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TAUSTAA

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

• yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja 
asiantuntijoidemme osaamisen 

• vaikutamme ja osallistumme yhteiskunnalliseen 
keskusteluun 

• vahvistamme alueellista ja paikallista  
ehkäisevää päihdetyötä 

• toimimme entistä vaikuttavammin koordinaa- 
tiomme tuella 

Vuoden 2017 toiminnan  
painopisteitä olivat:

• ehkäisevän työn kannattavuuden ja vapaaehtois-
työn esille nostaminen eri tasoilla
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Alkoholilain uudistuksen eri  
vaiheet leimasivat vuotta

Tammikuu: EHYT ry antoi lausun-
non alkoholilaista. Sen pääviesti oli, 
että kokonaisuudistuksen tavoitteena  
pitäisi olla alkoholihaittojen vähentä-
minen. 

Tammikuu: Veikkaus, Raha-
automaattiyhdistys ja Fintoto 
yhdistyivät vuoden 2017 alussa 
yhdeksi yhtiöksi.

Helmikuu: Perhe- ja peruspalvelumi-
nisteri Juha Rehula esitteli pohjaehdo-
tuksensa alkoholilain kokonaisuudis-
tukseksi.

Kesäkuu: Perussuoma-
laisten jakautumisen ai-
heuttama hallituskriisi oli 
kaataa alkoholilain uudis-
tuksen. Neuvottelut jää-
dytettiin hetkellisesti, kun 
perussuomalaisten puo-
luekokouksesta seurasi 
hallituskriisi. 

Syyskuu: Hallituksen esitys uudeksi 
alkoholilaiksi annettiin. Kansanter-
veyden asiantuntijat ja järjestöt nä-
kivät esityksessä kaksi ongelmaa: 
entistä vahvempien juomien (5.5%) 
pääsyn päivittäistavarakauppoihin 
sekä valmistustaparajoitteesta 
luopumisen, jonka myötä ns. juo-
masekoitteet tulisivat kauppoihin. 

Lokakuu: Rahapelaami-
sesta aiheutuvat haitat 
ja sekä niiden tehokas 
ehkäiseminen nousivat 
voimakkaasti julkiseen 
keskusteluun. EHYT ry 
toisti kantaansa, jonka 
mukaan tehokkaat peli-
haittojen ehkäisemisen 
sekä vähentämisen kei-
not tunnetaan ja niitä 
tulisi aktiivisesti käyttää, 
vaikka tämä voi tarkoit-
taa Veikkauksen tuotto-
jen laskua.

Elokuu: Alkoholiveroa päätettiin ko-
rottaa 100 miljoonalla vuonna 2018. 
Toimintavuoden aikana Viro kiristi 
alkoholipolitiikkaansa ja päätti mer-
kittävistä veronkorotuksista. Viron 
alkoholipoliittiset kiristykset ovat vä-
hentäneet Suomeen alkoholin mat-
kustajatuontia.

Marraskuu: Maakunta- ja sote- 
uudistus leimasi voimakkaasti toi-
mintavuoden keskustelua. EHYT ry 
seurasi tiiviisti uudistuksen vaiheita 
ja sen mahdollisia vaikutuksia jär-
jestöjen toimintaedellytyksiin. Mer-
kittävänä pidettiin sitä, että ehkäi-
sevän työn merkitys tunnustetaan 
tärkeäksi osaksi  maakuntien ja kun-
tien työtä myös tulevaisuudessa.

Joulukuu: Niukka kansan-
edustajien enemmistö äänesti 
hallituksen esityksen mukai-
sen alkoholilain hyväksymisen 
puolesta (äänet 98-94). Ää-
nestystulos oli vastoinedus-
kunnan sosiaali- ja terveysva-
liokunnan kantaa.
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• Alkoholilain kokonaisuudistus, EHYT ry mukana EPT-verkoston lausunnossa,  
tammikuu 2017  

• Alkoholilain kokonaisuudistus, EHYT ry mukana Päivytin lausunnossa, 
 tammikuu 2017 
 

• Alkoholilain kokonaisuudistus, EHYT ry:n lausunto, tammikuu 2017  

• Valinnanvapauslakiehdotus, EHYT ry mukana Päivytin lausunnossa,  
maaliskuu 2017  

• EU-konsultaatio, valmisteveroa koskevat yleiset järjestelyt, kesäkuu 2017  

• EU-konsultaatio, valmisteveroa koskevat yleiset järjestelyt, liite, kesäkuu 2017  

• Ajokorttilain uudistus, EHYT ry:n lausunto, kesäkuu 2017  

• Luonnos valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi 2017-2019,  
EHYT ry:n lausunto, heinäkuu 2017  

• Tupakkaverosta annetun lain muuttaminen, EHYT ry:n lausunto, elokuu 2017 
 

• Eettiset suositukset mittareiden käytöstä sosiaalialan asiakastyössä,  
EHYT ry:n lausunto, lokakuu 2017 
 

• Yhteenveto Istanbulin sopimuksen toimeenpano-ohjelmaan esitetyistä  
toimenpiteistä, EHYT ry:n lausunto, lokakuu 2017 
 

• Sisäministeriön asetus Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä,  
EHYT ry:n lausunto, lokakuu 2017  

• Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuuleminen alkoholilaista,  
EHYT ry:n asiantuntijalausunto, lokakuu 2017  

• Lausunto tupakkatyöryhmän toimeksiannon toteuttamisesta,  
EHYT ry:n lausunto, marraskuu 2017 

Lausunnot vuonna 2017
EHYT ry tarjoaa laajaa asiantuntemustaan antamalla lausuntoja. Järjestö  
saa kommentoitavaksi esimerkiksi valmisteilla olevia lakeja ja asetuksia.
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VIESTINTÄ JA 
YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN

7

15 prosenttia työelämässä olevista suomalaisista  
käyttää reseptillä saatavia psyyke- tai kipulääkkeitä, 
jotta työteho paranisi tai ylipäätään jaksaisi töissä.

EHYT ry:n kyselytutkimus, Taloustutkimus 5/2017

15 %
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Alkoholilaista keskusteltiin kiivaasti
Alkoholilaista keskusteltiin Suomessa vilkkaasti koko vuoden ajan. Kevään kuntavaaleihin 
osallistuttiin yhdessä Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston kanssa. Teemana oli Ehkäi-
sevä työ kannattaa. 

Alkoholilaista keskusteltiin koko vuosi laa-
jasti ja tunteella yhteiskunnan eri tasoilla. 
EHYT ry nojasi kannanotoissaan tutkittuun 
ja luotettavaan tietoon, jonka perusteella eri-
tyisesti entistä vahvempien alkoholijuomien 
myynti päivittäistavarakaupoissa, kioskeil-
la ja huoltamoilla vaikuttaa kielteisesti kan-
santerveyteen. Aktiivista vaikuttamistyötä 
tehtiin niin tapaamisin, tiedottein, blogein, 
mielipidekirjoituksin, erilaisin esittein kuin 
sosiaalisen median avulla.  

