:00/2015)
29.9.2015 Lausunto audiovisuaalisia mediapalveluja koskevasta direktiivistä 2010/13/EU 
17.11.2015 Lausunto EC verotuskonsultaatioon
Mukana Päivytin Kannanotossa sote-uudistukseen, päihdehuoltolain uudistukseen ja päihdekuntoutuksen 
vaikuttavuuden arviointiin  

(Liite 6)



Ruokala Eines (Kajaani)
Sammontorin asukastila (Lappeenran-
ta)
Sampolan asukastupa (Pori)
Tornion järjestötalo
Väinölän kirjatupa / Asukastupa (Pori)

Elämäniloa ja hyvinvointia
– ilman päihde- ja pelihaittoja

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.

ehyt.fi

@EHYTry

ehytry

www


