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TAUSTAA

EHYT ry:n  
toiminta
Strategiakauden 2014–2020  
strategiset linjaukset ovat: 

• yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voi-
man ja asiantuntijoidemme osaamisen 

• vaikutamme ja osallistumme yhteis- 
kunnalliseen keskusteluun 

• vahvistamme alueellista ja paikallista  
ehkäisevää päihdetyötä 

• toimimme entistä vaikuttavammin  
koordinaatiomme tuella 

Vuoden 2016 toiminnan  
painopisteitä olivat:

• seurannan ja arvioinnin kehittäminen
• toiminnan volyymin ja tuloksellisuuden 

vahvistaminen
• vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 

ja edistäminen

4
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Toimintaympäristön muutoksia

Vaikuttamistyötä tehtiin  
Euroopan parlamentissa  
audiovisuaalisia media- 
palveluja koskevaan direktii-
viin (AVMS) liittyen. Direktii-
vin kautta pystytään vaikut-
tamaan alkoholituotteiden 
mainontaan ja markki- 
nointiin eurooppalaisessa 
lainsäädännössä. 

Alkoholilain kokonaisuudistus eteni: 
Ministeri Juha Rehula esitteli pohja- 
esityksensä maaliskuussa, toukokuussa 
hallituspuolueiden kesken sovittiin  
uudistuksen linjauksista. Hallituksen 
esitysluonnos uudeksi alkoholi- 
laiksi lähetettiin lausuntokierrokselle 
marraskuussa. Uusi tupakkalaki tuli  

voimaan elokuussa.

Rahapeliyhtiöiden  
yhdistyminen ja  
siihen liittyvä arpajaislain 
uudistaminen vaativat  
vaikuttamistoimia  
eri tasoilla koko  
vuoden ajan.

Sote- ja maakuntauudistus  
on suurimpia hallinnon ja  
toimintatapojen uudistuksia,  
mitä Suomessa on tehty.  
Muutos koskettaa satojen  
tuhansien ihmisten työtä ja 
 kaikkien kansalaisten palveluja. 
Tämä on vaatinut aktiivista  
seurantaa koko vuoden.
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1. HE 125/2015 vp Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenne-
turvallisuusmaksusta, 12.2.2016 

2. HE 15/2016  Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle tupakkalaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, 15.3.2016  

3. HE 15/2016 vp, Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle tupakkalaiksi  
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen, täydennys   
autossa tupakoinnista 31.3.2016 

4. Mielenterveys- ja päihdehuoltolakien uudistaminen 7.4.2016, EPT-verkosto 
8.4.2016 ja Päihdeasiamies 14.4.2016 

5. SMDno-2015-1557 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n lausunto Rahapeli- 
yhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskevasta hankkeesta 8.4.2016, 
EPT verkosto 11.4.2016 

6. STM 074:00/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat asetusluon-
nokset liittyen rahayhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen 22.4.2016, 
EPT-verkosto 22.4.2016 

7. LVM/10/03/2016: Esitys valtioneuvoston asetukseksi tieliikenteen turvallisuus-
toiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta, 12.5.2016 

8. VM066:00/2016 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakka-
verosta annetun lain muuttamisesta, 12.8.2016 

9. TEM / TYO / RATO 23.6.2016 Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi  
julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain 
muuttamisesta, 19.8.2016 

10. HE 132/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta, 7.10.2016 ja 9.11.2016 

11. Dnro 87/2016 Lausunto Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus  
2017-2020:sta, 18.10.2016 

12. STM Sote-lausunto, 4.11.2016 

13. STM Sote-lausunto, EPT-verkosto, 9.11.2016 

14. LVM/1310/03/2016 Lausunto Arviomuistio kuljettajakoulutusuudistuksen  
lähtökohdista, 18.11.2016 

15. STM Kannanotto Nuorten terveystapatutkimuksen säilyttämisen puolesta, 
EPT-verkosto, 18.11.2016

Lausunnot vuonna 2016
EHYT ry tarjoaa laajaa asiantuntemustaan antamalla lausuntoja. EHYT saa  
kommentoitavaksi esimerkiksi valmisteilla olevia lakeja ja asetuksia.
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VIESTINTÄ JA 
YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN

Kahdeksan kymmenestä suomalaisesta pitää 
alkoholista aiheutuvia ongelmia merkittävinä.  
Vain 14 prosenttia vastaajista on sitä mieltä,  
että ongelmat eivät ole kovin merkittäviä.

Yli puolet suomalaisista kertoo, että omassa 
lähipiirissä on ihmisiä, jotka ovat kärsineet  
alkoholin aiheuttamista haitoista.  
(TNS gallup 2016)

8/10
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Alkoholilain uudistus näkyi  
vahvasti viestinnässä
Järjestö osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun koulutusten, kohtaamisten ja yleisen 
vaikuttamistyön kautta. Kun toimintavuoden uutisia tarkastellaan ehkäisevän päihdetyön 
näkökulmasta, eniten palstamillimetrejä sai alkoholilaki. Aihepiiriin liittyivät myös keskei-
simmät viestinnälliset ponnistukset.

Päättäjiä muistutettiin alkoholi-
haittojen merkityksestä
Alkoholilain kokonaisuudistus oli vahvasti 
esillä koko vuoden, joten EHYT ry osallistui 
aktiivisesti keskusteluun ja toi siihen uusia 
näkökulmia. Ministeri Rehula julkisti hel-
mikuussa alkoholilain kokonaisuudistuksen 
pohjaesityksen. Jatkona tälle hallituspuolu-
eet antoivat esitysluonnoksen alkoholilain 
kokonaisuudistukseksi toukokuussa.

Uudistus on tuomassa vahvat oluet, lon-
kerot, siiderit ja niin sanotut limuviinat 
kauppoihin, kioskeihin sekä huoltoasemille.  
Hallituspuolueiden kompromissiesitys oli 
pettymys, koska se ei tue suunnanmuu-
tosta kohti tasapainoista alkoholikulttuu-
ria. EHYT ry ja monet muut terveysjärjestöt 
ovat kertoneet, miten alkoholin saatavuuden 
helpottuminen lisää kulutusta ja alkoholin 
aiheuttamia haittoja. Lisäksi huolena on ol-
lut limuviinojen tulo markkinoille. 

Tähän kokonaisuuteen vastattiin aktiivi-
sella vaikuttamistyöllä niin tapaamisin, tie-
dottein, blogein, mielipidekirjoituksin, eri-
laisin esittein kuin sosiaalisen median avulla.

Uusia näkökulmia kyselyillä ja 
keskustelemalla
Uuden alkoholilain työllistämisvaikutuk-
sia ruodittiin julkisessa keskustelussa. Esille 
tuotiin usein sitä, miten alkoholi työllistää 
kaupan ja teollisuuden työntekijöitä. Siksi 
EHYT ry herätteli huhti-toukokuun taittees-
sa laajaa julkista keskustelua alkoholin to-
dellisista työllistämisvaikutuksista Suomes-

sa. Eli siitä, kuinka paljon alkoholi työllistää 
Suomessa esimerkiksi sairaanhoitajia, polii-
seja, palomiehiä ja lastensuojeluviranomai-
sia. Aiheesta toteutettiin sosiaalisen median 
#alkoholityöllistää -kampanja, joka tavoit-
ti keskimäärin noin 78 315 ihmistä per päi-
vä. Viiden päivän aikana lähetettiin yhteensä 
noin 950 twiittiä hashtagilla #alkoholityöl-
listää. 

Toukokuussa Päihdepäivillä nostettiin 
esiin työelämässä esiintyvät alkoholihaitat. 
TNS gallupilla teetetty kyselytutkimus ker-
toi, että joka toisella on kokemuksia työka-
verista, joka juo liikaa. 

Päihdepäivillä julkistettiin myös toinen 
kyselytutkimus nuorten alkoholiin liittyvistä 
trendeistä. Tutkimuksen mukaan puhe nuor-
ten raitistumisesta on ennenaikaista. Lähes 
80 prosenttia suomalaisnuorista kuuluu ka-
veriporukkaan, jossa alkoholia käytetään va-
paa-ajalla. Alkoholin saaminen on nuorten 
mukaan hyvin helppoa.   

Syksyllä teetettiin TNS gallupilla kysely 
alkoholin saatavuuden lisäämisestä.  Kysely-
tutkimuksen perusteella enemmistö suoma-
laisista ei itse kaipaa alkoholin saatavuuden 
lisäämistä. Kahdeksan kymmenestä kyselyyn 
vastanneesta pitää alkoholista suomalaiselle 
yhteiskunnalle aiheutuvia ongelmia merkit-
tävinä.

EHYT herätti laajaa keskustelua alkoho-
lipolitiikasta järjestämällä heinäkuussa Porin 
SuomiAreenassa keskustelutilaisuuden otsi-
kolla Juomalla Suomi nousuun? Alkoholin 
merkitys Suomen taloudelle. 

Rahapeliyhtiöt yhdistyivät vuoden 2017 
alussa.  Ennen yhdistymistä rahapelien hait-
tojen merkitystä nostettiin esiin vaikuttaja-
tapaamisissa, lausunnoissa  ja tiedotteissa. 
EHYT ry esitti, että uuden peliyhtiön raha-
pelikatteesta ohjataan 1% rahapelihaittoja 
ehkäisevään toimintaan, pelaamisen tutki-
mukseen ja hoidon turvaamiseen. 

Ikääntyneiden rahapelaamisesta teetet-
tiin TNS-gallupilla kyselytutkimus keväällä. 
Ikääntyneistä eniten rahapelejä Suomessa pe-
laavat 64–69-vuotiaat miehet. 

Myös tupakkalakia uudistettiin ja uusi tu-
pakkalaki tuli voimaan elokuussa. EHYT ry 
toimi asiantuntijana eri työryhmissä sekä so-
siaali- ja terveysvaliokunnan kuulemistilai-
suudessa.  

Visuaalinen ilme uudistui
Brändiä kirkastettiin visuaalisin keinoin. 
Syksyllä 2015 päivitettiin logo ja alkuvuo-
desta 2016 keskityttiin viestin kirkastami-
seen kuvallisin keinoin. 

Visuaalisen kerronnan pohjana on kau-
punki, jossa on edustettuina kaikki arkielä-
män osa-alueet, joissa EHYT ry on mukana. 
Kuvituksen työstövaiheessa pohdittiin, mi-
ten visuaalisesti kerrottaisiin arjen ja päihtei-
den välisestä suhteesta. Uutta kuvitusta näh-
dään niin esitteissä, messuilla, tapahtumissa 
kuin yleisviestinnässäkin.
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52 
TIEDOTETTA

EHYT Teema -lehti 9.
Rahapelaaminen
Miten edistää vastuullista pelaamis-
ta? Jos työkaverilla havaitsee orasta-
van peliongelman, niin asiaan pitäisi 
puuttua heti. Vinkkejä esimerkiksi pu-
heeksiottoon. Painosmäärä 5000. 

2 100
TWITTER-SEURAAJAA

55 632
ERI KÄVIJÄÄ 

EHYT.FI  
VERKKOSIVUILLA

15
EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN 

UUTISKIRJETTÄ

4
TSEMPPAAJAT

UUTISKIRJETTÄ

52 
BLOGIA

59 
VERKKOUUTISTA

15 
LAUSUNTOA

14 813 
TILATTUA JULKAISUA

3 439
FACEBOOK-SEURAAJAA

3 068 
TWITTER-SEURAAJAA

838
VAIKUTTAJATAPAAMISISSA 

KOHDATTUA

1 225
KOULUTUKSISSA 

KOHDATTUA

Viestintään käytettiin vuoden  
aikana 294 427 euroa RAY:n  
yleisavustuksesta.

EHYT Teema -lehti 8.
Some
Miten työtä tehdään nuorten parissa 
sosiaalisessa mediassa? Miten järjes-
töjen kannattaa toimia somessa? En-
tä miten taltuttaa vihapuhe? Painos-
määrä 7000. 
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JÄRJESTÖ- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

10

Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutukseen 
osallistujista 90 % koki saaneensa koulutuksesta 
hyödyllistä tietoa ja pystyvänsä hyödyntämään 
koulutuksessa oppimaansa omassa tehtävässään. 
Uusia ideoita omaan työhönsä sai 75 % 
osallistujista.

90 %
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Vuoden 2016 alussa aluetoiminta, järjestötoiminta ja koordinaatioyksikkö muodostivat 
järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan osaston. Toiminnallisesti yksiköt täydentävät toisiaan  
ja vahvistavat strategian mukaista valtakunnallista ja paikallista toimintaa. 

ALUETYÖ

Pakka-malli kiinnostaa ravintoloita ja 
ept-osaaminen kuntien ammattilaisia  

Ehkäisevän päihdetyön osaaja 
-koulutus on ept-toiminta- 
ohjelman mukaista tukea kunnille

Ehkäisevän päihdetyön koulutusten osallistu-
jatavoitteet toteutuivat ennakoitua paremmin 
ja osallistujien palautteet osoittivat, että alan 
koulutukselle on tarvetta. Tavoitteena oli kou-
luttaa 125 kuntien ammattilaista, osallistujia 
oli lopulta 169 eri puolilla maata. Koulutusta-
pahtumia järjestettiin Lieksassa, Haapavedel-
lä, Kotkassa, Mikkelissä, Forssassa, Oulussa ja 
Jämsässä. 

Koulutusten sisällöllinen painopiste syys-
kaudella oli pelihaittojen ehkäisyssä. Tyypilli-
nen koulutukseen osallistuva on kunnalla työs-
kentelevä 30–60-vuotias nainen. Osallistujista 
90 % koki saaneensa koulutuksesta hyödyllistä 
tietoa ja pystyvänsä hyödyntämään koulutuk-
sessa oppimaansa omassa tehtävässään. Uusia 
ideoita omaan työhönsä sai 75 % osallistujista 
ja lähes saman verran koki rohkaistuneensa 
päihdekysymysten esille ottamisessa. 

Osaajakoulutuksissa on muistutettu osallis-
tujia ehkäisevän päihdetyön lain toimeenpa-
nosta ja tarjottu kunnille käytännön tukea ja 
konsultaatiota. Kädenojennus on otettu kun-
nissa vastaan hyvin positiivisesti. Yleinen huo-
mio on, että kunnissa ei tunneta kovin hyvin, 
jos ollenkaan, syksyllä 2015 voimaan astunutta 
lakia ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. 

Vuoden aikana tehtiin viisi  uutta kuntaso-
pimusta ja seitsemän sopimusta uusittiin.

Selvänä rattiin -kampanja oli 
menestys Kouvolassa
Selvänä rattiin -tapahtumia järjestettiin Kou-
volassa, Nilsiässä ja Vaasassa. Kiinnostus ta-
pahtumaa kohtaan oli lupaavaa, ja erityisesti 
Kouvolan toteutus antoi hyvän tuntuman sii-
hen, millaisia mahdollisuuksia menetelmäl-
lä voi olla tulevaisuudessa. Kysymys on alun 
perin European Night without Accident -toi-
minnasta, jota koordinoitiin EU-tasolla ja to-
teutettiin kerran vuodessa yhtenä iltana yhtä 
aikaa useissa maissa. Kun yhteiseurooppalai-
nen toiminta päättyi, EHYT ry otti menetel-
män haltuun ja osaksi järjestölähtöistä Pakka-
yhteistyömallia. 

Selvänä rattiin -tapahtuman tavoite on, 
että nuoret keskustelevat nuorten kuljettajien 
kanssa ja rohkaisevat heitä olemaan raittiina 
liikenteessä. Tapahtuma soveltuu paikkakun-
nille, joissa ravintoloihin tullaan autokyydeillä 
hieman pidempien matkojen takaa. Kohde-
ryhmänä ovat erityisesti 18-vuotiaat kuljetta-
jat.

Kouvolan Selvänä rattiin -tapahtumaan 
osallistui kaikkiaan 16 ravintolaa: yökerhoja, 
pubeja ja ruokaravintoloita. Tapahtumayönä 
kuljettajat saivat rannekkeen, jolla he saivat 

maksutta tai edullisesti alkoholittomia juomia. 
Lähtiessäään rannekkeelliset asiakkaat puhalsi-
vat alkometriin, ja nollan puhaltaneet palkit-
tiin pienellä lahjalla. 