EHYT ry antoi lausunnon alkoholilaista 
tammikuussa. Sen pääviesti oli, että koko-
naisuudistuksen tavoitteena pitäisi olla al-
koholihaittojen vähentäminen. Lausun-
non mukaan silloinen esitys oli ristiriidassa 
niin hallitusohjelman kuin sote-uudistuk-
sen kanssa. 

Esityksen puolestapuhujat perustelivat 
kantaansa Viron viinarallilla eli matkus-
tajatuonnilla, jota pidetään uhkana koti-
maan alkoholin myynnille. EHYT ry:n nä-
kökulma oli, että Viron omat alkoholiveron 
korotukset vähentävät viinarallia. EHYT ry 
painotti myös, että Virosta matkustajat toi-
vat lähinnä olutta, jonka määrä oli vähäi-
nen: vuonna 2015 oluen kokonaiskulutuk-
sesta 7,6 % oli matkustajatuontia ulkomailta 
Suomeen. Toukokuussa Kansalaisinfossa jär-
jestettiin kansanedustajille tilaisuus, jossa pu-
huttiin muun muassa matkustajatuonnista.

Kiistaa herättänyt hallituksen esitys al-
koholilain kokonaisuudistuksesta oli suu-
rissa ongelmissa keväällä. Neuvottelut jäädy-
tettiin hetkellisesti, kun perussuomalaisten 
puoluekokouksesta seurasi hallituskriisi. Ju-
hannuksen alla hallituspuolueet pääsivät asi-
asta sopuun, joten hyvinvoinnin ja terveyden 
ministerityöryhmä kertoi kesäkuun lopussa, 
että alkoholilaki ”voi edetä eduskuntaan” ja 
että hallitus esittää myös tislattujen juomien 
tuomista ruokakauppoihin.

Hallituksen esitys uudeksi alkoholilaiksi an-
nettiin syyskuun puolivälissä ja pian sen jäl-
keen käytiin lähetekeskustelu. EHYT ry 
toimitti kansanedustajille ennen lähetekes-
kustelua tietoa siitä, mitkä tahot (suuret pa-
nimot ja kaupanala) hyötyvät esitetyistä la-
kimuutoksista. Tieto oli suoraan hallituksen 
esityksen vaikutusarviosta. Lähetekeskuste-
lussa moni edustaja puhui vaikutusarviois-
ta, eikä kaupan prosenttirajojen nostamista 
yleisesti kannatettukaan. Sen sijaan normien 
ja byrokratian purkaminen alkoholilain ko-
konaisuudistuksessa sai kehuja kansanedus-
tajilta. Vanhentuneen alkoholilain päivittä-
mistä kannatti myös EHYT ry.

 
Pienpanimot epäileväisiä  
lain vaikutuksesta
Syksyllä heräteteltiin keskustelua teettämäl-
lä kysely pienpanimoiden johdolle. Kantar 
TNS:n toteuttamasta kyselystä kävi ilmi, 
että pienpanimoiden mukaan alkoholilain 
uudistuksesta hyötyvät eniten kaupan ala, 
suurteollisuus ja ulkomaiset yritykset. 

Toisessa EHYT ry:n teettämässä kyse-
lyssä kävi ilmi, että suomalaisyritysten joh-
tajat pitävät alkoholihaittojen vähentämistä 
huomattavasti tärkeämpänä alkoholipolitii-
kan tavoitteena kuin saatavuuden vapautta-
mista Peräti 85 % kyselyyn vastanneesta 300 
yrityspäättäjästä katsoi myös, että Suomessa 
pitäisi panostaa nykyistä enemmän alkoholi-
haittojen ennaltaehkäisyyn.

EHYT herätteli laajempaa julkista kes-
kustelua alkoholin työllistävistä vaikutuk-
sista #alkoholityöllistää-kampanjalla 14.-15. 
marraskuuta. Kampanja tavoitti Twitterissä 
yli 300 000 ihmistä kahdessa päivässä. Tun-
nuksella #alkoholityöllistää lähetettiin kah-
den päivän aikana 562 twiittiä. Kampanja 
nousi nopeasti Suomen trendaavimmaksi 
Twitter-kampanjaksi. Keskusteluun osallis-

tuivat merkittävät asiantuntijatahot, kuten 
poliisi, palomiehet, lääkärit ja lastensuoje-
lun työntekijät.  
 
Kansanedustajat äänestivät  
vastoin valiokunnan esitystä
EHYT ry oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan 
kuultavana marraskuussa ja esitti, että laki-
esitystä (HE 100/2017 vp) pitää muuttaa, 
jotta siinä huomioidaan entistä paremmin 
suomalaisten hyvinvointi ja terveys. Viesti-
nä oli, että 4,7 prosentin raja päivittäistava-
rakaupoissa myytäville alkoholijuomille sekä 
niin kutsuttu valmistustaparajoite pitäisi säi-
lyttää.

Eduskunta äänesti juuri ennen joulua al-
koholilain kokonaisuudistuksesta. Päivittäis-
tavarakaupoista saa vuodesta 2018 alkaen 
5,5 prosenttisia alkoholijuomia. Eduskunta 
kannatti prosentin ylärajan nostoa äänin 98–
94. Ennen äänestystä sosiaali- ja terveysva-
liokunta esitti, että alkoholijuomien vähit-
täismyyntilupaa koskevaa prosenttiyksikköä 
ei nostettaisi, vaan se pysyisi 4,7 prosentissa. 
Valiokunta nojasi asiantuntijakuulemisiin ja 
katsoi, että enimmäistilavuusprosentin nosto 
vaikuttaisi ratkaisevasti alkoholin saatavuu-
teen ja kulutuksen kasvuun.

Pitkin vuotta julkisuudessa ja myös joi-
denkin kansanedustajien puheenvuoroissa 
alkoholi nostettiin symboliksi yksilön va-
paudelle, kaupunkikulttuurille ja euroop-
palaisuudelle, näkemättä mitä seurauksia al-
koholin käytöllä on. Tälle joukolle sääntely 
tarkoitti holhoamista. Yksilön oikeus naut-
tia alkoholia, kauppoihin tulevan alkoholin 
prosenttikorotuksen ”pienuus” ja pienpani-
moiden tukeminen antoivat monelle heistä 
perusteet kannattaa hallituksen lakiesitystä. 
Tämä kanta voitti.

Tulevaisuudessa ehkäisevän päihdetyön 
merkitys kasvaa entisestään. Myös alkoholi-

Helsingin Ehkäisevä työ kannattaa -kuntavaalipaneelissa keskustivat muun muassa Arja Karhuvaara (kok),  Anneli Louneva (kd), Atro Åman (ps),  
Maria Ohisalo (vihr.),Jimmy Nylund (rkp.) ja Silvia Modig (vas).
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14
LAUSUNTOA

930
MEDIAOSUMAA  

(VERKKO JA PRINTTI) 

EHYT TEEMA 10
MONIKULTTUURISUUS

Millaisia uusia näkökulmia moni-
kulttuurisuus tuo päihdekasva-
tukseen? Miten tunnistetaan pii-
lossa oleva arjen rasismi? Miten 
Tino Singh on löytänyt paikkan-
sa suomalaisessa yhteiskunnas-
sa? Painosmäärä 7000.