Yhteistyö oli tärkeää tapahtuman onnis-
tumisessa. Kouvolan tapahtumassa mukana 
olivat kaupunki, poliisi, Liikenneturva sekä 
tietenkin paikalliset yrittäjät. Ravintolat suh-
tautuivat myönteisesti tapahtumaan ja toivoi-
vat jatkossa lisää vastaavanlaista toimintaa. Sitä 
onkin tulossa OttoMitta ravintolassa -konsep-

Aluetoimintaan käytettiin vuo-
den aikana 540 000 euroa, josta 
RAY:n avustus vuodelle 2016 oli 
535 400 euroa. Loput muodostui-
vat edelliseltä vuodelta siirtyneis-
tä RAY-avustuksista sekä muista 
pienemmistä avustuksista (Tam-
pereen ja Kouvolan kaupungit) ja 
koulutustuotoista.

tilla, jonka kokeiluun ei vielä päästy toiminta-
vuoden aikana.
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175

KOHDATTUA KUNTIEN,  
MAAKUNTIEN 

JA AVIEN PÄÄTTÄJÄÄ

385
KOULUTUKSIIN JA  

VERKOSTOTYÖHÖN 
OSALLISTUNUTTA 

 KUNTIEN  
AMMATTILAISTA 

8 140
TAPAHTUMISSA JA  
KOULUTUKSISSA  

KOHDATTUJA LASTA,  
NUORTA, OPISKELIJAA  

JA VARUSMIESTÄ

14 300

KOHDATTUA  
PAKKA-TOIMINNASSA

1 985

170
OSALLISTUJAA

OSAAJAKOULUTUKSISSA

KOHDATTUA  
JÄSENJÄRJESTÖ- 

TOIMINNASSA
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Yhdistyksiä tuettiin tapaamisissa 
ja viestimällä
Vuoden 2016 lopussa EHYT ry:n jäsenyhdis-
tyksiä oli 115. Jäseniksi liittyivät Barnavårds-
föreningen, Ehyt-Elo ry, Kesäkotiyhdistys 
Kallioniemi ry, Kouvolan Korttelikotiyhdis-
tys ry, Kuopion ruoka-apu ry, Spartak Kajaani 
ry ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelija-
kuntien liitto SAMOK ry. Vuoden aikana toi-
mintansa purki kaksi jäsenyhdistystä, Kuopi-
on Työttömät ry ja Terveys ry:n Savonlinnan 
alueyhdistys. Lisäksi Suomen motoristit ry ja 
Päijät-Hämeen elämäntapayhdistys ry ilmoit-
tivat luopuvansa jäsenyydestä vuoden lopussa.

Jäsenyhteistyön vahvistamiseksi järjestettiin 
aluefoorumitoimintaa. Aluefoorumien kak-
sipäiväiset tapaamiset pidettiin Lappeenran-
nassa, Turussa ja Rokualla ja niissä oli yhteensä 
99 osallistujaa. Valtakunnallisten jäsenjärjestö-
jen tapaamiseen 10.3. Helsingissä osallistui 15 
henkilöä.

Jäsenyhdistyksiä tuettiin aluetyöntekijöiden 
ja -koordinaattorien sekä järjestöpäällikön ja 
-sihteerin vierailuin, puhelimitse ja sähköpos-
titse. Alueellisia järjestövastaanottoja ja tapaa-
misia järjestettiin Tipattoman tammikuun ai-
kana Helsingissä, Porissa, Raumalla, Oulussa 
ja Tampereella. Säännöllistä pop up -toimis-
totoimintaa oli Rovaniemellä ja Hämeenlin-
nassa.

Jäsenviestintää vahvistettiin luomalla verk-
kosivujen ja neljästi ilmestyneen EHYT Jär-

Monipuolista yhdistys- ja  
vapaaehtoistoimintaa
Järjestötoiminta koostui yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan tuesta ja kehittämisestä.  
Päätavoitteena on järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja laajentaminen  
sekä uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen.

jestö -lehden rinnalle kuukausittainen EHYT 
Uutisia -uutiskirje. Uutiskirjeen tilaajia oli 
vuoden lopussa yli 600. Jäsenyhdistyksille 
julkaistiin Jäsenopas, joka tarjoaa tietoa ja 
vinkkejä yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaan. 
Jäseniä kannustettiin mukaan yhteisiin kam-
panjoihin ja heille postitettiin kampanjamate-
riaaleja.

Lisäksi jäseniä ohjattiin muun muassa 
EHYT ry:n, Opintokeskus Siviksen, SOSTEn, 
Preventiimin ja THL:n järjestämiin koulutuk-
siin.

Syksyllä toteutettiin laaja jäsenkysely, jo-
hon vastasi 52 jäsentä. Vastaajat olivat pääasi-
assa tyytyväisiä jäsenpalveluihin. Jäsenistä lähes 
puolet katsoi oman toimintansa pysyneen sa-
man laajuisena, 30 % kasvaneen ja 25 % laske-
neen viimeisen kahden vuoden aikana.

EHYT ry kokosi viiden hengen nuorisode-
legaation, joka osallistui marraskuussa 2nd Re-
gional European Alcohol Policy Youth Con-
ference -seminaariin Liettuan Kaunasiin. 
Osallistujia haettiin jäsenyhdistysten kautta. 

Toimintatuella kampanjoita ja 
paikallistoimintaa
Jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimintaan 
myönnettiin toimintatukea 63 700 euroa. Tu-
kea myönnettiin 53 jäsenyhdistykselle. Jäsen-
yhdistyksiä tuettiin myös RAY- ja EU-hank-
keiden sekä kunta-avustusten hakemisessa.

Toimintatuella järjestettiin muun muassa 

luentotilaisuuksia ja seminaareja, perhetapah-
tumia, pienryhmätoimintaa ja kerhoiltoja, 
Selvä Peli- ja Turvallisesti Mopolla -kursseja, 
sekä liikenneturvallisuustapahtumia. Tuen 
avulla pidettiin myös Asunnottomien yön ja 
Tipattoman tammikuun tapahtumia, toimin-
nallista päihdekasvatusta ja elämysreittejä kou-
lulaisille, liikunnallisia tapahtumia ja elämyslii-
kuntaa ikäihmisille, Cafe Taitolaji -toimintaa 
sekä seniorikaveritoimintaa. Lisäksi tuettiin 
yhdistysten esittelytilaisuuksia, päihteettö-
mien juhlapyhien tapahtumien järjestämistä 
sekä retkiä, vierailuita ja koulutustilaisuuksia.

Jäsenten toimintatuella järjestämään toi-
mintaan osallistui 29 409 ihmistä, joka oli 
enemmän kuin edellisvuonna (28 564 ih-
mistä).

Vuoden vapaaehtoiset  
ja uusi Ensihuoli-koulutus
Vapaaehtoisten rekrytoiminen suoraan omaan 
toimintaan käynnistettiin vuoden alussa. 
Verkkosivuilla on mahdollisuus ilmoittautua 
vapaaehtoiseksi.

Vapaaehtoisia rekrytoitiin myös tapah-
tumissa, kuten Päijät-Hämeen vapaaehtois-
toiminnan messuilla Lahdessa, pääkaupun-
kiseudun vapaaehtoistoiminnan messuilla 
Helsingissä ja Pirkkalan kunnan vapaaehtois-
ten kiitostilaisuudessa. Vapaaehtoisuus oli tee-
mana SuomiAreenan teltalla Porissa kahden 
päivän aikana.
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Vuoden aikana vapaaehtoiseksi ilmoittautui 
41 vapaaehtoista.

Yhdessä aikuistyön kanssa kehitettiin uusi 
huolen puheeksiottoa käsittelevä Ensihuoli-
koulutus, jonka yhtenä tavoitteena on saada 
vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Ensihuoli-
koulutuksia järjestettiin Helsingissä, Tampe-
reella, Vaasassa, Kokkolassa, Lappeenrannassa, 
Hämeenlinnassa, Sodankylässä, Oulussa, Sei-
näjoella, Kouvolassa, Turussa, Kuopiossa ja 
Kajaanissa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 
177 henkilöä.

Vapaaehtoisille järjestettiin koulutusta ja ta-
paamisia. Vapaaehtoistoiminnan koulutuksia 
järjestettiin Turussa ja Porissa.

EHYT ry huomioi ensi kerran vapaaehtois-
toimijoita jakamalla Vuoden vapaaehtoinen 
-tunnustuksia. Tunnustukset jaettiin syksyn 
aluefoorumeissa, ja niistä on tarkoitus tehdä 
vuosittainen perinne.

Köyhyys- ja syrjäytymisriskissä 
elävien äänen vahvistaminen
EHYT ry välitti jäsenilleen ja kohtaamispaik-
kaverkostolle tietoa köyhyyteen liittyvästä toi-
minnasta.

Elokolo – kohtaamispaikkatoiminnan kä-
sikirja julkaistiin Valtakunnallisilla XI koh-
taamispaikkapäivillä Torniossa. Teoksessa esi-
tellään huono-osaisuuden vähentämiseen 
liittyvää toimintaa.

EHYT ry, Elokolo-kohtaamispaikat ja jä-
senyhdistykset järjestivät Asunnottomien yön 
tilaisuuksia 17.10. kahdeksalla paikkakun-
nalla.

EHYT ry osallistui Suomen köyhyyden ja 
syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Finin 
toimintaan. Järjestöpäällikkö toimi verkoston 
varapuheenjohtajana ja oli EU-tasolla toimi-
van EU Inclusion Strategies -työryhmän jä-
sen. Vuoden aikana osallistuttiin muun muassa 
suomalaiseen köyhyyskeskusteluun, EU-ohja-
usjaksoon vaikuttamiseen, YK:n Agenda 2030 
-tavoiteohjelman kansalaisjärjestöjen suositus-
ten laatimiseen sekä keskusteluun Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarista.

EHYT ry oli myös mukana toteuttamassa 

Toimintaa rahoitettiin RAY:n koh-
dennetuilla avustuksilla ja Opin-
tokeskus Siviksen koulutustoimin-
nan tuella. Järjestötoiminnan kus-
tannukset olivat 141 000 euroa ja 
jäsenyhdistyksille siirretty toimin-
tatuki 63 740 euroa.

Vuoden 2016 vapaaehtoiset:
Etelä-Suomi: Jouni Korpela,
Lahden Elokolon ystävät ry
Itä-Suomi: Eila Niskanen, Terveys 
ry:n Siilinjärven paikallisyhdistys ry
Länsi-Suomi: Leena Heinonen, 
Tampereen seudun EHYT ry
Pohjois-Suomi: Eija Törmänen,  
Oulun seudun EHYT ry
Elokolo-vapaaehtoinen:  
Liisa Opara, Turun Elokolo

Järjestöyksikkö koordinoi vapaaeh-
toistoiminnan kehittämistä eri toi-
minnoissa. Vapaaehtoistoiminnan 
tiimi kokoontui kahdeksan kertaa.

EAPN-Finin uutta Kunnioittavasti köyhyy-
destä -tunnustusta, joka myönnetään journa-
listeille, jotka ovat tehneet köyhyydestä juttuja 
kunnioittavasti ja eri syitä analysoiden. Tun-
nustuksen saajat valitsi köyhyyttä kokeneista 
henkilöistä koostuva raati. 

Tunnustus myönnettiin YLE:n Radio 1 Ho-
risontti-ohjelmalle Pitääkö ruokahävikki yllä 
leipäjonoja. Kunniamaininnat jaettiin Long 
Play -mediapalvelun jutulle Ilmaista työtä tar-
jolla sekä Kotiliesi-aikakauslehden jutulle Vä-
hällä rahalla. 
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KOORDINAATIO

Tipattomalle osallistui 16 prosenttia alkoholia  
käyttävistä suomalaisista. Suosituinta Tipattoman 
tammikuun viettäminen on 35—49–vuotiaiden  
keskuudessa: heistä 18 prosenttia ilmoitti  
osallistuneensa.  Tipattomalle osallistuneiden  
määrä on melko vakiintunut. (TNS gallup 2016)

16 %

15
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EPT-verkoston yhteistyörakenteita päivitettiin    
toimintavuonna (kts. oheinen kuva). Verkos-
ton sisällöllisistä kysymyksistä vastaa puheen-
johtajisto, joka valitaan kahdeksi vuodeksi 
kerrallaan. Sen ensimmäiseksi puheenjohta-
jaksi kaudelle 2016 – 2017 valittiin A-klinik-
kasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen. 
Järjestöjohtajat linjaavat verkoston työtä stra-
tegisella tasolla. Vuoden lopussa verkostoon 
kuului 45 ehkäisevää päihdetyötä tekevää jär-
jestöä. Uusia jäseniä ovat Terveydenhoitaja-
liitto, Suomen Lumme ry, Sosped säätiö sekä 
Suomen psykologinen instituutti. 

EPT-verkosto piti ehkäisevän 
päihdetyön asemaa esillä 
Vuosia verkoston toiminnan keskiössä ollut 
alkoholilain kokonaisuudistus tuli vihdoin 
lausunnolle marraskuussa, mutta jättöpäi-
vä osui tulevalle toimintavuodelle. Alkoholi-
laista julkaistiin kaksi tiedotetta: Terveyshait-
toja ja eriarvoisuutta lisäävä alkoholilakiesitys 
ja Ehdotettu alkoholilaki työllistää sosiaali- ja 
terveyspalveluita sekä järjestyksenvalvontaa. 

Marraskuun alkupuolella jätettiin lausunto 
hallituksen esityksestä sote- ja maakuntauudis-
tukseksi. Järjestöt nostivat esille mm. kuntien 
ja maakunnan välisen työnjaon tarkennustar-
peen, ehkäisevän päihdetyön resurssit, pienten 
järjestöjen toiminnan edellytykset sekä digita-
lisaation haasteet erityisryhmille. 

Keväällä verkoston huumetyöryhmä antoi 
lausunnot mielenterveyslain ja päihdehuolto-
lain uudistamisen esivalmisteluna laadituista 
arvomuistioista sekä asetusluonnoksista liit-

tyen rahayhteisöjen yhdistämistä koskevaan 
hankkeeseen. Toimintavuoden aikana vaikut-
tamisviestinnän mediaosumia oli 42.

Laki- ja rakenneuudistusten 
vaikutukset päihdealalle
Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 
annettiin joulukuussa 2015. Se ohjaa päih-
dehaittojen vähentämiseksi tehtävää työtä. 
Päihdepäivät järjestettiin Helsingin Kulttuu-
ritalolla 10.-11.5. Koulutustapahtuman pai-
nopisteenä oli ept-lain ja muiden lakiuudis-
tusten vaikutukset päihdealalle. 

EPT-verkoston rakenne uudistui
Koordinaatio huolehtii ehkäisevän päihdetyön verkoston käytännön toiminnasta. 

Päihdepäivien ohjelmaan sisältyi 19 seminaa-
ria ja konseptin mukaisesti se toteutettiin jär-
jestö- ja sidosryhmäyhteistyönä. Tapahtuma 
keräsi yhteen lähes 900 sosiaali- ja terveysalan 
sekä ehkäisevän päihdetyön ammattilaista. Ta-
pahtumasta julkaistiin 20 lehtiartik 6v©kelia, 
36 verkkoartikkelia ja annettiin kolme haas-
tattelua valtakunnan medioihin. 91 % ta-
pahtuman palautekyselyyn vastanneista ko-
ki tapahtuman olleen hyödyllinen tai erittäin 
hyödyllinen. 

EPT-verkoston järjestötoimijoille järjestet-
tiin teemakoulutusta muiden muassa arvioin-
nista, viestinnästä ja ajankohtaisista ilmiöistä.
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EPT-verkosto toimii RAY:n kohden-
netulla avustuksella. Vuodelle 2016 
avustusta myönnettiin 300 000 
euroa, josta käytettiin 282 000 eu-
roa. Päihdepäivät toteutettiin pää-
osin osallistujamaksuilla.

EPT-verkosto somessa
 
Tipaton tammikuu sai 152 mediaosumaa 
Tipattomalle osallistui 16 prosenttia alkoholia käyttävis-
tä suomalaisista (TNS gallup 2016). Suosituinta Tipatto-
man tammikuun viettäminen on 35—49-vuotiaiden kes-
kuudessa: heistä 18 prosenttia ilmoitti osallistuneensa. 
Facebook-sivulla julkaistiin tammikuun aikana päivittäin 
Tipaton-niksejä. Lisäksi jaettiin erilaisia artikkeleita, blo-
geja, videoita ja oman alkoholinkäytön mittaamiseen liit-
tyviä testejä.

Tipaton tammikuu -Facebook-päivitysten tavoitta-
vuus oli kaikkiaan yli 185 000 ajalla 14. joulukuuta 2015 
– 3. helmikuuta 2016. Tykkäyksiä päivitykset keräsivät 
kaikkiaan 3000 ja niitä jaettiin 330 kertaa. Päivitykset 
keräsivät yhteensä 157 kommenttia. Tipattoman tammi-
kuun Facebook-sivulla on lähes 5500 seuraajaa. 

Ehkäisevän päihdetyön viikolla 99 mediaosumaa
Ehkäisevän päihdetyön viikolla (vk 45) nostettiin esil-
le päihteiden käytön puheeksiottoa. Viestintä kohden-
nettiin erityisesti päihdetyön ammattilaisille. Teemavii-
kon Facebook-sivuilla julkaistiin tiedotteita sekä EPT-ver-
koston järjestöjen ja yhteistyökumppanien laatimia blogi-
tekstejä ja videoita. Lisäksi kerrottiin hyvistä ehkäisevän 
työn välineistä sekä eri puolilla Suomea järjestettävistä 
EPT-viikon tapahtumista. 

EPT-viikon päivitysten tavoittavuus oli kaikkiaan yli 
28 000. Tykkäyksiä päivitykset keräsivät kaikkiaan lähes 
200 ja päivityksiä jaettiin 65 kertaa. Ehkäisevän päihde-
työn viikon Facebook-tilillä on lähes 2500 seuraajaa.

EPT-verkosto Twitterissä
Verkosto viestii ja ottaa kantaa Twitterissä (@ept-verkos-
to.fi) ehkäisevän päihdetyön ajankohtaisiin aiheisiin. Twit-
terin kautta markkinoidaan myös järjestöjen yhteisiä ta-
pahtumia ja koulutuksia. Vuonna 2016 Twitterissä toteu-
tettiin kaksi minikampanjaa (Mitä luulet? #alkoholipolitiik-
ka ja #postia päättäjille). Toimintavuoden aikana verkos-
ton twiittejä jaettiin 860 kertaa ja ne keräsivät lähes 700 
tykkäystä. 

TAPAHTUMA     OSALLISTUJAT 
 

68 VERKOSTOKOKOUSTA   236 OSALLISTUJAA 

15 KOULUTUSTA   1086 OSALLISTUJAA 

14 SIDOSRYHMÄTILAISUUTTA 62 OSALLISTUJAA 

3 MESSUTILAISUUTTA  2 000 OSALLISTUJAA 

4 MIPA-KOULUTUSTA   176 OSALLISTUJAA 
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ånni on seitsemän järjestön yhteistyöhanke 
ikä- ja kulttuurisensitiivisen päihdekasvatuk-
sen edistämiseksi vuosina 2014-2017. Emma 
ja Elias -avustusohjelmaan kuuluva hanke toi-
mii ruotsin-, venäjän-, somalin- ja suomenkie-
listen kasvatusyhteisöjen parissa. EHYT ry:n 
koordinoiman hankkeen kumppanijärjestöt 
ovat: Koulutus elämään -säätiö, MLL, Music 
Against Drugs, Raittiuden Ystävät ry, Suomen 
NMKY:n liitto ja Suomen Vanhempainliitto. 

Juteltaisko? ja ånni yhdessä 
-toimintamallit käyttöön
Pohjois-Karjalan pilotissa keskityttiin hank-
keessa tuotettujen toimintamallien levittä-
miseen. Päihdekasvatuskeskusteluja käytiin 
5.–6.-luokkalaisten kanssa Juteltaisko?-op-
pitunneilla ja opettajia perehdytettiin mal-
lin käyttäjiksi. Venäläistaustaisten perheiden 
toiveiden ja tarpeiden pohjalta tuotettu ån-
ni yhdessä -toimintamalli otettiin aktiiviseen 
käyttöön. Vertaistuokioita pidettiin korttelita-
loissa, kerhohuoneissa ja yhdistysten tiloissa. 
ånni ohjaaja -koulutukset käynnistettiin mal-
lin levittämiseksi vapaa-ajanyhteisöihin.

Vuoden tärkein talkshow 
käydään kotona ja 
muuta viestintää
Kesäkuussa ånni-hankkeen viestit olivat näky-
västi esillä Joensuun paikallismediassa ja ka-
dunvarsimainonnassa. Kampanjan teemalla, 
Vuoden tärkein talkshow käydään kotona, ha-
luttiin tukea vanhempia päihdekasvatustehtä-
vässä ja kannustaa heitä ottamaan päihdeasiat 
keskusteluun lastensa kanssa. Koteihin lähe-
tettiin kampanjamateriaalia myös suoramai-
nontana. Valtakunnallisesti vanhempia herä-
teltiin teemaan blogiyhteistyön kautta (muun 
muassa Lähiömutsi ja Project Mama) sekä 
tuottamalla lapsen silmin kuvattu Miltä hu-

ÅNNI TUO KULTTUURI-
SENSITIIVISYYTTÄ 
PÄIHDEKASVATUKSEEN

malainen näyttää? -video. Video keräsi YouTu-
bessa lyhyessä ajassa lähes 20 000 katsojaker-
taa ja ylitti uutiskynnyksen useissa medioissa. 

Somalitaustaiset yhteisöt uusiksi 
kumppaneiksi
ånni-hankkeen viimeinen vaihe käynnistyi ke-
väällä Vantaalla somalitaustaisen kieli- ja kult-
tuurivähemmistön parissa. Työn pohjaksi 
kartoitettiin kohderyhmän näkemyksiä päih-
deilmiöstä. Kartoitus tehtiin omin kyselyin ja 
lisäksi teetettiin etnogra� nen tutkimus.Tulos-
ten mukaan somalikulttuurin keskeisiä tun-
nuspiirteitä ovat yhteisökeskeisyys ja  yhteisön 
avainhenkilöiden vaikutusvalta.

Yhteistyö koraanikoulujen ja moskeijo-
jen sekä somaliyhdistysten kanssa käynnistyi 
hankkeen somalitaustaisen hanketyöntekijän 
johdolla. Tämä on avannut kokonaan uusia 
näköaloja järjestöille. 

Järjestöille tietoa ja työkaluja
ånni-hanke on lisännyt tietoa ja ymmärrystä 
kohderyhminä olevista kieli- ja kulttuurivä-
hemmistöistä. On ilmeistä, että kantaväestön 
parissa kehitetyt ehkäisevän työn mallit eivät 
tavoita heitä toivotusti. ånni-hankkeen tuotta-
mat toimintamallit tarjoavat toimijoille uuden 
tulokulman ja työkalun päihdekasvatukseen. 
Juteltaisko? ja Ska vi snacka? -oppituntimallis-
ta on tullut vuodessa suosittu koulutus EHYT 
ry:lle. Mallit on käännetty kotimaisten kielten 
lisäksi myös venäjäksi, somaliksi ja englannik-
si. Hanke on tuottanut myös useita videoita, 
joilla voi elävöittää koulutuksia. 

Vuosi 2016 oli ånni-hankkeen kol-
mas toimintavuosi. Avustusta 
myönnettiin 280 200 euroa, jon-
ka lisäksi nettosiirtymä edelli-
seltä vuodelta oli 21 000 euroa. 
Hankkeessa käytettiin yhteensä 
293 000 euroa. 

AMMATTILAIS-
KOULUTUKSIIN

OSALLISTUNEET

38
VERTAISTUOKIOIDEN 

TAPAAMISKERTAA

297
VERTAISTUOKIOIHIN

OSALLISTUNUTTA

1 355
OPPITUNNEILLE
OSALLISTUNEET

OPPILAAT

318
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MIPA on kymmenen päihde- ja mielenterveys-
järjestön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun 
tutkimusohjelma, jota koordinoi A-klinik-
kasäätiö. EHYT ry:n osahanke oli Päihde- ja 
mielenterveysjärjestöjen toimintaprofiilit. 
Hankkeen tavoite on tuottaa yhtenäistä tietoa 
päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnas-
ta. Osahanke siirtyy huhtikuun 2017 alusta 
hankesuunnitelman mukaisesti Sininauhaliit-
toon. 

Tietoa päihde- ja mielenterveys-
järjestöjen toiminnasta
Osahankkeessa toteutettiin helmi-huhtikuus-
sa järjestöjen toimintaa laajasti kartoittava ky-
selytutkimus, johon osallistuivat MIPA-han-
kejärjestöt, niiden jäsenyhteisöt sekä EPT- ja 
MPNet-verkostoon ja Mielenterveyspooliin 
kuuluvat järjestöt. Kyselyyn saatiin vastaus 
187 paikallisyhdistyksestä (vastausprosent-
ti 48) ja 28 valtakunnallisesta järjestöstä (vas-
tausprosentti 35).  Kyselylomakkeet vietiin 
hankkeen verkkosivuille, jotta järjestöt voivat 
käyttää niitä oman toimintansa seuraamiseen. 
Laadullista tutkimusaineistoa kerättiin haas-
tattelemalla hankejärjestöjen avainhenkilöitä 
ja asiakastyötä tekevää henkilöstöä (haastatte-
luja n=12). 

Tutkimustulosten levittäminen ja 
jalkauttaminen järjestökentälle
Tuloksia raportoitiin monipuolisesti sekä jär-
jestökentällä että tieteellisillä ja ammatillisilla 
areenoilla. Hankejärjestöille, joilla on paikal-
lisyhdistyksiä ja jäsenjärjestöjä, tehtiin tiivis-
telmät niiden omien paikallisyhdistysten ai-
neistojen jakaumista. 

Näitä voidaan käyttää toiminnan arvioin-
nin ja kehittämisen pohjana. Tuloksia esiteltiin 
hankejärjestöjen tilaisuuksissa ja niiden poh-
jalta on kirjoitettu artikkeleita hankejärjestö-
jen lehtiin. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 
väliseen yhteistyöhön liittyviä alustuksia tutki-
mustuloksista pidettiin M/S SOSTE-risteilyllä 
ja Mielenterveysmessuilla. 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi työpa-
jaa, joissa tavoitettiin lähes sata järjestötoimi-
jaa toiminnanjohtajista kokemusasiantuntijoi-
hin, vapaaehtoisiin ja vertaisiin. Työpajojen 
aiheina olivat vertaisuus ja kokemusasiantun-
tijuus sekä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 
toiminnan kohderyhmät.  Erityisesti syksyisen 
työpajan paneeli, jossa aiheena oli kolmannen 
sektorin toimijoiden asema sote-uudistuksessa, 
sai kovasti kiitosta. Tiedottamisen ja viestin-
nän tehostamiseksi hankkeelle perustettiin Fa-
cebook-sivut sekä kaksi kertaa vuodessa ilmes-
tyvä uutiskirje. 

Yhteisen tekemisen paikkoja 
hanketoimijoiden välillä 
Yhteistyötä DIAKin kanssa tehtiin rekrytoi-
malla opiskelijoita tekemään opinnäytetöi-
tään ja harjoittelujaksojaan hankejärjestöissä. 
Järjestöjen välistä yhteistyötä tiivistettiin kir-
joittamalla yhteisiä artikkeleita. Yhteiskirjoit-
tamisen tuloksena syntyi tieteellisiä artikkelei-
ta (Kuntoutus-lehti ja Tietopuun tieteellinen 
julkaisusarja) ja katsauksia järjestöjen vertais-
toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä, järjestöjen 
tekemästä omaistyöstä sekä järjestöjen väli-
sen yhteistyön tarpeista, haasteista ja käytän-
nöistä. Työn alla on järjestöjen sähköiseen aut-

MIPA PÄIHDE JA 
-MIELENTERVEYS- 
JÄRJESTÖJEN TUTKI-
MUSOHJELMA

Osahankkeessa toimittiin RAY:n 
avustuksella. Avustusta myön-
nettiin 79 000 ja sitä käytettiin 
vuoden aikana 59 000 euroa.

tamiseen liittyvä artikkeli. Kyselyaineiston 
loppuraportin työstäminen aloitettiin. Lop-
puraportti muodostaa pohjan kyselyn mah-
dolliselle toistamiselle ja sitä kautta päihde- 
ja mielenterveysjärjestökentällä tapahtuvien 
muutosten seuraamiselle.
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NUORISO- JA VERKKOTYÖ

Lähes 80 prosenttia suomalaisnuorista  
kuuluu kaveriporukkaan, jossa alkoholi  
kuuluu vapaa-aikaan. Alkoholin  
saaminen on nuorten mukaan hyvin helppoa.  
Tutkimuksessa selvitettiin 15  –25-vuotiaiden  
suomalaisten asenteita ja näkemyksiä 
päihteidenkäytöstä.  
(Research Insight Finland Oy 2016)

80 %

20
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Keväällä 2016 toteutettiin kohderyhmätutki-
mus, jossa selvitettiin nuorisokulttuurin ajan-
kohtaisia ilmiöitä ja niiden vaikutusta nuorten 
päihteiden käyttöön. 

Toiselle asteelle suunnattua Päihdeilmiö-
menetelmää uudistettiin ja menetelmään liit-
tyvä materiaali tuli myös verkkosivuille opet-
tajien hyödynnettäväksi. Nuorten parissa 
toimivien ammattilaisten käyttöön tuotettiin 
monipuolinen Päihdekasvatuksen tueksi -ma-
teriaali, joka on ladattavissa verkosta. Siellä sit-
ten käyttäydytään -tukimateriaali on keskuste-
luun ohjaava ja suunnattu aktiivivanhemmalle, 
opettajalle tai oppilaskunnalle. 

Pelitaito-toiminnassa työskenneltiin tiiviissä 
yhteistyössä EHYT ry:n verkkotyön, pelityön 
sekä Pelikasvattajien verkoston kanssa. Huo-
miota kiinnitettiin näkyvyyden lisäämiseen 
erityisesti sosiaalisen median kampanjoilla. 
Näistä keskeisiä olivat #pelimyytinmurtajat 
ja #pelaaparemmin -kampanjat. Pelikasvatus-
sisältöä tuotettiin myös uusille Pelitaito.�-si-
vuille. Lisäksi ohjattiin opinnäytetyö, joka kä-
sitteli pelaajien hyvinvointia.

Toiminnan kaksikielisyyttä vahvistettiin: 
vuoden 2016 lopussa kaikki koulutyön mene-
telmät, lukuun ottamatta Ryhmäilmiötä, oli-
vat saatavilla suomen- ja ruotsinkielisenä. Kai-
kista kohtaamisistamme (19 569) noin 20 % 
oli ruotsinkielisiä. 

Koulutyön menetelmillä kohdat-
tiin lähes 20 000 lasta, nuorta, 
huoltajaa ja ammattilaista
Kohtasimme vuoden aikana 11 704 oppilas-
ta ja opiskelijaa Hubu-, Juteltaisko?- ja Päih-
deilmiö-menetelmillä. Lisäksi Pelitaito-tun-
neilla kohdattiin 3111 oppilasta. Koulutyön 
yhteisestä 19 000 kohtaamisen tavoittees-
ta jäätiin hieman muun muassa markkinoin-
nin ja henkilöstöresurssien puutteellisuuden 
vuoksi. Kohtaamisten laadullinen tavoite kui-
tenkin saavutettiin. Hubu-oppitunneilla koh-
dattiin 10 431 oppilasta, henkilöstötilaisuuk-
sissa 1 102 ammattikasvattajaa. Määrällinen 
tavoite jäi vajaaksi, mitä selittää työntekijäre-
surssien muutokset. Oppilaat ja opettajat ovat 
kehuneet palautteissaan koulutusta kiinnosta-

vaksi ja tärkeäksi. 
Pelitaitotuntien tavoitteena on saada oppi-

laat tunnistamaan pelaamisen hyötyjä ja hait-
toja sekä ymmärtämään tasapaino pelaamisen 
ja muun elämän välillä. Kerätyn palautteen 
perusteella oppilaat sisäistivät kaikki keskeiset 
asiat. Palautteissa he kertoivat saaneensa tietoa 
pelien hyödyistä ja haitoista, ikärajoista ja hy-
vistä pelaamisen tavoista. Kouluttajien asian-
tuntevuutta kehuttiin ja 95 % oppilaista piti 
aiheen käsittelyä tunneilla kiinnostavana.

"Se, että kerrankin pelin haitoista puhuvat, 
pelasivat itsekin aktiivisesti pelejä. Se on to-
della hyvä asia, sillä puhujakin tietää pe-
lin hyödyistä."

"Kannattaa pitää tauko pelaamisesta ja 
käydä vaikka ulkona."

"Pelitietotunneista jäi mieleen se, että pe-
laaminen on hyvä asia, mutta se ei saisi 
mennä koulun tai perheen edelle." 

Koulutyön toiminta laajentui vuoden 2016 aikana merkittävästi. Pelitaito-projektin  
päätyttyä kouluissa tehtävä digipelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy sisällytettiin kou-
lutyön toimintaan. Amis − Arjen Ammattilaiset -hankkeessa (2011−2015) kehitetyt menetel-
mät otettiin osaksi perustyötä ja hankkeen kouluttajat liitettiin koulutyön kouluttajaverkos-
toon. Myös ånni-hankkeen Juteltaisko?-menetelmä otettiin käyttöön. Menetelmä on suunnat-
tu 5.−6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen.

Koulujen ja oppilaitosten  
ehkäisevää päihdetyötä tuetaan 
monin tavoin
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Huoltajia kohdattiin Hubu- ja Juteltaisko?-
vanhempainilloissa 1 328. Tavoitteena tilai-
suuksissa oli, että huoltajat saavat ajantasaista 
tietoa päihteistä ja päihteiden käyttötrendeistä 
sekä valmiuksia keskustella päihdeasioista las-
tensa kanssa. Lähes kaikki palautetta antaneista 
vanhemmista kokivat, että nämä tavoitteet to-
teutuivat. Oppilailta kerättiin mobiilipalau-
tetta kyselyllä, joka lähetettiin Hubu-oppitun-
tien jälkeen.

Pelitaito-toiminnassa kohdattiin 512 van-
hempaa. Tavoitteena oli lisätä huoltajien tietoa 
pelimaailmasta ja tuottaa heille valmiuksia pe-
likasvatukseen. Palautteen perusteella tavoite 
toteutui selkeästi. Moni ilmoitti asenteensa 
muuttuneen positiivisemmaksi. Lähes kaikki 
ilmoittivat saaneensa hyödyllistä tietoa peli-
kulttuureista sekä siitä, kuinka keskustella pe-
laamisesta kotona. Asteikolla 1–5 vanhemmat 
antoivat vanhempainilloille keskiarvoksi 4.