EHYT TEEMA 11
EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ

Miten Seinäjoki teki hyvinvoin-
nin edistämisestä menestys-
tuotteen? Miten järjestöt, kunta 
ja paikalliset yrittäjät voivat yh-
dessä vaikuttaa nuorten liiken-
neraittiuteen? Entä mitä näytte-
lijä Maria Ylipää ajattelee ruotsa-
laisten ja suomalaisten juomata-
voista? Painosmäärä 7000.

EHYT TEEMA 12
VAPAAEHTOISUUS

Miten saada uusia vapaaeh-
toisia mukaan toimintaan? En-
tä mikä motivoi vapaaehtois-
työhön? Miksi Olavi Uusivirran 
mukaan oman kuplan ulkopuo-
lelle kannattaa välillä vilkaista? 
Painosmäärä 10000.

 

59

  
joissa tavattu  

yhteensä  
595 henkilöä

ISTUNTOA EHYT.FI  
VERKKOSIVULLA

BLOGIA

142 85265
TAPAAMISTA

lain edistämää kulutuksen kasvua ja sen vaiku-
tusta kansanterveyteen on seurattava tarkasti. 

Ehkäisevä työ kannattaa,  
kuntavaaleissakin
Kevään kuntavaalien teemana oli Ehkäise-
vä työ kannattaa. EHYT ry:n ja Ehkäisevän 
päihdetyön järjestöverkoston (EPT-verkos-
to) yhteiseen kampanjaan houkuteltiin niin 
kuntavaaliehdokkaita kuin äänestäjiäkin. 
Kuntavaalikampanja oli avoinna kaikille eh-
dokkaille ja siihen pääsi mukaan allekirjoit-
tamalla ehkäisevän työn teesit. Kuntalainen 
taas pystyi etsimään EHYT ry:n verkkosi-
vuilta itselleen sopivan ehdokkaan ja luke-
maan hänen perustelunsa siitä, miksi ehkäi-
sevä työ on kannattavaa.

Ehkäisevä työ sisältää laajan kirjon eri-
laisia palveluita ja toimintatapoja: ne voi-
vat olla esimerkiksi lähiliikuntaa, toimivia 
perhepalveluista, nuorisotyötä tai oppilai-
den tukea kouluissa. Yhteistä niille on, että 
ne ehkäisevät ongelmia. Kuntavaalikam-
panjassa EHYT ry painotti, että fiksu kunta 
säästää investoimalla näihin palveluihin. 
Pienilläkin päätöksillä voi olla suuri vaiku-
tus, jos jokainen kunnan päätöksentekijä ja 
virkamies päättäisi edistää ehkäisevää työtä 
omalla sektorillaan.

Noin puolet kuntalaisten terveyseroista 
selittyy alkoholin ja tupakan käytöllä, joten 
jo niiden käytön tehokkaalla ehkäisyllä sääs-
tettäisiin paljon. Inhimillisestä puolesta pu-
humattakaan.

EHYT ry:n ja EPT-verkoston yhteiseen 
kampanjaan osallistui yhteensä 812 ehdo-
kasta Suomen jokaisesta maakunnasta. Kun-
tavaaleissa valittiin 207 ehkäisevän työn eh-
dokasta valtuutetuiksi eri puolelle Suomea 
eli ehdokkaista joka neljäs pääsi valtuus-
toon. Ylivoimaisesti eniten kampanjassa oli 
mukana vihreitä. Myös Vasemmistoliitosta, 
SDP:stä ja Keskustasta moni allekirjoitti eh-
käisevän työn teesit. Yksikään eduskunta-
puolue ei jäänyt pois kampanjasta. Kuntien 
ehkäisevästä työstä ja päihdehaitoista kes-
kusteltiin myös 20:ssa Ehkäisevä työ kan-
nattaa –kuntavaalipaneelissa, joita EHYT ry 
kumppaneineen järjesti  eri puolella Suomea.  

Osa ei jaksa työelämää  
ilman lääkkeitä
EHYT ry julkaisi Päihdepäivillä kesäkuun 
alussa Lääkkeet ja huumeet työelämässä – 
kyselytutkimuksen tulokset. Taloustutki-
muksella teetetystä selvityksestä kävi muun 
muassa ilmi, että 15 prosenttia työelämässä 
olevista suomalaisista käyttää reseptillä saa-
tavia psyyke- tai kipulääkkeitä, jotta työ-
teho paranisi tai ylipäätään jaksaisi töissä. 
Päivittäin reseptilääkkeitä syö heistä noin 
kolmannes.

Helsingin Ehkäisevä työ kannattaa -kuntavaalipaneelissa keskustivat muun muassa Arja Karhuvaara (kok),  Anneli Louneva (kd), Atro Åman (ps),  
Maria Ohisalo (vihr.),Jimmy Nylund (rkp.) ja Silvia Modig (vas).

  
Viestintään käytettiin 
410 000 euroa STEAn 
yleisavustusta.
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Tukitiimi auttoi seurannassa ja  
arvioinnissa
Osavuosikatsaukset, kehittämissalkku ja poikkihallinnollinen tukitiimi suuntasivat EHYT 
ry:n toimintaa. Näillä rakenteilla tuettiin kehittävää ja arvioivaa työotetta, joka kattaa koko 
organisaation.

 
Toimintavuonna panostettiin siihen, että 
seurantaan ja arviointiin liittyvät prosessit su-
juvoituisivat. Lisäksi tukitiimi keskittyi kulu-
neen vuoden aikana yhdistyksen toimintojen 
sekä niihin liittyvien avustushakemusten laa-
dun laajaan kehittämiseen: Toimintojen tie-
teellistä ja teoreettista pohjaa selkeytettiin. 
Näin niiden tavoitteenasettelua saatiin täs-
mennettyä niin, että odotettavissa olevat tu-
lokset ja vaikutukset olivat entistä selkeäm-
piä, realistisia ja myös paremmin mitattavia. 
Tämä näkyi siten, että STEAn avustuspäätös 
oli toiminnan kannalta erinomainen. 

Kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-
avustus) saavat toiminnot antoivat kuluvana 
vuonna STEAlle ensi kertaa selvityksen tu-
losten ja vaikutusten osoittamisesta. Tuki-
tiimi ohjasi prosessia. Näiden toimintojen 
saamat pisteet olivat yli vastaavien avustus-
kohteiden keskiarvon.