"Mielenkiintoinen esitys. En ole ajatellut 
pelaamista samanveroisena harrastuksena 
kuin joku muu harrastus. Aion seurata po-

jan pelaamista jatkossa tarkemmin ja kes-
kustella siitä."

"Erittäin hyvä silmiä avaava esitys – pelit 
ovat näyttäytyneet meille lähinnä "peikkoi-
na", eivät hyödyllisinä juurikaan..."

"Borde vara oblikatoriskt för alla förald-
rar :)" 

Ryhmäilmiö-koulutuksissa, Hubu-henki-
löstötilaisuuksissa, peliteemaisissa koulutuk-
sissa ja muilla luennoilla kohdattiin 2 913 
ammattilaista, tavoitteen ollessa 3 000 henki-
löä. 80 % Ryhmäilmiö-koulutuksen palaute-
kyselyyn vastanneista (183) kertoi aikovansa 
hyödyntää koulutuksessa oppimaansa omassa 
työssään. Hubu-henkilöstötilaisuudet virittivät 
hyvää keskustelua ja pohdintaa koulun arkeen, 
kirjallista palautetta ei kerätty.  Koulutusten 
kautta ehkäisevän päihdetyön osaaminen las-
ten ja nuorten kanssa työskentelevillä ammat-
tilaisilla lisääntyi.

Ammattilaisia kohdattiin myös erilaisissa 
tapahtumissa ja seminaareissa, kuten Educa-

messuilla. Lisäksi lasten ja nuorten parissa toi-
miville viestittiin Tsemppaajat-uutiskirjeen 
välityksellä. Uutiskirjeitä lähti vuoden aikana 
neljä, ja tilaajia vuoden 2016 lopussa oli 1 565. 

 
Kouluttajaverkosto on keskeinen 
osa koulutyön yksikön toimintaa
Vuoden yksi tärkeä kehittämiskohde oli kou-
luttajaverkoston toiminta. Tavoite 50 kou-
luttajasta saavutettiin. Kouluttajat kohtasivat 
10 199 oppilasta, opiskelijaa, ammattilaista 
tai huoltajaa, mikä on yli 50 % kaikista koh-
taamisista. Vuoden aikana järjestettiin kol-
me peruskoulutusta uusille kouluttajille sekä 
yksi täydennyskoulutus vanhoille koulutta-
jille. Vuosittain pidettävä täydennyskoulu-
tus on yksi kouluttajaverkoston kehittämisen 
keinoista. Lisäksi kouluttajia sitoutettiin toi-
mintaan yhteisen tekemisen, kuten peli-ilto-
jen avulla.

  

 

  

1 565

KOHTAAMISTA KOULUJEN JA  
OPPILAITOSTEN HENKILÖKUNNAN JA 

MUIDEN LASTEN SEKÄ NUORTEN  
PARISSA TYÖSKENTELEVIEN  
AMMATTILAISTEN KANSSA

2 913
MESSU- 

TAPAHTUMAA

6
KOHDATTUA OPPILASTA  

JA OPISKELIJAA

14 815

1 840

TSEMPPAAJAT -UUTISKIRJEEN  
TILAAJAA. ILMESYY NELJÄ  

KERTAA VUODESSA.

Koulutyön yksikkö sai RAY:n avustusta 
466 000 €. Muita tuottoja oli 68 086 €. 
Yhteensä rahaa käytettiin vuoden ai-
kana 494 256 €. Edellisen tilikauden 
siirtymän (91 828 €) ja henkilöresurs-
sivajeen vuoksi seuraavalle vuodelle 
siirtyy 131 659 €.  Koulutyön yksikkö 
nosti RAY:n Amis-hankkeen avustusta   
87 000 € ja edellisen vuoden siirtymi-
en kanssa kyseisellä hankkeella oli käy-
tössä 116 000 €.

KOHDATTUA OPISKELIJOIDEN 
VANHEMPAA
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Nikotiinituotteiden käytön ehkäisy- ja vähen-
tämistyötä tehdään erityisesti kouluille ja op-
pilaitoksille suunnatun Smokefree-toiminnan 
kautta, mutta teema on mukana myös kaikissa 
muissa EHYT ry:n toiminnoissa. Smokefree-
toiminnan päätavoitteena on koulujen ja op-
pilaitosten nikotiinittomuustyön tukeminen. 
Smokefree toimii osana koulutyölle myönnet-
tyä kohdennettua RAY-avustusta. Yläkouluil-
le tarkoitettuun Smokefree-luokkakilpailuun 
osallistui 1334 luokkaa (24 356 oppilasta) 
kaudella 2015–2016. 

Savuttomuutensa vahvisti 47 % osallis-
tuneista (636 luokkaa). Osuus laski hieman 
edellisestä vuodesta. Luokkakilpailun rinnalle 
kehitetyn oppilaskunnan haastekampanjan pi-
lotointi ei onnistunut toivotulla tavalla ja sii-
hen osallistui vain viisi koulua (tavoite 50). 

Kilpailukaudelle 2016–2017 ilmoittau-
tui 1 215 luokkaa (22 545 oppilasta) (tavoite  
1 400). Osallistujamäärä laski hieman edellis-
vuodesta, jolloin 9. luokkalaiset otettiin ensim-
mäistä kertaa mukaan kilpailuun (silloin 25 % 
kasvu).

Toisen asteen oppilaitosten tupakoimat-
tomuustyöhön myönnettiin Savuton koulu  
-toimintatukea (8 x 300 e, 1 x150 e). 

Alakouluille suunnattua Smokefree-rasti-
rata -opetusmateriaalia markkinoitiin ja jaet-
tiin vuoden aikana eri yhteyksissä. Materiaali 
sai hyvää palautetta.

Vuoden aikana osallistuttiin aktiivisesti val-
takunnalliseen verkostotoimintaan (mm. Sa-
vuton Suomi 2030) ja tuettiin alueellisia ver-
kostoja asiantuntijuudella (mm. Savuton 
Helsinki -verkosto). Yhteistyössä Syöpäjärjes-
töjen kanssa järjestettiin neljä koulutusta eri 
puolilla Suomea. Lisäksi järjestettiin omia kou-
lutuksia.

Vaikuttamistyötä tehtiin erityisesti liittyen 
tekeillä olleeseen uuteen tupakkalakiin (kaksi 
lausuntoa). Tupakkalaki tuli voimaan elo-
kuussa 2016 ja sen sisällöstä tiedotettiin sekä 
henkilöstölle että talon ulkopuolelle. EHYT 
ry:n asiantuntemus näkyi vuoden aikana use-
ammassa mediassa, näkyvimpänä osallistumi-
nen MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmaan.

SMOKEFREE -KOHTI  
NIKOTIINITONTA SUOMEA

Smokefree

200
LUOKKA- 

KILPAILUSSA  
MUKANA OLLEITA  

2015-2016

1 334
LUOKKAA

24 356
OPPILASTA

JAETTUA  
RASTIRATA- 

MATERIAALIA

KOHTAAMISTA  
AMMATTILAIS- 

KOULUTUKSISSA  
JA SEMINAAREISSA

KOHTAAMISTA  
SIDOSRYHMÄ- JA  

VERKOSTO- 
TAPAAMISISSA

LUOKKA- 
KILPAILUSSA  

MUKANA OLLEITA  
2016-2017

1 215
LUOKKAA

22 545
OPPILASTA

n. 240

n. 60

MESSUILLA  
KOHDATTUA  

MEDIAESIINTYMISET

TV LEHDET

120 1 3

1 294
UUTISKIRJEEN 

SAANUTTA OPETTAJAA

1 267
UUTISKIRJEEN 

SAANUTTA OPETTAJAA
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Koulutusten päämääränä oli kannabikses-
ta puhumisen helpottaminen ja menetelmi-
en saaminen opiskelijoiden kanssa tehtävään 
työhön. Ohjausryhmä, jossa on edustajat Liito 
ry:stä sekä STHL ry:stä, kokoontui kaksi ker-
taa vuoden aikana.

EHYT ry:n asiantuntijuus kannabisasioissa 
vahvistui. Tämä näkyi sekä seminaarien (10 
kpl) puheenvuoroissa että mediassa. Printti-
medialle annettiin lausuntoja 21 kertaa. Te-
levisiossa näkyvyyttä oli alueellisissa uutisissa, 
pääuutisissa asiantuntijana, Ylen aamu-tv:ssä ja 
suorassa YleBattle –ohjelmassa sekä ohjelmaa 
ennakoivissa spoteissa Ylen eri kanavissa. Li-
säksi hanke oli esillä ammattilaistapahtumissa, 
kuten Terveydenhoitajapäivillä ja Työhyvin-
vointipäivillä. 

Koulutuksilla oli runsasta kysyntää. Kak-
situntisia koulutuksia järjestettiin eri puolilla 
Suomea yhteensä 52. Niihin osallistui yhteensä 
2 608 sote-alan ammattilaista. Opiskelijoita 
kohdattiin 827 ja vanhempia 212.

Hankkeen mukaisista koulutuksista kerät-
tiin palautetta, jota vuoden aikana saatiin hy-
vin. Jokaiselle koulutukseen ilmoittautuneelle 
lähetettiin palautekysely noin kaksi viikkoa 
koulutuksen jälkeen.  1 058 eli noin 40 pro-
senttia koulutuksiin osallistuneista vastasi ky-
selyyn. Saadun palautteen mukaan yli 90 pro-
senttia vastaajista on saanut koulutuksesta 
ainakin jonkin verran uutta tietoa ja virikkeitä 
työhönsä. Sama määrä on rohkaistunut otta-
maan aiheen puheeksi ja pitänyt koulutusta 
selkeänä tai johdonmukaisena.

KANNABISASIANTUNTIJUUS  
VAHVISTUU 

3 835
KOHTAAMISTA  

AMMATTILAISKOULUTUKSISSA  
JA SEMINAAREISSA

1 039
OPISKELIJOIDEN 
JA VANHEMPIEN 
KOHTAAMISTA

100
KOHTAAMISTA 

MESSUILLA

MEDIAESIINTYMISET

LEHDISTÖ

21

TELEVISIO

4

Terveyden edistämisen määrä-
rahoista (THL) rahoitetun hank-
keen toiselle vuodelle haettiin 
avustusta toteutuneiden kulu-
jen mukaan 71 623 euroa.



25

”Jotenkin ikääniki katottuna 
kiinnostaa tälläset kehittävät 
keskustelut”

Periskooppi-chat kokosi tuhansia nuoria yh-
teen vaihtamaan ajatuksia. Keväällä teemana 
oli suhteet ja syksyllä päihteet. Lähetystä seu-
rattiin sekä kotisohvalta että nuorisotiloilta. 
Nuorilta, nuorisotiloilta ja järjestövierailta saatu 
palaute on ollut pääosin positiivista, ja chatteja on 
kehitetty saadun kritiikin pohjalta. Nuoret arvos-
tivat sitä, että he pääsivät keskustelemalla osallis-
tumaan tapahtumaan ja haastamalla muiden aja-
tuksia myös vaikuttamaan chatin kulkuun.

Vuoden aikana osallistuttiin kuuteen ta-
pahtumaan, mikä on osoittautunut tärkeäksi 
yhteisön rakentumisen ja siihen kiinnittymi-
sen kannalta. Kontaktit nuoriin esimerkiksi 
Snapchatin ja Instagramin kautta ovat syven-
tyneet kasvokkaisten tapaamisten jälkeen.

Lasten kohtaaminen  
sosiaalisessa mediassa
Vuonna 2016 EHYT ry toimi yhteistyös-
sä Lasten Kirkon ylläpitämällä Minecraft-
serverillä, Fisucraftissa. Siellä kohdattiin alle 
13-vuotiaita lapsia, mutta niin vähissä määrin, 
että toiminta päätettiin syksyllä lopettaa. Vuo-
den aikana lapsia kohdattiinkin pääsääntöi-
sesti nuorille suunnatuissa palveluissa, kuten 
Habbossa, Instagramissa ja YouTubessa. Lap-
sia heistä oli kuitenkin vain murto-osa. Koska 
lasten kohtaaminen verkossa on osoittautunut 
entistä haastavammaksi, osallistuttiin erilaisiin 
nuorille suunnattuihin tapahtumiin, joiden 
kautta tavoitettiin myös lapsia.

Aikuisille suunnattu 
etkot.fi-sivusto avattiin
Tiedätkö miten Belgiassa suhtaudutaan ala-
ikäisten juomiseen? Tai kuinka Kukkahatut 
otettiin vastaan Olutexpo:ssa?  Huumorin kei-
noin alkoholitietoutta aikuisille levittävä et-

kot.�-sivusto avattiin vuoden alussa. Aikuis-
ten ehkäisevä päihdetyö sai näin täysin uuden 
toimintakentän. Etkojen sisältöjä jaettiin verk-
kotyön muissa toiminnoissa, ja osa päivityk-
sistä tavoitti tuhansia ihmisiä. Yksikkö tarjosi 
konkreettisia keinoja vanhempien kasvatuksen 
tueksi sekä tutkittua tietoa päihde- ja pelitee-
moista. Keskusteluja käytiin vauva.�-sivustol-
la ja MuroBBS-foorumilla. Toiminnalla tavoi-
tettiin tuhansia aikuisia ja erityisesti vauva.
�-keskustelut olivat suosittuja. 

Uutta oppimispeliä kehitettiin
Vuoden 2016 aikana oppimispeleissä keskityt-
tiin uuden oppimispelin kehittämiseen yhteis-
työssä oppilaitosten ja pelin kehittäjäyrityksen 
kanssa. Pelin oli tarkoitus olla valmis syksyl-
lä 2016, mutta pelin valmistuminen viiväs-
tyi puolella vuodella tammikuuhun 2017. Pe-
lin viivästymisen vuoksi myös markkinointi jäi 
suunniteltua vähäisemmäksi. Pelin kehittämiseen 
osallistui kasvattajia pelikasvattajien verkostosta.

Kehittämistä ja oppimista verkon 
muuttuvissa ympäristöissä
Verkkotyössä vaikutetaan päihde- ja peliasenteisiin tarjoamalla vaihtoehtoisia näkökulmia  
kaikenikäisille. Työllä pyritään vahvistamaan myös päihdehaitoilta suojaavia tekijöitä, kuten  
parantamaan lasten ja nuorten itsetuntoa. Eri toimintojen kautta kohdattiin tuhansia nuoria  
ja ikäihmisiä.
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Vanhoja oppimispelejä ei päivitetty. Op-
pimispelejä pelattiin edelleen, vaikka niitä ei 
markkinoitu. Ylitimme 10 000 pelikerran ta-
voitteen, mutta pelimäärät laskivat koko vuo-
den ajan. Oppimispelien vaikuttavuuden arvi-
ointia ei ole toteutettu vuoden 2016 aikana, 
sillä resurssit suunnattiin uuden oppimispelin 
suunnitteluun ja toteutukseen. Pelien pelaaja-
määrät kertovat, että pelillisillä menetelmillä 
ehkäisevässä päihdetyössä on kysyntää ja pelejä 
käytetään päihdehaittojen oppimisen tukena.

Happy Hour  
-vapaaehtoistoiminta  
kokosi nuoria
Vuoden 2016 aikana Happy Hour -toimin-
taan palkattiin neljä nuorta kesätyöntekijää, 
joiden tehtävänä oli tavoittaa alueensa nuoret 
ja innostaa näitä järjestämään päihteetön ta-
pahtuma alueen muille nuorille. Palkatut va-
paaehtoistoiminnan ohjaajat kokivat nuorten 
tavoittamisen ja innostamisen haastavaksi. Ke-
sän aikana järjestettiin kaikkiaan viisi ohjaa-
javetoista tapahtumaa. Tapahtumiin osallis-
tuneiden nuorten kanssa käytiin keskustelua 
ehkäisevän päihdetyön teemoista.

Tuhansia huoneentauluja jaettiin 
Alkuvuodesta päivitettiin sosiaalisen me- 
dian huoneentaulut ja niistä tehtiin versiot se-
kä lasten (alle 13-vuotiaat) että nuorten van-
hemmille. Huoneentauluja jaettiin eteenpäin 
tuhansia vuoden aikana. 

Yksikön ylläpitämä Mobiiliapu -tekstiviesti-
järjestelmä, joka on tarkoitettu sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaisten perustyön tueksi, oli 
ahkerassa käytössä. Järjestelmän kautta lähetet-
tiin vuoden 2016 aikana yhteensä yli 38 000 
viestiä. Mobiiliavun käyttökoulutusta järjes-
tettiin sekä henkilökunnalle että yhteistyöta-
hoille.

Lähiverkko – Ikäihmisille 
uusia osallistumisen  
tapoja verkkoon  

LähiVerkko on EHYT ry:n ja Eläkeliiton yh-
teinen kehittämisprojekti 2013–2017. Tavoit-
teena on lisätä ikäihmisten osallisuutta ja yli-
sukupolvista kanssakäymistä tietotekniikkaa 
hyödyntäen. Kehittämistä tehdään pilotteina. 

Projektissa kohdattiin vuonna 2016  
yli 2 000 ikäihmistä sekä nuorta. Onnistumi-
sen ilo -seminaarit järjestettiin Rovaniemellä, 

Turussa ja Kuopiossa yhdessä EHYT ry:n 
aluetyön ja IkäAkatemian kanssa. Seminaa-
rien tavoitteena oli kannustaa ikääntyviä tie-
totekniikan käyttöön ja antaa eväitä hyvään 
ikääntymiseen. Erityiskiitosta saatiin siitä, että 
ikäihmisille suunnataan kohdennettuja tapah-
tumia. Osallistujat kokivat saaneensa uutta nä-
kökulmaa omaan elämään. 

Muruset on yksi projektin piloteista, jossa 
kehitetään vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten 
ja lasten kohtaamiseksi verkossa. Vuoden ai-
kana koulutettiin vapaaehtoisia ja rakennet-
tiin muruset.� –sivusto. Muruset-toiminta jää 
osaksi EHYTin verkkotyötä ja vapaaehtoistoi-
mintaa projektin päätyttyä.  

Vuoden päätapahtuma oli Kaikki pelaa! -se-
minaari, jossa käsiteltiin digitaalista pelaamista 
ikääntyvän näkökulmasta. Seminaari sai run-
saasti kiitosta: moni sai uutta tietoa ja pääsi itse 
tutustumaan peleihin sekä toisiin pelaajiin. Di-
gitaalista pelaamista ikääntyvien näkökulmasta 
ei ole juuri nostettu esille aikaisemmin, vaikka 
ikääntyvät hyötyvät peleistä monilla tavoin.

Digitaalisesta pelaamisesta teetettiin kysely 
yhdessä Arpa-projektin kanssa. Tuloksia hyö-
dynnettiin LähiVerkon kehittämistoiminnassa, 
peliseminaarin valmistelussa ja viestinnässä. 
Pelejä tehtiin tutuksi ikäihmisille vuoden ai-
kana myös pelitapahtumissa ja webinaareissa. 
Tapahtumissa tuotiin nuoria (OppilasAgentit) 

ja ikääntyviä yhteen virtuaalitodellisuuden ja 
digitaalisen pelaamisen kautta. Pelaaminen yh-
disti nuoria ja vanhoja.  

Projektissa saatiin päätökseen useita pilot-
teja, joiden juurrutus aloitettiin. Nettiopastaja-
pilotti päättyi keväällä. Sen pohjalta tehtiin 
opas nettiopastajille ja käynnistettiin valtakun-
nalliset koulutukset. Eläkeliiton Elämää käsillä 
-projektin kanssa toteutettiin Näppärät netissä  
-pilottikurssi, jossa yhdistettiin tietotekniikan 
oppiminen ja käsityöt. Neuvontapalvelussa 
tarjottiin neuvoja tietotekniikkaan liittyen. Li-
säksi avattiin Viikon Vinkki -tekstiviestipal-
velu. Projekti oli järjestämässä Hyvinvointi-
hackathon –tapahtumaa, jonka kumppanina 
oli muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö. 

Viimeiset osat Netikäs -mediasivistysmate-
riaalista valmistuivat ja oppaiden tueksi tuo-
tettiin kuusi videota. Netikäs-verkkokurssi 
rakennettiin ja toteutettiin kaksi kertaa. Pro-
jektin toteuttamisessa oli mukana joukko koh-
deryhmän edustajia ns. sisältötutoreita. Yksi 
keskeinen palaute toimintaan osallistuneilta 
oli se, että "seniorina olen saanut uutta uskal-
lusta ja tietoa kertoa kaikesta mediaan liitty-
västä muille senioreille". 

Viestintää toteutettiin sosiaalisessa medi-
assa sekä Eläkeliiton ja EHYT ry:n sähköisissä 
ja painetuissa kanavissa. Syksyllä julkaistiin 
EHYT Teema-lehti, joka käsitteli sosiaalista 
mediaa niin ikääntyvän kuin nuoren näkö-
kulmasta. LähiVerkko sai medianäkyvyyttä 
lehdissä, televisiossa ja aikakauslehdissä. Pro-
jekti oli esillä Päihdepäivillä sekä Gerontolo-
gian, Geronteknologian ja Online Educa Ber-
lin -konferensseissa. 

Verkkotyön toimintaa toteutet-
tiin RAY:n AK-avustuksella, joka 
oli suuruudeltaan 268 000 eu-
roa, lisäksi vapaaehtoistoimin-
taa toteutettiin Sohlbergin sää-
tiön 10 000 euron avustuksel-
la. Uuteen oppimispeliin saatiin  
5 000 euron avustus Erkki Poi-
kosen säätiöltä.

Lähiverkko-projekti on RAY:n ra-
hoittama ja Eläkeliiton kanssa on 
avustuksen siirtosopimus. Vuonna 
2016 avustusta käytettiin 129 538 
euroa. 

VERKKOTYÖ

SOSIAALISEN  
MEDIAN  

TOIMINTAAN  
OSALLISTUNEET

41 431

1 094
SEMINAAREIHIN JA 

KOULUTUKSIIN  
OSALLISTUNEET  

91 18 744
KOULUTUSTA, 

WEBINAARIA JA  
TAPAHTUMAA

KÄVIJÄÄ  
VERKKOSIVUILLA 

 

42 % pelaavista ikäihmisistä suhtautuu 
digitaalisiin peleihin myönteisesti. 

Ei-pelaavista ikäihmisistä myönteisesti 
pelaamiseen suhtautui vain 5 %. 

Peleistä on kuitenkin hyötyä aivoille, 
samaa mieltä oli myös suurin osa, 68 %, 
vastanneista.
(TNS gallup 2016)

OPPIMISPELIT,  
PELATUT PELIT

59 398
MOBIILIAPU,  

VIESTIT YHTEENSÄ

38 191

LÄHIVERKKO
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AIKUISTYÖ

Joka toisella suomalaisella on kokemusta  
ainakin yhdestä työkaverista, joka juo liikaa. 
Erityisen paljon tällaisia kokemuksia on ollut 
johtajilla ja ylemmillä toimihenkilöillä, joista  
61 prosenttia on huomannut yhden tai  
useamman työkaverin juovan liikaa. Työkaverin  
liiallista alkoholinkäyttöä on huomannut useammin 
korkeammin koulutettu kuin työväestöön kuuluva. 
(TNS gallup 2016)

50 %
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Työyhteisöille valmiuksia  
päihdehaittojen ehkäisyyn

Työelämän päihdehaittojen ehkäisytyötä on 
toteutettu HUUGO-markkinanimellä. Työ-
paikkojen vastuuhenkilöille annettiin muun 
muassa neuvontaa päihdeohjelmien laadin-
nasta ja työyhteisöjen hyvistä ennaltaehkäi-
sevistä käytännöistä. Myös työpaikan päih-
detyöhön opastavaa materiaalia tarjottiin 
sekä verkossa (huugo.� –sivusto) että esitteinä. 
Päihdeohjelmaprosesseihin on vaikutettu sekä 
suoraan että tukemalla valmiiden ohjelmien 
jalkauttamista. Myös uusi tukimuoto aloitet-
tiin eli valtakunnallisen tukihenkilöverkoston 
kokoaminen työpaikkojen avuksi. Toiminnan 
käynnistäminen jatkuu vuonna 2017. 

Työpaikkojen vastuuhenkilöille on viestitty 
myös muun muassa ammattilaismessujen ja 
-lehtien välityksellä. Viestinnän tärkeimpänä 

teemana oli vuonna 2015 hyväksytyn työ-
markkinakeskusjärjestöjen päihdesuosituksen 
jalkauttaminen. Työelämän päihdehaitat oli-
vat keskeinen aihe myös kesän SuomiAreena-
tapahtumassa.

Toiminnan toinen keskeinen osa on ollut 
päihdekysymyksiin liittyvä koulutus, jota on 
tarjottu erityisesti työpaikkojen vastuuhenki-
löille (esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henki-
löstöedustajat ja työterveyshuolto). Koulutus-
ten teemoja ovat olleet päihdehaitat ilmiönä, 
niiden ehkäisy osana työyhteisön toimintaa, 
päihdehaittoihin puuttuminen ja työpaikan 
päihdeohjelmien laadinta. Koulutuksia on 
järjestetty kolmella tavalla: itse organisoidut, 
avoimet alueelliset koulutukset, itse organi-
soidut, mutta kohdennetut (esim. tietyn työ-
yhteisön) koulutukset ja yhteistyökumppanien 
kanssa osana laajempia kokonaisuuksia toteu-
tetut koulutukset. Viimeksi mainituista kump-

paneista tärkeimpiä ovat olleet Kiljavan opisto 
ja Työturvallisuuskeskus. 

Koulutustoiminta oli vuonna 2016 muutos-
ten kohteena. Koulutusten oheismahdollisuu-
tena alettiin tarjota jatkotukea ja -neuvontaa 
(HUUGO-etätuki) osallistujille koulutusten 
jälkeen. Avointen alueellisten koulutusten ky-
syntä oli vähäistä, koska kohderyhmällä on 
entistä vähemmän aikaa. Tämän vuoksi kou-
lutustarjontaa pyrittiin vuoden aikana mo-
nipuolistamaan yhdessä uusien kumppanien 
kanssa niin, että eri tyyppisten työpaikkojen 
yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat tulisivat kou-
lutuksissa ja niitä markkinoitaessa huomioitua 
paremmin. 

Osa kokonaan uusista koulutussuunnitel-
mista (erityisesti ehkäisevän päihdetyön joh-
tamisen, aiemmalta nimeltään hyvinvoin-
tijohtamisen, koulutukset) ei toteutunut. 
Koulutusyhteistyötä on silti vuoden aikana 

Työpaikoista kohtaamispaikkoihin 
– aikuisten voimavaroja  
vahvistamassa
Aikuistyötä toteutetaan kahdella eri tasolla. Yhtäältä vaikutetaan aikuisväestön omien yhtei-
söjen, kuten työpaikkojen, eläkeläisjärjestöjen tai kohtaamispaikkojen toimintatapoihin ja toi-
mintavalmiuksiin. Toisaalta tarjotaan henkilökohtaista tukea ja ohjausta aikuisten päihteiden-
käyttöön liittyvissä muutostilanteissa ja vahvistetaan päihdehaitoilta suojaavia tekijöitä. Toi-
minnan peruspilareita ovat kohderyhmänä olevien yksilöiden ja yhteisöjen omien voimavaro-
jen hyödyntäminen, ratkaisukeskeisyys ja kannustaminen paikalliseen vaikuttamiseen.
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onnistuneesti tehty hyvin monenlaisten työ-
yhteisöjen kanssa. HUUGO-toiminnan tar-
joamat avunmahdollisuudet aletaan suomalai-
sessa työelämässä jo kohtuullisesti tuntea. Tätä 
voidaan pitää nopeasti muuttuvassa suomalai-
sessa työelämässä huomattavana saavutuksena.

EHYT ry osallistui yhtenä kumppanijär-
jestönä Alkon koordinoimaan Selvästi hyvää 
työtä -ohjelmaan ja muun muassa vaikutti 
merkittävästi ohjelman julkaisemien työelä-
män tietoiskuvideoiden sisältöön.

Toiminnan merkittävimpiä tuloksia ovat 
olleet työelämän päihderiskejä koskevan tie-
toisuuden lisääntyminen ja päihdehaittojen 
puheeksioton kynnyksen madaltuminen työ-
paikoilla. Päihdeohjelmissa tapahtuneet muu-
tokset tukevat työpaikkojen toimintakykyä 
päihdehaittatilanteissa. Työyhteisöihin koh-
distuvat taloudelliset paineet ja aikapaineet 
aiheuttavat kuitenkin sen, että vain harvalla 
työpaikalla on motivaatiota  pidempiin kehit-
tämisprosesseihin, joita päihdekulttuurin py-
syvämpi muuttaminen vaatisi.

Tukea elämänmuutoksiin
Cafe Taitolaji –tilaisuuksissa sekä Taitolaji 3+1 
-ryhmätoiminnassa alkoholinkäyttöään muut-
tamaan pyrkivillä on ollut mahdollisuus saada 
sekä ammattilaisen ohjausta että muiden kes-
kustelijoiden vertaistukea. Tilannearviotapah-
tumissa on puolestaan annettu mahdollisuus 
omien elämäntapojen arviointiin sekä tarvit-
taessa ohjausta ja neuvontaa. Verkossa vastaa-
vaa tietoa on pidetty tarjolla EHYTin verkko-
sivuilla.

Taitolaji-yhteisökoulutukset ovat auttaneet 
työllistämistoimintaa, työpajatoimintaa tai 

kuntouttavaa työtoimintaa harjoittavien taho-
jen vastuuhenkilöitä kohtaamiensa ihmisten 
tukemisessa, kannustamisessa ja päihdehaitto-
jen vähentämisessä. 

Ikääntyneisiin ja ikääntyvään väestöön koh-
distuvien päihdehaittojen vähentämistyössä 
vuoden keskeinen tuotos oli alkoholin ja ylei-
simpien lääkkeiden tahattomien yhteisvaiku-
tusten riskeistä kertova esite, joka tuotettiin 
ja julkaistiin Alkon rahoituksella. Samat tie-
dot viedään myös mobiilisovellus OttoMitan 
versioon 3, jonka tuottaminen aloitettiin vuo-
den lopulla.

Vuoden aikana saatiin valmiiksi kaksi uutta 
koulutusmuotoa. Yhteistyössä järjestö- ja va-
paaehtoistoiminnan osaston kanssa käynnis-
tettiin Ensihuoli-koulutus. Siinä aikuistyön 
työmenetelmiä päihdehaitan ensimerkkien 
puheeksiottamisessa sovelletaan uuteen koh-
deryhmään, läheisiin. Koulutus on tavoittanut 
osallistujia, joita EHYT ry ei ole aikaisemmin 
pystynyt tukemaan. Tavoitteensa mukaisesti 
se on onnistunut helpottamaan osallistujiensa 
keskustelujenavauksia. Ensihuoli-koulutus ei 
sisältynyt vuoden 2016 toimintasuunnitel-
maan, vaan se suunniteltiin kehittämissalkun 
osana. Koulutus kuitenkin palvelee laajasti ot-
taen aikuisten havahduttamisen ja itsehallin-
nan tuen tavoitteita.

Aikuisten erilaisia yhteisöjä – niin harrastus-
järjestöjä kuin esimerkiksi kohtaamispaikka-
toimijoitakin – ja niiden valmiuksia toteuttaa 
ehkäisevää päihdetyötä silmälläpitäen kehitet-
tiin myös uusi kannustajakoulutus. Näistä jär-
jestetään kiertue vuonna 2017, minkä jälkeen 
niiden tuloksia päästään arvioimaan.

Puhelinneuvonta antaa  
välitöntä tukea
EHYT ry ylläpitää Helsingin Diakonissalai-
toksen ja Aalto-yliopiston kanssa yhteishank-
keena valtakunnallista päihdeneuvontapalve-
lua. Päihdeneuvontapalvelu tarjoaa laadukasta 
ja asiantuntevaa ammattiapua ja -tukea muun 
muassa päihteiden käyttäjille, heidän omaisil-
leen sekä päihteiden käyttäjiä kohtaaville am-
mattilaisille.  Neuvontapuhelimen numero
0800 900 45 vastaa vuorokauden ympäri, 
vuoden jokaisena päivänä. EHYT on vastan-
nut puhelimen toiminnasta virka-aikana. Soit-
tajista 61 prosenttia koki saaneensa apua pu-
helun aikana. EHYT ry:n päivystysaikana on 
edelleen korostunut päihteidenkäyttäjien lä-
heisille annettavan tuen merkitys.

Palvelussa käynnistettiin vuoden alusta ym-
pärivuorokautinen päihdeneuvonta myös työ-
yhteisöjen tarpeisiin. EHYTin rooli oli tässä 
merkittävä työelämän päihdetyön asiantunte-
muksen tuottajana ja neuvonnan laadun var-
mistajana. Työpaikat kokivat jatkuvan neu-
vonnan olemassaolon rohkaisevana, mutta 
yhteydenottoja on toistaiseksi tullut melko vä-
hän.

Vuoden aikana aloitettiin myös neuvottelut 
Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa toimin-
nan järjestämisestä vuonna 2018 ja sen jälkeen.

Elokoloissa ohjausta,  
keskustelua ja kohtaamisia
Elokolot ja muut kohtaamispaikat ovat kau-
punkilaisten olohuoneita. Monille kävijöille 
Elokolosta muodostuu tärkeä osa arkea, joka 
saa päivittäin lähtemään ulos tapaamaan ihmi-
siä ja hoitamaan asioita. Elokolot ovat avoin-
na kaikille, eikä sinne tuloon tarvita erityistä 
syytä. Elokoloissa on mahdollisuus jutustella 
muiden kävijöiden ja henkilökunnan kanssa 
tai vain istuskella rauhassa. 