Yksi vuoden tavoitteista oli päättyvien 
hankkeiden juurruttaminen osaksi perustoi-
mintaa. Juurruttaminen käynnistettiin tar-
vekartoituksella ja henkilöstöpäivien työ-
pajoilla. Tämän jälkeen hankkeet tarjosivat 
henkilöstölle kahdeksan koulutusta ja avoi-
mia työpajoja, joihin kuka tahansa sai osal-
listua. Vielä syksyn henkilöstöpäivillä jär-
jestettiin päättyviin hankkeisiin liittyvää 
koulutusta koko henkilöstölle.

Kehittämistä tehdään näkyväksi kehittä-
missalkulla. Salkkuun kerättiin yksikköra-
jat ylittäviä kohteita, joiden etenemistä joh-
toryhmä seurasi kuukausittain. Aktiivisia 
kehittämiskohteita oli salkussa seitsemän. 
Vuoden aikana kehittämissalkun ohjeistusta 
uusittiin ja seurantajärjestelmää muokattiin 
entistä sujuvammaksi. Kehittämissalkun ke-
hitystyö jatkuu vuonna 2018.
 

Yksiköt valitsivat  
seurantakohteen
Toimintavuonna 2017 käynnistettiin yksi-
köiden arviointia tukeva prosessi, jossa jo-
kainen yksikkö valitsi omista toiminnois-
taan seurantakohteen. Seurantakohteille 
laadittiin tarkennetut arviointisuunnitel-
mat: arvioinnit toteutettaisiin syksyllä 2017 
ja keväällä 2018. Tukitiimi toimi yksiköi-
den tukena. Osa arviointien tuloksista sisäl-
tyy tähän vuosikertomukseen.

Ammattilaisten ja vapaaehtoisten kou-
lutuksia varten tuotettiin yhtenäinen pa-
lautekysely sekä kouluttajien arvioinnin ja 
kehittämisen tueksi EHYT kouluttamisen 
työkirja. Työkirja ja palautekysely ehdittiin 
ottaa käyttöön vasta osassa toimintoja. 

Kansainvälisestä yhteistyöstä 
saatiin tukea 
EHYT ry:lle laadittiin strategia kansainväli-
sen toiminnan suuntaviivoista. Hallitus hy-
väksyi strategian syyskuussa ja valtuusto hy-
väksyi strategian esitetyssä muodossa mar-
raskuussa. Kansainvälinen yhteistyö tuottaa 
lisää tietoa päihde- ja pelihaittojen vähentä-
misestä, tutkimuksesta ja menetelmistä. Se 
mahdollistaa myös kokemustenvaihdon ja 
yhteisen vaikuttamistyön. 

EHYT ry on jäsenenä tai mukana seuraa-
vissa järjestöissä ja verkostoissa: 

• GAPA - The Global Alcohol Policy  
Alliance 

• Eurocare - European Alcohol Po-
licy Alliance 

• Euronet - European Addiction  
 Prevention Network 

• NordAn - Nordic Alcohol and 
Drug Policy Network 

• Pohjoismainen hyvinvointikeskus  
–   Nordens välfärdscenter 

EHYT ry osallistui ja vaikutti kansainväli-
seen toimintaan myös SOSTE Suomen sosiaali 
ja terveys ry:n kautta osallistuen muun muassa 
EuroHealthNetin ja International Union for 
Health Promotion and Education IUPH:n 
toimintaan. Suomen köyhyyden ja syrjäyty-
misen vastaisen verkoston EAPN-Finin kautta 
EHYT ry oli mukana The European Anti-Po-
verty Network EAPN:n toiminnassa.

EU:n komission rahoittaman FYFA -pro-
jektin aloitustilaisuus järjestettiin syyskuussa 
Luxemburgissa ja toteutussopimus Eurocaren 
kanssa allekirjoitettiin. EHYT ry:n vastuulla 
oleva työpaketti käynnistyy alkuvuodesta 
2018.  Kansainvälisellä rahoituksella toteutet-
tiin myös  Click for Support Realized-hanke.

EHYT ry:n edustajat osallistuivat vuoden 
aikana 11 kansainväliseen konferenssiin tai ti-
laisuuteen.

EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mik-
konen osallistui Cambridgen herttuan prinssi 
Williamin kutsuvierastilaisuuteen Britannian 
suurlähetystössä Helsingissä 29.marraskuuta.

13
SISÄISTÄ 

KOULUTUSTA

KEHITTÄMISSALKUN  
KEHITTÄMISKOHDETTA

7

Euroopan seitsemäs Tupakka vai terveys -konferenssi järjestettiin Portugalin Portossa 22.-25.maaliskuuta. EHYT   ry:stä  konferenssiin osallistuivat Kristiina Hannula  
ja Minttu Tavia. Järjestäjinä olivat Association of European CanceLeagues ja LigaPortuguesa Contra o Cancro. 
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JÄRJESTÖ- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

lapasparia jaettiin tarvitseville eri puolilla Suomea.
Lapasia kerättiin Auta asunnotonta -kampanjalla.

3000

11
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Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa korostui vaikuttaminen ja kampanjointi. EHYT ry:n  
näkökulma alkoholilain uudistukseen tuotiin esille kaikessa toiminnassa. Vapaaehtoistoiminta 
oli yksi EHYT ry:n vuoden painopisteistä, mikä näkyi esimerkiksi koulutuksina.

Vaikuttaminen, kampanjointi ja  
vapaaehtoisuus leimasivat vuotta

Ehkäisevän työn kannattavuutta ja siihen re-
sursoimisen tärkeyttä tuotiin esille kuntavaali-
kampanjoinnissa ja tapahtumissa, kuten myös 
soteuudistukseen  liittyvissä tilaisuuksissa. Vai-
kuttamisen näkökulmat olivat vahvasti esil-
lä kahdessa EHYT Teema-lehdessä ( Ehkäise-
vä päihdetyö ja Vapaaehtoistoiminta), neljässä 
EHYT Järjestö -lehdessä sekä kuukausittain 
tehdyssä EHYT Uutisia -uutiskirjeessä. 
Kampanjatoiminta vahvistui vuoden aikana, 
muun muassa Asunnottomien yö laajeni uu-
sille paikkakunnille ja verkkoon. Vaikuttami-
nen oli esillä myös EHYT ry:n 2. edustaja-
kokouksessa 18. maaliskuuta. Vuoden aikana 
avattiin uusi aluetoimisto Lahteen ja pidettiin 
pop-up toimistoja Rovaniemellä, Sodankyläs-
sä, Kotkassa, Hämeenlinnassa ja Ylivieskassa.

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry7.3.20171

Kuntavaalien  
teemana on 

ehKäisevä työ 
Kannattaa 

Edustajakokous 
maaliskuussa

Alkoholilain 
esitystä 
kritisoidaan

Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry30.5.20172

Entä jos Viron 
Viinaralli loppuisi 

itsEstään?