EHYT ry ylläpitää jäsenjärjestöjensä kanssa 
Elokolo-kohtaamispaikkoja kuudella paik-
kakunnalla. Viidessä Elokolossa (Helsinki, 
Lahti, Pirkkala, Tampere, Turku) työsken-
teli EHYTin aluetyöntekijä. Lisäksi Hyvin-
käällä toimii Elokolo yhdessä paikallisen jä-
senjärjestön kanssa ja Turun Maaria-Jäkärlässä 
sekä Helsingin Kontulassa tytärkohtaamis-
paikka. Näistä Kontula aloitti uutena toimin-
tansa vuoden aikana. 

Ruoka-aputoiminta Elokoloissa jatkui ja 
monipuolistui vuoden aikana. Toiminnan ja 
talouden pitkän tähtäimen suunnittelua hait-
tasi merkittävästi jatkuva palkkatukien suu-
ruuteen ja saatavuuteen liittyvä hallinnollinen 
epävarmuus. Tässä tilanteessa hyvä oppilai-
tosyhteistyö ja hyvät paikalliset kumppanuu-
det ovat olleet Elokolo-toiminnalle entistä tär-
keämpiä. Elokolojen toiminnasta viestittiin 
paikallislehdissä, julistein, esittein, verkkovi-
deoin sekä verkko- ja Facebook-sivuilla.

Lisäksi EHYT ry tuki laajempaa, reilun 
25 kohtaamispaikan verkostoa, joiden toi-
minnasta vastasi kokonaan jäsenjärjestö tai 
yhteistyökumppani. Verkostoa tuettiin lä-
hettämällä niihin materiaaleja, välittämällä 
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ajankohtaista tietoa sekä neuvonnalla ja vie-
railuin. Alueelliset kohtaamispaikkakoulutuk-
set eivät toteutuneet toimintasuunnitelmassa 
kaavaillussa laajuudessa, koska Ensihuoli-
koulutukset (ks. edellä) sitoivat koulutussuun-
nittelun voimavaroja. Silti vuoden aikana vie-
railtiin poikkeuksellisesti kaikissa verkoston 
kohtaamispaikoissa. Ehkäisevän päihdetyön 
kohtaamispaikkatoiminnan hyvien käytäntö-
jen levittämisessä vuoden tärkein tapaus oli 
Valtakunnallisilla kohtaamispaikkapäivillä jul-
kaistu Elokolo-käsikirja. EHYT ry lähti myös 
syksyllä kumppaniksi Kirkkohallituksen joh-
tamaan Yhteinen keittiö -kärkihankkeeseen, 
jotta pääsisi levittämään tätä osaamista.

Nuorten ehkäisevän päihdetyön kohtaamis-
paikkatoiminnan tilannetta kartoitettiin valta-
kunnallisesti: tavoitteena on nuoria houkutte-
levien kohtaamispaikkojen saaminen mukaan 
verkostoon. Arpa-projekti kiersi kohtaamis-
paikoissa keskustelemassa rahapeliongelmista 
ja niiden kohtaamisesta. Yhdessä Työttö-
mien Valtakunnallisen yhteistoimintajärjestön 
kanssa käynnistettiin kesällä ESR-rahoitteinen 
Terveydeksi-hanke, joka tukee työttömien elä-
mänhallintaa ja hyvinvointia. Kohtaamispaikat 
ja ruoka-avun jakelut ovat hankkeen keskeisiä 
toimintaympäristöjä. 

Elokolojen ja muun kohtaamispaikkatoi-
minnan keskeinen merkitys on päihdehai-
toilta suojaavien tekijöiden vahvistaminen kä-
vijöiden elämässä. Näistä suojaavista tekijöistä 
ehkä keskeisin on kohtaamispaikkatoiminnan 
tarjoama yhteisöllisyys: Elokolo-kävijöille ystä-
vät ja seura ovat tärkein (67% vastanneista) syy 
saapua Elokoloon.  Muun muassa tästä syystä 
Elokolojen juhlapyhäaukioloilla on suuri mer-
kitys: erityisesti tällöin tarvitaan paikkoja, joi-
hin voi tulla viihtymään, jos omassa elämässä 
ei ole perhettä tai läheisiä.

Kävijöille tehdyssä kyselyssä puolet katsoi, 
että Elokolossa käyminen on parantanut hei-
dän hyvinvointiaan. Tämän lisäksi 40% oli sitä 
mieltä, että Elokolo on ylläpitänyt hyvinvoin-
tia ennallaan muutoin vaikeissa oloissa.

Vuosi 2016 oli ensimmäinen, jol-
loin EHYTin organisaatiossa koh-
taamispaikkatoimintaa on toteu-
tettu osana muuta aikuisten eh-
käisevää päihdetyötä. Tästä syys-
tä toimintaa on toteutettu kahdel-
la eri RAY:n kohdennetulla toimin-
ta-avustuksella: käytettävissä on 
ollut verkko- ja aikuistyön avus-
tuksesta 198 000 € sekä alue-, jär-
jestö- ja kohtaamispaikkatoimin-
nan avustuksesta 226 000 €. Li-
säksi Päihdeneuvontapuhelin on 
rahoitettu Helsingin Diakonissalai-
toksen hakemalla RAY:n projekti-
avustuksella, jota HDL on siirtänyt 
edelleen EHYT ry:lle 55 000 €.

HUUGO-TOIMINNASSA
KOHDATTUA

TAITOLAJI- 
TAPAHTUMISSA

KOHDATTUA

HUUGO-TOIMINNAN  
PIIRISSÄ OLEVAA

TYÖNTEKIJÄÄ

1 593 52 000

691
PÄIHDENEUVONTA-

PALVELUSSA 
VASTATTUA 
PUHELUA

1 273

KÄYNTIKERTAA 
ELOKOLOISSA

51 741

KÄYNTIKERTAA 
KOKO KOHTAAMISPAIKKA-

VERKOSTOSSA (arvio)

390 000
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18–35-vuotiaista pelaa raha-automaateilla 
ainakin joskus. 64-vuotiaista tai sitä 
iäkkäimmistä pelaa raha-automaateilla 
ainakin kerran kuussa vain 14 %. Ikäihmisistä 
innokkaimpia pelaajia ovat eläkeläismiehet, 
vain yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä raha-
automaatilla pelaa useimmiten nainen.

50 %
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Rahapelihaittojen ehkäisy näkyi vaikuttamis-
työssä ja viestinnässä. Vaikuttamistyön tavoit-
teena on rahapelihaittojen ehkäisyn pysymi-
nen arpajaislain uudistuksen keskiössä. EHYT 
ry esitti rahapelihaittojen ehkäisyyn pysyvää 
resurssia sekä kansallisen rahapelipoliittisen 
ohjelman valmistelua. Tämä toi järjestölle pai-
kan lain valmisteluun liittyvissä keskusteluissa. 

Rahapelaamisen liittyy paljon vääriä usko-
muksia ja harhaluuloja ja vääränlainen vies-
tintä voi vahvistaa niitä. THL:n ja Rahape-
lihaittaviestijät-verkoston kanssa julkaistiin 
tiedotusvälineille lokakuussa 2016 verkossa ve-
toomus eettisen rahapeliuutisoinnin puolesta.

Osana Pakka-toiminnan kehittämistä toteu-
tettiin kaksi pilottia (Helsinki ja Pori), joissa 
ostokokeita testattiin digitaalisten pelien ikära-
javalvonnassa. Ostokokeissa yli puolet koeos-
tajista sai ostettua K–18-tietokone- tai -kon-
solipelin. Tiedote ostokokeiden tuloksista 
julkaistiin useissa medioissa ja sillä saatiin ai-
kaiseksi keskustelua pelien ikärajoista juuri 
joulun alla parhaimpaan pelien myyntiseson-
kiin. Osa myyntipaikoista aktivoitui tulosten 
perusteella tehostamaan ikärajavalvontaansa. 

Aikaisemmin Pelitaito-projektin käytössä 
ollut pelitaito.�-sivusto uudistettiin selkeäm-
mäksi ja koko pelityön yksikön viestintää pal-
velevaksi. Uudistettu sivusto julkaistiin kesä-
kuussa ja vuoden loppuun mennessä siellä oli 

käynyt noin 6 000 yksittäistä käyttäjää.
Pelityön eri toiminnot ovat kouluttaneet 

ammattilaisia ja vapaaehtoisia ympäri Suomea 
yhteensä 58 koulutuksessa 37 paikkakunnalla.

Ammattilaisten osaamisen  
kehittäminen 
Ammattilaisille suunnattujen koulutusten ta-
voitteena on lisätä sosiaali-, terveys- ja kas-
vatusalan ammattilaisten tietoa, osaamista ja 
ymmärrystä suhteessa lasten ja nuorten digi-
taaliseen pelaamiseen, pelikasvatukseen ja pe-
lihaittoihin. Palautteiden mukaan koulutuk-
set vastasivat niille asetettuihin tavoitteisiin: 
koulutuksista saatiin uutta tietoa (84%), uut-
ta pohdittavaa (92%), koulutuksia pidettiin 
kiinnostavina (87%) ja selkeinä (92%). Suurin 
osa (86%) osallistujista koki, että pystyi hyö-
dyntämään koulutuksessa oppimaansa omassa 
työssään. Osallistujista 92 prosenttia piti kou-
lutusta onnistuneena tai erittäin onnistunee-
na. Osana ammattilaiskoulutuksia sekä mui-
ta tapahtumia jaettiin Pelitaito-projektissa tai 
osana sen toimintaa tuotettuja materiaaleja. 
Palautteiden mukaan koulutuksissa jaettuja 
materiaaleja pidettiin hyvinä ja hyödyllisinä.

”Mielestäni koulutus oli selkeä ja asiallinen. 
Sisältö ylitti odotukseni ja luennoitsijan tapa kä-
sitellä asioita oli hyvä ja objektiivinen. Materi-

aali oli selkeää! Asia eteni hienosti ja asioita kä-
siteltiin laajasti.”

”Rohkaisi ottamaan asian puheeksi, pelaa-
mista voi tarkastella laajemminkin ilmiönä.”

Kohti rakentavampaa  
keskustelua pelaamisesta
Pelaamiseen ja pelikasvatukseen liittyvää vies-
tiä saatiin hyvin läpi julkisessa keskustelussa. 
Pelityön digitaaliseen pelaamiseen (pl. Pelit 
puheeksi –projekti) liittyviä mediaesiintymisiä 
oli vuoden aikana yhteensä 16 (7 lehtiartikke-
lia, 6 verkkoartikkelia, 2 radiohaastattelua se-
kä yksi netti-tv haastattelu). Rakentavampaa 
julkista keskustelua pelaamisesta edistettiin 
EHYT ry:n, Mediakasvatusseuran ja Pelas-
takaa lapset ry:n yhdessä tuottamalla ohjeis-
tuksella siitä, miten käsitellä lasten ja nuorten 
median käyttöä ja mediakulttuuria. Materiaa-
li suunnattiin toimittajille ja medialle. Pelaa-
minen oli yhtenä keskeisenä teemana ohjeis-
tuksessa.

Pelikasvattajien verkosto on keskeinen ka-
nava toiminnassa. Yhdessä verkoston kanssa 
osallistuttiin Assembly Summer -tapahtumaan 
ja GameXpo -messuille. Tapahtumissa keskus-
teltiin pelaamisesta ja hyvinvoinnista sekä peli-
kasvatuksesta. Yhdessä Pelikasvattajien verkos-
ton kanssa tuotettua Pelikasvattajan käsikirjaa 
(2013) oli vuoden loppuun mennessä ladattu 

Pelityön tavoitteena on ehkäistä digitaaliseen pelaamiseen ja rahapelaamiseen liittyviä haitto-
ja sekä edistää pelikasvatusta ja -sivistystä. Pelityö koostui vuonna 2016 kahdesta projektista 
sekä digitaaliseen pelaamiseen liittyvästä ammattilaisten osaamisen kehittämisestä, viestin-
nällisistä toimenpiteistä ja verkostotoiminnasta. 

Pelihaittojen ehkäisy osaksi  
ehkäisevää päihdetyötä
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noin 50 000 kertaa. Kirja on saanut paljon po-
sitiivista palautetta ja se on koettu kasvattajien 
taholta erittäin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. 

PELIT PUHEEKSI 
–PROJEKTI 
Pelit puheeksi 2 – Ammattilaiset lapsiperhei-
den pelikasvatuksen tukena -projekti oli jatkoa 
vuodelta 2015 ja jatkoi varhaiskasvatusikäis-
ten pelikasvatuksen edistämistä ensimmäi-
sen vaiheen jalanjäljistä. Projekti keskittyi tie-
don, materiaalin ja koulutusten tarjoamiseen 
varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Erityises-
ti pyrittiin alueellisuuteen ja toimintaa olikin 
Utsjoelta Espooseen, Vaasasta Joensuuhun. 
Projekti toteutettiin opetus- ja kulttuuriminis-
teriön rahoituksella. 

Koulutuksia kautta maan 
Projektin tavoitteena oli ehkäistä alle kah-
deksanvuotiaiden pelihaittoja ja saada oi-
kea tieto sekä tietoisuus pelikasvatuksesta le-
viämään varhaiskasvatuksen ammattilaisille. 
Tänä vuonna projektissa pyrittiin erityises-
ti tuottamaan edellisessä vaiheessa kehitettyjä 
koulutuksia ja levittämään tuotettua materi-
aalia mahdollisimman laajalle. Vuoden aikana 
koulutusmallia päivitettiin ja kehitettiin edel-
leen. 

Projektin aikana järjestettiin 37 osallistu-
jille maksutonta ammattilaiskoulutusta, joi-
hin osallistui yhteensä 938 varhaiskasvatuk-
sen ammattilaista. Suurin osa osallistujista oli 
päivähoidossa työskenteleviä ammattilaisia, 

mutta joukossa oli myös muita työssään alle 
kahdeksanvuotiaiden ja heidän perheidensä 
kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Palaut-
teen (N=141) perusteella koulutukset koettiin 
kokonaisuudessaan onnistuneiksi (1=erittäin 
huono, 5=erittäin hyvä; ka. 3,9) ja aiheeltaan 
tärkeiksi (1= erittäin tärkeä, 5=ei lainkaan tär-
keä; ka. 4,3). Avovastausten perusteella koulu-
tukset olivat mielenkiintoisia ja ajankohtaisia 
ja niiden tärkein anti on ollut uuden tiedon 
lisäksi erityisesti ammattilaisten näkökulman 
muuttamisessa. 

Vuoden aikana järjestettiin myös 12 kir-
jastotapahtumaa, joissa pidettiin pelikasva-
tustietoisku sekä muuta peliaiheista toimin-
taa. Osassa tapahtumista oltiin osa isompaa 
tapahtumaa, mutta suurin osa tapahtumista 
järjestettiin projektin aloitteesta yhteistyössä 
kirjaston ja paikallisten toimijoiden kanssa. 
Kirjastotapahtumilla tavoitettiin 142 lasta ja 
vanhempaa. 

Pelikasvatusmateriaaleja 
ja myytinmurtoa
Uudistetuille Pelitaito.� -verkkosivuille luotiin 
työkalupakkisivu, jolle kerättiin kaikki aiem-
min tuotettu ajankohtainen pelikasvatusmate-
riaali. Projekti oli laajasti esillä sosiaalisessa me-
diassa ja paikallislehdissä, lisäksi osallistuttiin 
ideatoriständillä Neuvolapäiville 10/2016. 

Pelimyytinmurtajat-somekampanja toteu-
tettiin yhteistyössä koulutyön yksikön ja muun 
pelityön yksikön kanssa. Kampanjassa kerät-
tiin kesän aikana Twitterissä ja Facebookissa 
pelaajien ja kasvattajien kuulemia myyttejä, 

jotka liittyivät peleihin, pelaamiseen ja pelaa-
jiin. Myytit murrettiin syksyllä ja talvella tee-
moittain Pelitaito.�  -sivun blogikirjoituksissa 
ja blogikirjoituksia jaettiin sosiaalisessa me-
diassa. Pelimyytinmurtajia ja Pelit puheeksi 
-projektia esiteltiin puheenvuorossa myös Ga-
meONjkl-hankkeen pelikasvatusseminaarissa 
10/2016.  

ARPA-PROJEKTI 
Arpa-projekti ehkäisee aikuisten rahapelihait-
toja kolmen osatavoitteen kautta: 

1. Projektin jälkeen työpaikoille on tarjolla 
tietoa, koulutusta ja työkaluja peliongelman 
kohtaamiseen ja puheeksiottamiseen. 

2. Projektin jälkeen on tarjolla työkaluja, 
joita voidaan hyödyntää työelämän ulkopuo-
lella olevien henkilöiden kohtaamisessa ja on-
gelman puheeksi ottamisessa. 

3. Projektin jälkeen sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisilla on välineitä tehdä rahapeli-
haittojen ehkäisyä osana ehkäisevää päihde-
työtä. Rahapelihaittojen ehkäisy on mukana 
EHYTin toimintamuodoissa ja vaikuttamis-
työssä. 

Rahapelit työelämässä 
Rahapelihaittojen ehkäisy työyhteisöissä aloi-
tettiin lisäämällä tietoutta tapahtumissa, vies-
tinnällä ja mediaesiintymisillä sekä tiedon ja 
materiaalin tuottamisella. Työturvallisuuskes-
kuksen, Työterveyslaitoksen sekä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhteistyönä val-
mistui Työelämä pelissä -tukiaineisto. Se tar-
joaa tietoa rahapelihaittojen tunnistamisesta 
ja ehkäisemisestä työyhteisössä. Aineisto toi-
mii pohjana työelämäkoulutuksille vuonna 
2017. Diacorin kanssa järjestettiin ensimmäi-
nen työterveyshuollon pilottikoulutus, jos-
ta tuli palautetta, että aihe on kiinnostava ja 
sopii hyvin työterveyshuoltoon. Projekti kou-
lutti aikuistyön yksikköä ja tuotti PeliHUU-
GO-moduulin osaksi työelämän päihdehait-
toja ehkäisevää HUUGO-ohjelmaa. 

Vinkkejä pelaamisen hallintaan
Kansalaistoiminnassa selvitettiin ikäihmisten 
pelaamista ja tarpeita rahapelihaittojen eh-
käisyyn. Yhteistyössä LähiVerkko-hankkeen 
kanssa tehtiin Ikäihmisten pelaaminen -kysely. 
Kyselyn ja eläkeläisjärjestöjen kanssa tehtyjen 
kokeilujen pohjalta hahmottui, että ikäihmis-
ten parissa on tarve peliongelmilta suojaavan 
pelisivistyksen lisäämiselle ja neuvoille, miten 
vertaisen peliongelmaan voi puuttua. Tarpee-
seen suunniteltiin opasmateriaali eläkeläisjär-
jestöjen kanssa. 

Keskusteluun rahapelaamisesta on ollut 
saatavilla vain vähän työvälineitä ja ne eivät 
aina sovi riskipelaajille, joka on yksi kohde-
ryhmistä. Ehkäisevän työn tarpeisiin tehtiin 
Rahapeli-ilmiö-video, joka helpottaa keskus-
telujen aloittamista. Lisäksi kehitettiin raha-
pelaamisen motiivien tunnistamista tukeva 
Mikä pelieläin olet? -testi ja pelaamisen hallin-
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Arpa-projektiin myönnettiin avus-
tusta 210 000 euroa, josta vuo-
den 2016 aikana käytettiin yh-
teensä 280 415 euroa. Pelit pu-
heeksi projektiin käytettiin ope-
tus- ja kulttuuriministeriön myön-
tämää avustusta 40 000 euroa. 
Pelitaito-projektin avustusta käy-
tettiin 51 300 euroa digipelihaitto-
jen ehkäisyyn.

nan keinoja esittelevä Viisi vinkkiä -materiaali. 
Työvälineet otettiin kohtaamisissa hyvin vas-
taan. Pelitaito.� -sivusto uudistettiin tietopan-
kiksi ja kehitettyjen työvälineiden sijoituspai-
kaksi. Projektin oma verkkotyön kokeilu oli 
keskustelut vedonlyönnin harrastajien Yliker-
roin.com-verkkofoorumilla. 

Rahapelihaittojen ehkäisy osaksi 
ehkäisevää päihdetyötä
Riskipelaamisen tunnistamiseksi kehitettiin 
kolmen kysymyksen malli, jota sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaiset testasivat työssään 
Lahdessa ja Vantaalla. Kokeiluista ja mallin 
esittelystä kansainvälisessä rahapelikonferens-
sissa Las Vegasissa saatu palaute oli kannusta-
vaa, joten mallin kehittämistä jatketaan.

Projekti toi rahapelaamisen mukaan EHYT 
ry:n ehkäisevän päihdetyön teemoihin. Raha-
pelihaittojen ehkäisy näkyi järjestön vaikutta-
mistyössä ja viestinnässä. Arpa-projekti on si-
sältöasiantuntemuksellaan ja verkostoillaan 
ollut aktiivisesti mukana vaikuttamistyössä ra-
hapeliyhteisöjen yhdistämisprosessissa ja arpa-
jaislain valmistelussa. 
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35

PÄIHDEASIAMIESTOIMINTA

35

päihdeasiamiestoiminnan yhteydenotoista 
liittyy välittömästi väliinputoamistilanteisiin.

70 %
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Muuttuva toimintaympäristö ja aikaisempaa 
moniportaisempi palveluohjausjärjestelmä li-
säsi yhteydenottojen määrää viime vuoteen 
verrattuna. Pääasiassa yhteydenoton syinä oli-
vat päihdehuoltolain mukainen hoitoon pääsy 
(katkaisu, maksusitoumus laitoshoitoon, jat-
kohoito, korvaushoito) ja hoitojatkumoiden 
toteutuminen (avo- tai laitoshoidot, palvelu-
jentuottaja-oma kunta), hoidonaikainen sosi-
aaliturva (sairaus- ja kuntoutusraha) ja huono 
kohtelu (uloskirjaamiset, asiakkaan kuulemi-
nen, palveluiden väliinputoaminen ja ”pallot-
telu”). 

Jokainen yhteydenotto arvioitiin ja selvi-
tettiin.  Niiden perusteella asiakkaiden huo-
nokuntoisuus näyttää lisääntyneen, mikä on 
monimutkaistanut ongelmien selvittämistä.  
Tämä näkyy myös läheisten lisääntyvänä kuor-
mittumisena. 

Osa ongelmatilanteista selvisi jo yhden pu-
helun aikana asiakkaan saadessa tukea ja neu-
voja. Useimmiten tilanteen selvittämiseksi tar-
vittiin kuitenkin yhteydenottoja kuntien ja 
hoitopaikkojen työtekijöihin. Tällä yhteis-
työllä, johon oli pyydetty asiakkaan suostu-
mus, saatiin aikaan asiakkaan edunmukainen 
muutos. Tarvittaessa käytettiin viimesijaisena 

oikeusturvakeinoina valituksia ja muistutuk-
sia tai niihin ohjausta, jos asiakas halusi viedä 
omatoimisesti asiaa eteenpäin.  

Muuttuvassa toimintaympäristössä palve-
lujen tilaajien ja tuottajien väliset palveluket-
jut eivät aina toimi, ja tämä vaikeutti ja hidasti 
varsinkin huonokuntoisten asiakkaiden pää-
syä palveluihin. Työntekijöiden ja muiden si-
dosryhmien tietoisuutta asiakkaiden oikeuk-
sista lisättiin ja vaikutettiin myös siihen, että 
käytännöt muuttuvat entistä asiakaslähtöisem-
miksi.  

Vaikuttamistyöllä vahvistettiin 
asiakkaan asemaa 
Asiakastyössä saatua tietoa ja kokemuksia vie-
tiin eteenpäin palvelujärjestelmään kunta- ja 
hoitopaikkavierailuilla. Samalla selvitettiin, 
onko kyseessä yksittäistapausta laajempi on-
gelma alueen palvelujärjestelmässä.  Työnteki-
jöille annettiin ajantasaista tietoa asiakkaiden 
oikeuksista ja palveluja velvoittavasta lainsää-
dännöstä. Toimintaan tulleen palautteen pe-
rusteella tämä lisäsi työntekijöiden tietoisuut-
ta ja paransi heidän mahdollisuuksiaan toimia 
epäselvissä tilanteissa.  

Eri alueiden kunta- ja järjestötoimijoita saa-

Tavoitteena asiakkaan ja läheisten 
aseman parantaminen  
muuttuvassa toimintaympäristössä
Päihdeasiamiestoiminta on järjestöpohjaista edunvalvontaa, joka täydentää ja tukee olemas-
sa olevia palveluja sekä lakisääteistä potilas- ja sosiaaliasiamiesjärjestelmää.  Palvelut ovat 
kaikille niitä tarvitseville avoimia ja maksuttomia. Toiminta on kunnista sekä sote-alueista ja 
palvelujen tuottajista riippumatonta ja anonyymiä. Toiminta sisältää oikeudellista asiantuntija-
apua, muuta edunvalvontatyötä  vaikuttamis- ja tiedottamistoimintaa.  

tettiin yhteen verkosto-, koulutus- ja konsul-
tointitilaisuuksissa (muun muassa Kemi, Por-
voo, Joensuu, Seinäjoki).  Niiden yhteydessä 
saatiin ajankohtaista tietoa asiakkaiden tar-
peista ja alueen palveluissa esiintyvistä on-
gelmatilanteista. Tietoa käytettiin hyväksi 
päihdeasiamiestoiminnan edunvalvontatyön 
kehittämisessä ja sitä vietiin eteenpäin lainsää-
däntö- ja muissa hankkeissa (mm. sote- sekä 
päihde- ja mielenterveyslainsäädäntö). 

Palveluiden organisoitumisen kehittymistä 
seurattiin käynneillä eri puolella Suomea (Kai-
nuu ja Siun sote, Keski-Pohjanmaa, Kymen-
laakso). Meneillään oleviin hankintoihin ja 
kilpailutuksiin tuotiin mukaan asiakkaan ase-
maan ja oikeuksiin liittyviä näkökulmia.  Vie-
railuilla matalan kynnyksen asumispalveluihin, 
päiväkeskuksiin sekä  terveys- ja sosiaalineu-
vontapisteisiin pyrittiin muodostamaan kuvaa 
päihdepalvelujen ulkopuolelle jäävien tilan-
teesta. Vierailuilla pyrittiin myös selventämään 
kuntien ja palvelujentuottajien vastuita kaik-
kein huonokuntoisimpien päihdeongelmais-
ten hoito- ja palveluketjujen toteutumisessa.



37

 
Yhteistyöllä ja kehittämisellä 
kiinni hiljaisiin signaaleihin 
Kaikilla järjestön toiminta-alueilla jatkettiin 
alueellisten verkostojen ja vaikuttamiskana-
vien kehittämistä alueelle muodostetun yh-
teyshenkilöverkoston avulla (Elokolojen ja 
jäsenjärjestöjen työntekijät, yhteistyötahot 
kunnissa, alueilla toimivat tutkijat ja päihde-
huollon kehittäjät). 

Päihdeasiamiestoiminnasta viestittiin esit-
teiden, lehtijuttujen ja blogien muodossa. Toi-
minnan verkkosivujen ilmettä ja sisältöjä uu-
sittiin ja päivitettiin. Uudella Asiakkaan ääni 
-palstalla päihdepalveluiden asiakkaat kertovat 
kokemuksistaan ja päihdepalveluista saamas-
taan avusta.  Verkkosivuilla (www.paihdeasia-
mies.�) oli vuoden aikana noin 15 000 eril-
listä käyntiä. 

Päihdeongelmaisten palveluissa kohtaamia 
ongelmia ja oikeuksien loukkauksia nostettiin 
esille erilaisissa kirjoituksissa, haastatteluissa 
sekä luento- ja koulutustilaisuuksissa. Päih-
depäivillä päihdeasiamiestoiminnan  työnte-
kijät olivat mukana sekä järjestämässä että 
puhumassa seminaareissa, jotka käsittelivät 
asiakkaan asemaa sotessa ja palvelujen hankin-
noissa.

Toimintaa rahoitetaan RAY-avus-
tuksella, joka oli vuonna 2016 suu-
ruudeltaan 192 000 euroa.

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

 

 

 

PÄIHDEHUOLLON TYÖNTEKIJÖIDEN 
TAI AVAINHENKILÖIDEN  

KONSULTAATIOTA 

351

VASTATTUA  
YHTEYDENOTTOA

1 800

JÄRJESTÖ- 
TOIMIJOIDEN  
KOHTAAMISTA

396

KOULUTUS-
JA LUENTO-
TILAISUUTTA

859
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HALLINTO

38

Sidosryhmien edustajat näkevät 
EHYT ry:n vahvana asiantuntijana 
ja yhteiskunnallisena vaikuttajana, 
jonka toimintaa pidetään erittäin 
hyödyllisenä ja yhteiskunnallisesti 
merkittävänä. Yhteistyötahojen 
kokemusten mukaan EHYT ry on osaava 
ja yhteistyökykyinen kumppani, jota he 
ovat valmiita suosittelemaan myös muille. 
(Sidosryhmien näkemyksiä EHYT ry:stä, 
Innolink Research 2016)

Verkostunut

89 %
Yhteistyökykyinen

87 %

Yhteiskunnallinen vaikuttaja

82 %
Aktiivinen viestijä

82 %
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Johtaminen ja kehittäminen
Toiminnan painopisteinä olivat seurannan ja 
arvioinnin kehittäminen sekä toiminnan tu-
loksellisuuden ja volyymin kasvattaminen. 
Kehittämisteemoista keskeiseksi nousi vapaa-
ehtoistoiminnan kehittäminen. Yksiköissä ja 
osastoilla tapahtuvaa kehittämistyötä tukivat 
johtoryhmä, laajennettu johtoryhmä sekä tu-
kitiimi. 

Strategian arvointiprosessia toteutettiin niin 
henkilöstön, jäsenjärjestöjen kuin hallinnon 
kesken matkalla kohti edustajakokousta ke-
väällä 2017. Lisäksi toimintojen ydinviestien 
määrittelyprosessi aloitettiin koko talossa.

Henkilöstö
Strategiansa mukaisesti EHYT ry haluaa olla 
yksi Suomen parhaimpia työpaikkoja. Tähän 
pyritään kehittämällä jatkuvasti muun muassa 
johtamista, sisäistä viestintää ja toimintakäy-
täntöjä sekä huolehtimalla koko henkilöstön 
hyvinvoinnista ja työkyvystä muun muassa 
laadukkaan työterveyshuollon ja muun työhy-
vinvointia tukevan toiminnan kautta. 

Henkilöstön kouluttaminen on tärkeässä 
asemassa. Vuoden aikana panostettiin erityi-
sesti ICT-koulutuksiin. Jokainen henkilös-
töön kuuluva voi omien toiveittensa ja ta-
voitteittensa mukaisesti kouluttautua verkossa 

WebOpen kautta.
Vuoden aikana tehtiin kaksi ilmapuntariky-

selyä työviihtyvyydestä. Keväällä tehdyssä ky-
selyssä tuloksena oli järjestön historian parhaat 
arvioinnit, syksyllä tulokset hieman laskivat. 

Kehittämissalkku
Perusrahoituksella toteutettavasta kehittämis-
työstä koottiin talon kehittämissalkkuun 15 
kehittämiskohdetta, joille kullekin on nimet-
ty vastuupari. RAY rohkaisi EHYT ry:tä levit-

Hyvä vuorovaikutus luottamushallinnon, johdon ja työntekijöiden välillä sekä toimiva jäsen- 
järjestöyhteistyö ovat hallinnon keskeisiä elementtejä.  Niitä tukevat asiantunteva ja tehokas  
taloushallinto ja taloudenpito sekä suunnittelu, johtaminen, seuranta ja raportointi. 

Johtaminen ja kehittäminen  
ovat kaiken keskiössä 
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tämään kehittämissalkkumalliaan myös mui-
hin järjestöihin. Johtoryhmä seurasi kohteiden 
etenemistä kuukausittain ja raportoi asiasta 
myös hallitukselle.

Talous
Taloudesta on tehty erillinen toimintakerto-
mus, jonka tilintarkastaja on hyväksynyt osa-
na tilinpäätöstä. Tämä vuosikertomus täyden-
tää toimintakertomusta.

Tavoitteena on toiminnan volyymin hallittu 
kasvattaminen, mikä tapahtuu pääosin toimin-
taa tehostamalla. Pyrkimyksenä on kuitenkin 
myös maltillisesti kasvattaa avustustasoa sekä 
perustyössä että kehittämishankkeiden osalta. 
EHYT ry pyrkii laajentamaan rahoituspoh-
jaansa uusiin rahoituslähteisiin, joita ovat yk-
sityiset säätiöt, kunnat ja yritykset. 

Avustukset vuodelle 2016
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi EHYT 
ry:lle vuonna 2016 avustuksia yhteensä  
4 437 200 euroa. Yleisavustusta myönnettiin 
1 564 000 euroa, toiminta-avustuksia  
2 383 000 euroa ja projektiavustuksia 490 200 
euroa. Muita ja kumppaneiden kautta saatu-
ja avustuksia saatiin 378 600 euroa ja kaikki 
avustukset yhteensä olivat 4 815 800 euroa.

Edellisen vuoden organisaatiomuutos huo-
mioitiin vuoden 2016 RAY:n avustuspää-

töksissä. Alue- ja koulutyön avustuksesta 
siirrettiin koulutyön avustus omaksi toiminta-
avustukseksi. Yleisavustuksesta siirrettiin jär-
jestötoiminnan avustus osaksi aluetyötä ja 
samaan kokonaisuuteen siirrettiin myös koh-
taamispaikkatoiminnan toiminta-avustus.  
Alue-, järjestö- ja kohtaamispaikkatoimintaan 
myönnettiin toiminta-avustusta 899 000 eu-
roa. Koulutyölle myönnettiin toiminta-avus-
tusta 466 000 euroa. Muut toiminta-avustuk-
set säilyivät rakenteeltaan entisellään. Yleis- ja 
toiminta-avustuksia myönnettiin yhteensä 85 
000 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Tämä johtuu siitä, että aiemmin projekti-
avustuksista saatu Smokefree -toiminta siirtyi 
osaksi koulutyön toiminta-avustusta.