Äänestä vuosisadan 
liikennetekoa

Yli 200 ehkäisevän 
työn ehdokasta 

valtuustoihin

KOHDATTUJEN MÄÄRÄT

10 675
VERKOSTOT: 

HENKILÖÄ

17 072
KOULUT, OPPILAITOKSET, 

TYÖPAIKAT: 

HENKILÖÄ

4 853
MUU TOIMINTA:

HENKILÖÄ

Asunnottomien yötä vietettiin muun muassa Dallapénpuistossa Helsingissä.

JARI HÄRKÖNEN
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Aluekoordinaattorit tukena 
muuttuvissa rakenteissa
Aluekoordinaattorit osallistuivat erilais-
ten kuntaverkostojen, maakuntaverkostojen, 
SOSTEn alueverkostojen ja PAKKA-verkos-
tojen toimintaan. He jakoivat asiantuntemus-
taan ehkäisevän päihdetyön järjestämislain, al-
koholilain ja sote-uudistuksen tilanteesta se-
kä järjestöjen tarjoamista toimintamalleista 
ja menetelmistä. Kuntia ja verkostoja kohdat-
tiin myös tapahtumissa, kuten SOSTETalk! 
-seminaarissa Oulussa 4.–5. lokakuuta ja so-
siaali- ja terveysministeriön HYTE-kiertueen 
tapahtumissa. Aluetoiminta osallistui vuo-
den aikana jäsenenä 69 verkoston toimintaan.  

EPT-menetelmiä levitettiin 
kouluihin, oppilaitoksiin  
ja työpaikoille
Miten keskustella päihteistä lasten ja nuor-
ten kanssa? Entä mitä tehdä, jos työkaveri vai-
kuttaa poissaolevalta, väsyneeltä tai ei suo-
riudu tehtävistään? EHYT ry:n koulu- ja ai-
kuistyön ehkäisevän päihdetyön menetel-
miä levitettiin oppilaitosten, koulujen, työ-
paikkojen ja työpajojen ammattilaisille ym-
päri maan. Menetelmiä esiteltiin myös eri-
laisissa tapahtumissa, kuten Länsi-Suomen 
avin kanssa järjestetyssä Osallisuuden mo-
net kasvot – rakennetaan hyvinvointia yhdes-
sä -seminaarissa Tampereella 14. joulukuuta.  

Osaajakoulutukset vahvistivat 
alueellista asiantuntemusta
Osaajakoulutukset vakiintuivat vuoden aikana 
keskeiseksi aluetoiminnan muodoksi. Koulu-
tuksia järjestettiin kuntien ja järjestöjen am-
mattilaisille Rovaniemellä, Leppävirralla, Ka-
jaanissa, Sastamalassa, Joensuussa ja Laukaas-
sa. Kuuteen koulutukseen osallistui 152 hen-
kilöä. Palautteen mukaan koulutus tarjosi hyö-
dyllistä tietoa ja sitä myös suositeltiin muille. 
Koulutuksessa opittua myös hyödynnettiin 
omassa työssä ja koulutus vahvisti osallistujien 
mukaan oman alueen ehkäisevää työtä.

ALUETOIMINTA

32 600
KOHDATTUJEN  

MÄÄRÄ YHTEENSÄ: 

HENKILÖÄ

30 948

JÄSENYHDISTYSTEN  
EHYTIN TOIMINTATUELLA  

JÄRJESTÄMÄÄN TOIMINTAAN 
OSALLISTUNEET

HENKILÖÄ

63 548
TOIMINNAN KAIKKI  

KOHTAAMISET YHTEENSÄ: 

HENKILÖÄ

EHYT ry:n valtuuston puheenjohtaja Pekka Puska puhui edustajakokouksessa maaliskuussa 
Helsingissä.
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JÄRJESTÖTOIMINTA 

EHYT ry:n 2. edustajakokous järjestettiin 
Helsingissä 18. maaliskuuta ja siihen osallis-
tui sata henkilöä jäsenyhdistyksistä ja henki-
löstöstä. Kokousta edeltävässä seminaarissa 
puhuivat hallitusneuvos Ismo Tuominen (ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistäminen), johtaja 
Sisko Seppä (rahapeliyhtiöiden fuusio ja uu-
si STEA) ja sosiaali- ja terveyspolitiikan pro-
fessori Juho Saari (uskomusyhteiskunta). Syk-
syn aluefoorumeihin Helsingissä, Kajaanissa ja 
Tampereella osallistui 80 henkilöä.

EHYT ry sai kahdeksan uutta jäsentä: jä-
senyhdistyksiksi liittyivät Kuopion Ruoka-apu 
ry, Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys 
ry, Koulutus Elämään Säätiö sr, KRIS-Suomen 
Keskusliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry, 
Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejär-
jestö UUTTA ry, BadBaaDo ry ja Kriminaali-
huollon tukisäätiö sr.

Jäsenyhdistyksiä tuettiin jakamalla 45 yh-
distykselle toimintatukea noin 60 000 euroa. 
Tuella järjestettyyn toimintaan osallistui 30 
186 henkilöä. Lisäksi erillistä nuorisotapahtu-
matukea jaettiin yhdeksälle eri toimijalle yh-
teensä 4610 euroa ja sillä järjestettyyn toimin-
taan osallistui 762 nuorta.

Ehkäisevän päihdetyön kampanjoiden le-
vittämiseksi ja niiden kautta uusien ihmis-
ten mukaan saamiseksi jäsenyhdistyksiä, 
kohtaamispaikkoja ja kumppanuustaloja tu-
ettiin kampanjatoiminnassa. Kampanjoista 
lähetettiin tieto- ja toimintapaketteja ja li-
säksi julkaistiin kolme jäsenopasta (Kampan-
jan järjestäjän opas, Jäsenhankinnan opas ja 
Yhdistyksen viestintä- ja markkinointiopas). 

Koulutuksia ja tapahtumia  
vapaaehtoisille
Vapaaehtoistoiminta oli yksi EHYT ry:n vuo-
den painopisteistä. Vapaaehtoistoimintaa esi-
teltiin muun muassa Tampereen Iloa vapaaeh-
toistoiminnasta -tapahtumassa, Oulun mah-
dollisuuksien torilla, Savonlinnan Hyvinvoin-
timessuilla, Tourujoen yössä Jyväskylässä ja 
vapaaehtoistoiminnan messuilla Helsingissä, 
Lahdessa ja Jyväskylässä.

Ensihuoli-koulutuksia järjestettiin vapaa-
ehtoisille Nurmeksessa, Jyväskylässä, Tam-
pereella, Lahdessa, Helsingissä, Pirkkalassa, 
Rovaniemellä, Kalajoella, Oulussa, Savonlin-
nassa, Jämsässä, Raisiossa, Nivalassa, Kuu-
samossa, Hämeenlinnassa, Forssassa ja Val-
keakoskella. 17 koulutukseen osallistui 185 
henkilöä. Osallistujat kokivat saaneensa Ensi-
huoli-koulutuksesta uusia ideoita ja rohkeutta 
päihdekysymysten käsittelyyn. Koulutusta ol-
laan valmiita suosittelemaan muille: asteikolla 
yhdestä viiteen keskiarvo koulutuksen suosit-
teluun oli 4,6.

Vuoden aikana 50 uutta vapaaehtoista il-
moittautui mukaan toimintaan. Lisäksi Päih-
depäivillä työskenteli 15 vapaaehtoista. Vuo-
den vapaaehtoisten tunnustukset jaettiin 
aluefoorumeissa. 

 

 
Tunnustuksen saivat:  
Etelä-Suomi: Pirjo Salo (Helsinki) 
Itä-Suomi: Kaija Kokkonen (Savonlinna) 
Länsi-Suomi: Anneli Palosaari (Kokkola) 
Pohjois-Suomi: Tuula Lautala (Rovaniemi) 
Elokolo-vapaaehtoinen: Pentti Aittokallio 
(Pirkkalan Elokolo) 

Vaikuttamistyö vahvistui  
eri puolilla Suomea
Kuntavaalit järjestettiin keväällä, EHYT ry oli 
mukana teemalla Ehkäisevä työ kannattaa. Jä-
senyhdistykset saivat ohjeistuksen siitä, kuin-
ka vaikuttaa vaaleissa. Kuntavaalitilaisuuksia 
järjestettiin yksin tai yhdessä muiden järjestö-
jen kanssa Turussa, Rovaniemellä, Iissä, Ou-
lussa, Jyväskylässä, Tampereella, Lahdessa, Li-
mingassa, Tyrnävällä, Muhoksessa, Kuopiossa, 
Raahessa ja Helsingissä.

Alkoholilain uudistus eteni vuoden aikana. 
Jäseniä kannustettiin vaikuttamiseen, esimer-
kiksi mielipidekirjoitusten laatimiseen ja aktii-
visuuteen sosiaalisessa mediassa.

Kesällä aloitettiin Auta asunnotonta – lah-
joita lapaset -kampanja, jossa innostettiin ih-
misiä lahjoittamaan tai neulomaan lapaset 
asunnottomalle. Kampanjaan lahjoitettiin 
noin 3000 lapasparia, keräyspisteitä oli yli 30. 
Lapasia annettiin tarvitseville yli 20 jakopis-

teessä.  Kampanja oli osa Asunnottomien yö 
-kansalaisliikettä ja se tavoitti Facebookissa 
yli 250 000 ihmistä. Lisäksi EHYT osallistui 
jäsenyhdistyksineen yhteensä 18:aan Asun-
nottomien yön ja Ehkäisevän päihdetyön vii-
kon tapahtumaan.

Köyhyyden vastaisen toiminnan saralla 
osallistuttiin EAPN-Finin toimintaan ja kan-
sainväliseen yhteistyöhön, esimerkiksi Köy-
hyys ja leipäjonot sekä Suomi 100 – köy-
hyyden kehitys -seminaarien järjestelyihin ja 
EMIN-vähimmäistoimeentuloprojektin Suo-
men toimintojen käynnistämiseen.

 
Alue- ja järjestötoimintaa rahoi-
tettiin pääasiassa STEAn koh-
dennetulla avustuksella ja toi-
minnan kustannukset olivat 
658 833 euroa. Jäsenyhdistyk-
sille siirrettiin toimintatukea 60 
230 euroa. Kampanjatukea saa-
tiin STEAn erillisestä projek-
tiavustuksesta, jota käytettiin 
24  500 euroa. Lisärahoitusta 
tuli Tampereen kaupungin avus-
tuksesta ja Opintokeskus Sivik-
sen koulutustoiminnan tuesta.

Asunnottomien yössä jaettiin lapasia, joita oli kerätty ympäri maan.
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NUORET JA VERKKO

Päihdeilmiö-tunneille osallistuneista koki oppitunnilla  
saamansa tiedon tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.

91 %

15
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Koulutyö tuo hyvinvointia oppilaille
EHYT ry tukee koulujen ja oppilaitosten ehkäisevää päihde- ja pelityötä eri menetelmillä. 
Vuorovaikutuksellisilla menetelmillä viritetään keskustelua oppilaiden ja opettajien sekä lasten 
ja vanhempien välillä. Koulutuksissa ja oppitunneilla tavoitettiin yli 20 000 lasta ja nuorta. 
 

Oppilailla ja opiskelijoilla on mahdollisuus 
saada oppitunneilla laaja-alainen ymmärrys 
päihteistä sekä niiden käyttöön vaikuttavista 
tekijöistä. Päihdeilmiö-tunneille osallistuneis-
ta 91 % ja HUBU-päihdekasvatusoppitun-
neille osallistuneista 87 % koki saamansa tie-
don tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.

Pelitaito-tunneilla oppilaat oppivat tunnis-
tamaan pelaamisen liittyviä hyötyjä ja hait-
toja sekä löytämään tasapainon pelaamisen ja 
muun elämän välillä.  94% tunneille osallis-
tuneista piti aiheen käsittelyä kiinnostavana 
ja 80 % ilmoitti keskustelleensa tuntien sisäl-
löistä jonkun läheisensä kanssa. 

Tietoa ja valmiuksia päihde- ja 
pelikeskusteluun nuorten kanssa
Myös huoltajille ja ammattilaisille oli tarjolla 
tietoa päihde- ja pelikasvatuksesta. Vanhem-
painilloissa tuotiin esiin ajantasaista tietoa 
päihteistä ja päihteiden käyttötrendeistä sekä 
pelimaailmasta. Lisäksi vahvistettiin valmiuk-
sia keskustella päihteistä ja pelaamisesta lasten 
ja nuorten kanssa.

Vanhempainiltoihin osallistuneista 95 % 
kertoi saaneensa tietoa pelaamisesta, pelikult-
tuureista ja pelihaitoista sekä siitä, kuinka kes-
kustella pelaamisesta kotona. Lisäksi 85 % 
koki saaneensa konkreettisia vinkkejä lapsen 
pelaamisen hallintaan sekä tietoa siitä, mitä 
materiaalia käyttää pelikasvatuksen tukena.

Peliviikon aikana lokakuussa toteutettiin 
EHYT ry:n kaikkien aikojen ensimmäinen, 
kaikille avoin verkkovanhempainilta, jossa 
keskusteltiin pelikasvatuksesta. Pelitaito-toi-
mintaa edustettiin aktiivisesti eri alan tapah-
tumissa.