RAY:n ja muiden lähteiden projektiavus-
tuksien pienentymisen syynä edelliseen vuo-
teen on Amis-projektin päättyminen aikatau-
lun mukaisesti.

Taloudellinen tilanne
EHYT ry:n taloudellinen tila on tyydyttävä. 
Maksuvalmius on vuoden aikana ollut tyy-
dyttävä eikä lainanottoon ole tarvinnut tur-
vautua. Taloutta on hoidettu tehokkaasti ja 
taloudellisesti. Yhdistyksen vakavaraisuus on 
heikko, koska yhdistys on varsin nuori eikä 
sillä ole juurikaan omaisuutta. 

Toiminnan taloudellinen laajuus
Toiminnan laajuus vuonna 2016 oli noin 5,3 
miljoonaa euroa. Avustusten siirtojen jälkeen 
toiminnan ylijäämä oli 20 851,51 euroa. Toi-
minnan tuotot ja kulut pienentyivät edellisestä 
vuodesta 10 prosenttia. Raha-automaattiavus-
tusten osuus kokonaistuotoista on edelleen 89 
%. Toiminnan laajuuden vaihtelut ovat ennen 
kaikkea johtuneet kokeilu- ja kehittämisavus-
tusten määrän muutoksista. Tuloslaskelman 
kulut sisältävät 19 187,49 euroa kuluja, joita 
ei voida kattaa RAY:n avustuksilla.

Omakatteista rahastoa ei käytetty vuoden 
2016 aikana, ja rahaston käytettävissä olevat 
varat saamisten jälkeen ovat 15 715,97 euroa.

Avustuksen siirtymäkirjaukset
Raha-automaattiyhdistyksen lopullinen tar-
kastuskertomus vuoden 2015 tarkastukses-
ta tuli huhtikuun alussa (1.4.2016). Pro-
sessi saatiin päätökseen ja RAY luopui 
avustusten takaisinperinnästä lausuen ”Teh-
tyjen korjausten jälkeen voidaan todeta, ettei 
toiminnassa havaittu merkittäviä puutoksia tai 
jatkotoimenpiteitä vaativia puutteita.” Tarkas-
tuskertomuksen perusteella ja vuoden 2015 
vuosiselvityksestä saadun palautteen mukai-
sesti vuodelle 2016 kirjautui 11 100 euroa li-
sää siirtyvää yleisavustusta. Vuodelta 2016 
siirtyy yleisavustusta yhteensä 156 636 euroa 
käytettäväksi vuonna 2017 näiden toimenpi-
teiden jälkeen. Siirtyvän avustuksen määrä on 
noin 10 % myönnetystä avustuksesta, jota ei 
voida pitää erityisen suurena osuutena. 

Siirtyvän yleisavustuksen määrään vai-
kutti noin 50 000 euroa budjetoitua pienem-
mät henkilöstökulut, 38 000 euroa pienem-
mät ICT kulut, 20 000 euroa pienemmät niin 
hallintopalvelukulut kuin matkakulut. Hen-
kilöstökuluissa säästö tuli johtavan erityisasi-
antuntijan toimivapaasta, ICT-kulujen osalta 
uusi kilpailutettu sopimus laadittiin kiinteä-
hintaiseksi. Hallintokuluissa tilitoimistopalve-
lun irtisanominen ja raportointivälineen han-
kinnan hylkääminen tuottivat säästöjä. RAY:n 
tarkastuksen vaikutus on ollut osaltaan mer-
kittävä syy varovaiseen toiminnan toteuttami-
seen. Toisaalta tarkoituksena on toimia tulok-
sellisesti ja säästäväisesti ja voidaan todeta, että 
tässä on onnistuttu. 

Toiminta- ja projektiavustuksia siirtyy seu-
raavalle vuodelle käytettäväksi 432 389 euroa, 
joka on 13 prosenttia myönnetystä avustuk-
sesta. Siirtyvien avustusten määrät ovat koh-
tuullisia paitsi koulutyön toiminta-avustuk-
sen osalta. Sen siirtymä on 131 659 euroa, eli 
28 prosenttia myönnetystä avustuksesta. Teh-
tävistä vastaavan päällikön rekrytointiprosessi 
jouduttiin vuoden aikana tekemään kaksi ker-
taa, joten henkilöstökuluissa tuli säästöä.

Avustusten hallittu siirtäminen seuraavalle 
vuodelle on hyväksyttävää ja maksuvalmiuden 
kannalta välttämätöntä. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön avustuspäätös tulee vuosittain helmi-
kuussa ja näin toimien tammikuun toiminta-
menojen kattamiseen ei tarvitse ottaa lainaa.
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Investointiavustus odottaa  
hankintapäätöstä
Raha-automaattiyhdistys teki vuonna 2015 
päätöksen, jonka mukaisesti EHYT ry:lle siir-
retyn investointiavustuksen käyttöaikaa pi-
dennettiin vuoden 2017 loppuun asti. Avustus 
373 000 euroa on kirjattu taseen pankkisaami-
siin ja saatuihin avustusennakoihin. Avustuk-
sella on tarkoitus ostaa Lahdesta toimitila Elo-
kolotoimintaan vuoden 2017 aikana.

Kysely henkilöstölle talouden  
ja hallinnon toimivuudesta
Talouden ja hallinnon toimivuudesta laadit-
tiin henkilöstölle kysely, jonka perusteella 97 
% vastaajista (n. 31) oli palveltu hyvin tai erit-
täin hyvin palkka- ja matkalaskuasioissa. 55 % 
oli erittäin hyvin tai hyvin tietoinen palkan-
maksuun ja matkalaskuihin liittyvistä aineis-
topäivistä. Palkka oli maksettu ajallaan kaikil-
le vastaajille ja matkalaskut oli maksettu 65 % 
mielestä erittäin hyvin ajoissa. 

Hieman yli puolet vastaajista oli hyvin tai 
erittäin hyvin tietoisia lounaskortista tai lii-
kuntaseteleistä. Työterveyshuollosta on saanut 
tietoa hyvin tai erittäin hyvin 77 % vastaajista. 
84 % vastaajista tiesivät hyvin tai erittäin hyvin 
keneltä kysyä eri henkilöstöasioista.

Luottamushallinto
Kolmivuosittain järjestettävien edustajako-
kousten välillä EHYT ry:n ylin päättävä elin 
on valtuusto. Varsinainen kokous oli touko-
kuussa Päihdepäivien yhteydessä, ja valtuute-
tuilla oli näin mahdollisuus samalla myös pe-
rehtyä toimialan ajankohtaisiin kysymyksiin ja 
sisältöihin. Marraskuussa valtuusto kutsuttiin 
ylimääräiseen kokoukseen kevään 2017 edus-
tajakokouksen strategian arvioiniprosessiin 
liittyen. Kokousta edelsi jäsenjärjestöille suun-
nattu kysely strategian toteutumisesta. Kysely 
osoitti, että niin jäsenistö kuin henkilöstö ovat 
tyytyväisiä siihen, miten toimintamme toteut-
taa strategisia linjauksia.
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Arviointi
Arviointi on keskeinen työkalu toimin-
nan laadun kehittämiseksi ja tulosten 
parantamiseksi. Arviointityötä ovat 
vuonna 2016 ohjanneet yhdessä laa-
ditut arvioinnin periaatteet (EHYT ry:n 
arvioijan huoneentaulu) sekä toimin-
tasuunnitelmassa asetetut arvioinnin 
ja seurannan mittarit. Tavoitteena on 
myös ollut vahvistaa ja ylläpitää arvi-
ointimyönteistä kulttuuria järjestössä. 

Vuoden 2016 toimintasuunni-
telmassa asetettiin yhdeksi paino-
pisteeksi seurannan ja arvioinnin 
kehittäminen ja siten toiminnan tulok-
sellisuuden näkyvämmäksi tekeminen. 
Tämän linjauksen mukaisesti vuoden 
2016 arviointityön kehittämisen paino-
pisteenä oli toimintasuunnitelman yh-
teydessä asetettujen arviointimitta-
rien käytön jalkauttaminen luontevaksi 
osaksi jokapäiväistä työtä ja arvioin-
nin aikatauluttaminen osaksi yksiköi-
den työprosesseja. Tähän kiinnitettiin 
erityistä huomiota sekä alkuvuodesta 
toimintasuunnitelmia tarkennettaessa 
että vuoden 2017 toiminnansuunnitte-
lun käynnistysvaiheessa. Tukitiimin jä-
senet toimivat arvioinnin ja seurannan 
sparraajina organisaatiossa koko vuo-
den ajan. 

Kansainvälinen yhteistyö
Eurocaren toiminnassa oltiin aktiivi-
sia niin hallitustyöskentelyn kuin vai-
kuttamistyön osalta. Komissio myön-
si vuosille 2017–2019 F.Y.F.A.-hankkeel-
le rahoituksen, jota hallinnoi Eurocare. 
Järjestöpäällikkö osallistui Eurocaren 
yleiskokoukseen ja 7th European Al-
cohol Policy Conferenceen Slovenias-
sa marraskuussa.

Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin 
SOSTEn ja EAPN-Finin kautta muun 
muun muassa osallistumalla SOSTEn 
kv-verkoston toimintaan.

Arpa-projekti osallistui EASG kon-
ferenssissa Lissabonissa syyskuussa  
sekä kesällä 16th ICGRT konferenssiin, 
jossa projektilla oli puheenvuoro ”Pro-
fi ling At-Risk Gamblers”.
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EHYT ry:n valtuusto 2016
Valtuuston jäsenet                                    Varajäsenet
Antti Holopainen, pj                                  Antti Honkonen
Riitta Pääjärvi-Myllyaho, vpj
Sauli Hyöppinen                                         Marjo Muhonen
Jukka Kärkkäinen                                       Eino Laitinen
Pekka Vihervuori                                        Seppo Mikkola
Anu Mäki                                                    Tiina Rajala
Maarit Rekilä                                              Tellervo Koho
Eija Törmänen                                            Tuula Lautala
Tuula Partanen                                          Merja Jaatinen
Auli Raunio                                                 Minna Anttonen
Petra Toivonen                                           Marko Haakana
Jarmo Jokilampi                                        Salme Niska
Marja-Leena Nousiainen                         Mikael Forsbäck
Tapio Ikävalko                                              Lea Kuosmanen
Tuija Mäkinen                                              Auli Rantanen
Ritva Aheinen                                              Ilona Lehtinen
Arja Katriina Ylänkö                                    Heidi Kirkonpelto
Raisa-Tiina Lahtinen                                   Miikka Lönnqvist
Mihail Seppälä                                            Raili Myllylä
Sinikka Ojala                                                Raija Koivisto
Liisa Temisevä                                            Irja Kilpinen
Aija Palomäki                                              Sari Kattainen

Hallituksen jäsenet                                    Varajäsenet           9.5.2016 asti                                
Erkki Vartiainen, pj                                     Kerttu Tossavainen
Satu Taiveaho, vpj.                                     Anu Rajajärvi
Veli-Pekka Sinervuo                                   Lassi Rajamäki
Lotta Bryggare                                            Matti Sutela
Sakari Lehtinen                                           Anneli Pasanen
Lea Väyrynen                                              Vesa-Matti Seppälä
Mervi Eviö-Kärkkäinen                              Tuulikki Pasma
Leena Rosenberg                                        Sirpa Paatero
Pekka Tuomola                                            Olavi Kaukonen
Henri Salonen                                              Anne-Mari Perkkiö                                                 
Pirjo Mohamed                                           Riitta Matilainen
Juho Saari                                                     Marko Laitinen
 
Hallituksen jäsenet                                Varajäsenet           10.5.2016 alkaen                                       
Tainio Hanna, pj                                      Haapala Ismo 
Saari Juho, vpj                                          Huhta Jaana    
Bryggare Lotta                                       Sutela Matti     
Eviö-Kärkkäinen Mervi                           Pasma Tuulikki
Ikonen  Marjatta                                      Palosaari Anneli
Komulainen Annu                                    Muhonen Marjo
Mohamed Pirjo                                        Matilainen Riitta
Leena Rosenberg                                     Paatero Sirpa
Salonen Henri                                                                           
Sinervuo Veli-Pekka                                 Rajamäki Lassi
Sundell Pia-Lisa                                         Kivisaari Tiina  
Väyrynen Lea                                             Seppälä Vesa-Matti

EHYT ry:n hallitus 2016
Uusi puheenjohtaja hallitukselle

EHYT ry:n hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Valtuusto valitsi toukokuun kokouksessaan uuden puheenjohtajan hallituk-
selle. Hanna Tainio, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja, valittiin EHYT ry:n hallituksen ensimmäisen puheenjohtajan, THL:n joh-
taja Erkki Vartiaisen seuraajaksi tehtävään. Hallitukselle toteutettiin itsearviointikysely vuoden lopussa toiminnan kehittä-
miseksi.

LUOTTAMUSHALLINTO
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JÄSEN- 
YHDISTYKSET

EHYT ry:n jäsenyhdistykset 
31.12.2016
Aurinkoinen Hymy ry
Barnavårdsförening
E.T.U.- Elämän hallinta,  
Tuki ja Uudistuminen ry
Eerolan asukasyhdistys ry
EHYT ry:n Turun seudun paikallisyh-
distys ry
Ehyt-Elo ry
Elä terveesti ry
Eläkeliitto ry
Eläkeläiset ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry
Elämä On Parasta Huumetta ry
Elämäntapatoiminnan Tuki ry
Erkki Poikosen säätiö
Etelä-Karjalan työ- ja asukastupa- 
yhdistys Ekta ry
Haagan Työväenyhdistys ry
Hakunila-Länsimäki Työttömät ry
Helsingin Jyry ry
Helsingin liikenneturvallisuusyhdis-
tys ry
Helsingin Optimistit ry
Helsingin Sosiaalinen 
Oikeudenmukaisuus 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
Kesäkotiyhdistys Kallioniemi ry
Korkkikiinni ry
Korson Kaiku ry
Kotien Puolesta Keskusliitto ry
Kotkan Sosialidemokraattinen  
Työväenyhdistys ry
Koulutetut Kokemusasiantuntijat 
KoKoa ry
Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry
Kouvolan liikenneraittiusjärjestö ry
Kunnon Elämä ry
Kunnon Elämä Turun Aluekeskus ry
Kuopion Ruoka-apu ry
Kymenlaakson Elämäntapayhdistys 
Kelo ry
Kyrön Eloisat ry
Lahden Elokolon Ystävät ry
Lapin Elämäntapayhdistys ry
Lapuan Työnhakijat ry
Liikunnan ja Terveystiedon  
Opettajat ry

Lintulammen Asukasyhdistys ry
Maahanmuuttajien Päihde ja  
Mielenterveysongelma ry 
Mikkelin työttömät ry
NEHYT ry
Nokian Seudun Elämäntapayhdistys 
Nokkolo ry
Nuorisokasvatussäätiö
Nuorten Kotkien Keskusliitto
Nuorten Puolesta ry
Nyyti ry
Opetusalan ammattijärjestö OAJ 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
Potilas- ja sosiaaliapu ry
Prometheus-leirin tuki ry
Päijät-Hämeen Elämäntapayhdistys ry
Pääkaupunkiseudun Elämäntapa- 
yhdistys Eloset ry
Rahtarit ry
Raision Työväen Raittiusyhdistys ry
Raittiuden Ystävät ry 
Rautatieläisten Raittiusliitto ry
Rovaniemen Seudun Mielenterveys-
seura ry
Rovaniemen seudun Terveys ry
Sampolan Asukkaat ry
Soroppi ry
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Spartak Kajaani ry
Suomen Ammattiin Opiskelevien  
Liitto - SAKKI ry
Suomen Demokratian Pioneerien  
Liitto ry (PINSKUT)
Suomen Motoristit ry
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Suomen opiskelijakuntien liitto -  
SAMOK ry
Suomen Psykologinen  
Instituuttiyhdistys ry
Suomen Terveydenhoitajaliitto ST-
HL ry
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
Suosta kummulle ry
Tampereen Liikenneraittiusyhdistys ry
Tampereen seudun EHYT ry
Tapanilan Työväenyhdistys ry
Tell Us Online ry
Terveys - Hälsan, Joutsenon  

paikallisyhdistys ry
Terveys ry:n Alavuden osasto ry
Terveys ry:n Halikon osasto ry
Terveys ry:n Humppilan osasto ry
Terveys ry:n Ilmajoen osasto ry
Terveys ry:n Jyväskylän osasto ry
Terveys ry:n Kokkolan paikallis- 
osasto 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 alueyhdistys ry
Terveys ry:n Siilinjärven paikallis- 
yhdistys ry
Terveys ry:n Ylistaron paikallis- 
yhdistys ry
Tiurahovin Ystävät ry
Tornion Järjestöyhdistys ry
Turun Alueen Elämäntapayhdistys ry
Turun seudun TST ry
Työttömien Valtakunnallinen  
Yhteistoimintajärjestö – TVY ry
Työväen Retkeilyliitto ry
Tähtiverstas ry
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry
Vantaan Työttömät ry
Vasemmistonuoret ry
Vesaisten Keskusliitto ry
Väinön ja Kyllikin seura ry
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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