– Oli ihanaa kun tällä tunnilla käytiin 
päihteitä läpi vähän eri näkökulmasta 
kuin yleensä. Ei pelkästään paasattu 
päihteiden vaarallisuudesta vaan kerrottiin 
historiaa ja faktoja! (Päihdeilmiö)

– Minusta tunnit oli hyvin suunniteltu ja 
toteutettu sekä niissä esiintyivät jo kaikki 
mielestäni tärkeät asiat liittyen päihteisiin.
(Hubu)

– Mieleeni jäi, että pelaaminen on paljon 
muutakin kuin miltä se ulospäin näyttää. 
Yleisimmät peli-iät ja suosituimmat pelit. 
Mieleen jäi myös keskustelu riippuvuudesta 
ja kohtuullisesta pelaamisesta. (Pelitaito) 

– Uutta ajatusta pelaamisen taustasta ja 
merkityksestä -> positiivisempi suhtautumi-
nen. KIITOS! Mielenkiintoista keskustelua 
:)” (Pelitaito)

– Hyvä ja sujuva puhuja, sain sopivasti tie-
toa ja myös vahvistusta omille ajatuksille. 
Oli myös hyödyllistä kuulla, missä nuoret 
menevät tällä hetkellä kokeiluissa. (Hubu)

– Huomasin, että huomiota on kiinnitet-
tävä lapsen pelaamiseen paljon enemmän. 
Pitää yrittää osallistua enemmän pelkkien 
kieltojen sijasta. (Pelitaito)

Kaksikielisyyden merkitys koulujen ehkäi-
sevässä päihde- ja pelityössä vahvistui. Vuoden 
2017 lopussa kaikki koulutyön menetelmät ja 
koulutukset olivat saatavilla suomen- ja ruot-
sinkielisenä. 17 % vuoden kohtaamisista ta-
pahtui ruotsinkielellä. 

Vuoden alussa aloiteltiin kaksivuotista 
(2017-2018) työtä Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö 
ammatillisiin oppilaitoksiin -hankkeessa, joka 
toteutetaan STM:n kärkihankerahoituksella. 
Päihdeilmiö-oppituntien ja Ryhmäilmiö-kou-
lutusten tavoitteena on edistää opiskelijoiden 
hyvinvointia, ehkäistä päihdehaittoja ja vahvis-
taa yhteisöllisyyttä oppilaitoksissa.

Vuoden aikana osallistuttiin muun muassa 
Educa-messuille, Nuori2017-tapahtumaan 
sekä Hyvinvointiareenaan. Lasten ja nuor-
ten parissa toimiville viestittiin Tsemppaajat-
uutiskirjeellä. Koulutyössä tehtiin myös am-
mattilaisille suunnattua opetusmateriaalia. 
 
Kouluttajaverkosto toimii ympäri 
Suomen?
Kouluttajaverkostoa aktivoitiin ja hyödynnet-
tiin entistä tehokkaammin. Kouluttajat tavoit-
tivat lähes 16 000 oppilasta, opiskelijaa, am-
mattilaista tai huoltajaa. Suuri ponnistus ver-
koston työnssä oli tilausten, koulutusten ja 
kouluttajien sähköisen hallintajärjestelmän ke-
hittäminen. Järjestelmä otetaan käyttöön syk-
syllä 2018.

Koulutyö esitteli toimintaansa EDUCA-messuilla Helsingin Messukeskuksessa. 
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KOHDATUT

3 072
KOULUJEN JA  

OPPILAITOSTEN  
HENKILÖKUNTAA,  
MUITA LASTEN JA  

NUORTEN PARISSA  
TYÖSKENTELEVIÄ   
AMMATTILAISIA

OPPILASTA/ 
OPISKELIJAA

20 689

1 714
VANHEMPAA

Koulutyössä kohdattiin vuoden 
aikana 16 903 oppilasta ja opiske-
lijaa Hubu-, Juteltaisko?-, ja Päih-
deilmiö-menetelmillä. 22% heistä 
oli ruotsinkielisiä. Lisäksi Pelitai-
dossa kohdattiin 3786 oppilasta, 
joista noin 3 % oli ruotsinkielisiä. 
 
 Hubu- ja Juteltaisko? -vanhempai-
nilloissa kohdattiin 1217 huoltajaa, 
joista noin 29% oli ruotsinkielisiä.  
 
Pelitaidon vanhempainilloissa ja 
verkkovanhempainillassa kohdat-
tiin 497 vanhempaa.

8
MESSUT JA  

SEMINAARIT 
 LUKUMÄÄRÄ 

UUTISKIRJEEN  
TILAAJAA

1 852

(HS, mielipide- 
kirjoitus),  
1 (MoonTV:n  
haastattelu), 
artikkeli Action!-
lehdessä, STM:n 
verkkouutinen  
Päihdeilmiöstä 

MEDIA- 
ESIINTYMISTÄ

4

17
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EHYT ry tukee tupakkalain tavoitetta nikotii-
nittomasta Suomesta. Kouluissa ja oppilaitok-
sessa järjestettävä Smokefree-toiminta on yk-
si EHYT ry:n keinoista tehdä nikotiinituottei-
den käytön ehkäisy- ja vähentämistyötä.

Smokefree-luokkakilpailun 
suosio vakaalla pohjalla
Yläkouluille tarkoitettuun kilpailuun osal-
listui yli 1 200 luokkaa lukuvuonna 2016-
2017. Kilpailuun otettiin toista kertaa mu-
kaan myös 9. luokat. Kilpailun päätty-
essä savuttomuutensa vahvisti 523 luok-
kaa.  112 luokkaa ilmoitti lopettavan-
sa kilpailun kesken. Alueen paikallismedi-
at uutisoivat kilpailun voittaneista luokista.  

Tiimien yhteistyöllä särmää 
Smokefree-toimintaan
Smokefree-luokkakilpailulla on pitkät pe-
rinteet. Tällä kilpailukaudella Smokefree nä-
kyi sosiaalisessa mediassa ensimmäistä ker-
taa oman Instagram-tilin kautta. Instagra-
miin verkkotyön tiimi teki nikotiinittomaan 
elämään kannustavaa sisältöä nuorille. Ti-
li otettiin hyvin vastaan. Nuoret ovat rea-
goineet sosiaalisen median sisältöihin ja ot-
taneet yhteyttä. Sosiaalisen median avul-
la Smokefree-luokkakilpailu onnistui tavoit-
tamaan nuoria myös heidän vapaa-ajallaan.  

Savutonta elämää tukemassa
EHYT ry myönsi oppilaitosten tupakoimat-
tomuustyöhön Savuton koulu -toimintatukea 
kolmelle toisen asteen oppilaitokselle (2 x 300 e, 
1 x 200 e). 

Erityisesti 5.–6. luokkalaisia varten suunni-
teltua Smokefree-rastirataa jaettiin vuoden ai-
kana eri yhteyksissä (mm. EDUCA-messut, 
Hyvinvointiareena). Rastiradan tavoitteena on 
saada oppilaat pohtimaan nikotiinituotteiden 
käytön vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja 
yhteiskuntaan. 

EHYT ry on mukana Savuton Suomi -ver-
kostossa, joka tekee aktiivisesti töitä Savuton 
Suomi 2030 -tavoitteen edistämiseksi. Vuoden 
aikana annettiin kaksi lausuntoa uudesta tu-
pakkalaista. EHYT ry tapasi Savuton Suomi 
-verkoston kanssa Opetushallituksen pääjoh-
taja Olli-Pekka Heinosta. Tapaamisessa kes-
kusteltiin siitä, kuinka ammatillisissa oppi-
laitoksissa opiskelevien nikotiinituotteiden 
käyttöön voidaan vaikuttaa ja edistää nikotii-
nitonta toimintakulttuuria.

1 227
LUOKKAA LUOKKAA 

1 215

LUOKKAKILPAILUUN  
2017-2018 ILMOITTAUTUI 

MUKAAN

LUOKKAKILPAILUSSA  
2016-2017 OLI MUKANA

EHYT RY KANNUSTAA 
NIKOTIINITTOMUUTEEN

22 545
OPPILASTA 

206
KOULUA

LUOKKAKILPAILUSSA  
SAVUTTOMUUDEN  

VAHVISTANEITA LUOKKIA 
2016-2017

523 
LUOKKAA

 

22 008 
OPPILASTA

 

KOHDATTUA  
AMMATTILAISTA  

(koulutukset ja seminaarit)

n.277
 

KOHDATTUA  
AMMATTILAISTA  

(sidosryhmät, verkostot)

n.60 
 

 

MEDIAESIINTYMISET

2 PRINTTI

3 VERKKOMEDIAT

Smokefree-kilpailun arvonnassa onni suosi 7.-luokkien sarjassa Hankoniemen yläasteen 7B-luokkaa. Voitta-
jaluokat saivat kukin tuhannen euron rahapalkinnon.
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Miten puhua kannabiksesta -hankkeen vii-
meisenä toimintavuonna jatkettiin ammat-
tilaisille suunnattuja koulutuksia, joiden 
ohella koulutettiin myös vanhempia sekä so-
siaali- ja terveysalan opiskelijoita. Terveyden 
edistämisen määrärahoista (THL) rahoitetun 
hankkeen viimeiselle vuodelle haettiin toteu-
tuneiden kulujen mukaan 58 824 euroa. Oh-
jausryhmä kokoontui yhden kerran.
   EHYT ry:n omaa kannabisosaamista vah-
vistettiin koko henkilöstöä käsittelevässä tilai-
suudessa sekä järjestettiin pienimuotoisempia 
koulutustilaisuuksia puheeksioton teemalla.
Miten puhua kannabiksesta -koulutuksilla oli 
runsasta kysyntää myös hankkeen viimeise-
nä vuonna.  Kaksituntisia koulutuksia järjes-
tettiin eri puolilla Suomea yhteensä 35 kap-
paletta. Kannabishanke on ollut esillä lisäksi 
Terveydenhoitajapäivillä, Liito ry:n päivillä, 
Työhyvinvointipäivillä sekä muilla ammatti-
laismessuilla. 
   Miten puhua kannabiksesta -koulutuksiin 
osallistuneista yli 90 prosenttia sai ainakin 
jonkin verran uutta tietoa, virikkeitä työhön-
sä, rohkaistui ottamaan aiheen puheeksi sekä 
piti koulutusta selkeänä ja johdonmukaisena. 
   Elokuussa 2017 varmistui EHYT ry:n ja 
YAD ry:n Kannabisinterventio nuorille kan-
nabiksen käyttäjille -yhteishankkeen alkami-
nen. Hanke on sosiaali- ja terveysministeriön 
rahoittama ESR-hanke. 
   EHYT ry:llä on ollut esillä mediassa kanna-
bisaiheen tiimoilta. Kannabiksesta kirjoitettiin 
lehdissä 15 kertaa, kannabiksen tulevaisuutta 
pohdittiin ohjelmassa YLE Puheessa sekä Ylen 
radiouutisille annettiin kommentti Lääkkeet 
ja huumeet työelämässä -kyselyyn liittyen. 

KESKUSTELU  
KANNABIKSESTA  
JATKUU 

KANNABISHANKKEEN 
TUNNUSLUVUT  2017

1 998
AMMATTILAISKOULUTUK- 
SISSA JA SEMINAAREISSA 

 KOHDATTUJA

KOHDATUTTUJA OPISKELIJOITA  
JA VANHEMPIA

1 564

200
KOHTAAMISTA 

MESSUILLA

MEDIAESIINTYMISET

LEHDISTÖ
15

RADIO
2

Terveyden edistämisen mää-
rärahoista (THL) rahoitetun 
hankkeen toiselle vuodelle ha-
ettiin avustusta toteutuneiden 
kulujen mukaan 71 623 euroa.

TOSITIETOA

KANNABIS
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Periskooppi-chat sai nuoret  
puhumaan seksistä ja päihteistä
Nuorisotaloille suunnatut Periskooppi-chat-
tapahtumat järjestettiin huhti- ja marraskuus-
sa. Nuorilta saatu palaute tapahtumista oli 
ylistävää. Kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, 
että Periskooppi-chat sai heidät pohtimaan 
päihteidenkäyttöä. 90 % vastanneista uskoi, 
että tällaisella chat-toiminnalla voi olla vaiku-
tusta ihmisten käytökseen. Yli puolet vastan-
neista oli täysin samaa mieltä väitteestä, että he 
saivat tapahtumasta riittävästi tietoa teemaan 
liittyvistä asioista. Tapahtuma on tavoittanut 
hyvin nuorisotilat sekä nuoret: keväällä tapah-
tumaan osallistui 41 nuorisotilaa eri puolelta 
Suomea, ja syksyllä määrä kasvoi 58:aan. Nuo-
risotilojen kautta tapahtumaa seurasi molem-
milla kerroilla tuhansia nuoria. 

”Uskon tämän pelin kykyyn  
tehdä hyvää”
Vuoden alussa valmistunut Frankly-peli on 
koulumaailmaan suunnattu työväline. Frank-
ly on mafiateemainen seikkailupeli, jossa kä-
sitellään tehtävien ja keskusteluiden kautta 

päihteisiin ja peliongelmiin liittyviä teemoja. 
Tietoisuus pelistä on lisääntynyt ja sitä työs-
sään käyttäneet opettajat ovat olleet tyyty-
väisiä pelin herättämiin keskusteluihin. Peliä 
on markkinoitu yhteistyössä kolmen muun 
päihdeaiheisen pelin kanssa webinaareissa ja 
lehtijutuissa.

Vapaaehtoiset nettimummot 
ovat lapsia ja nuoria varten 
Muruset-toiminta käynnistyi helmikuussa 
2017, kun kuusi koulutettua verkkoisovan-
hempaa aloitti päivystykset virtuaalihotel-
li Habbon Nettimummola-huoneessa sekä 
Muruset-sivuston chatissa. Murusten tehtä-
vänä on tuoda lasten ja nuorten vapaa-ajan 
ympäristöön turvallisen aikuisen läsnäoloa. 
Syyskuussa tehdyn sisällönanalyysin pohjalta 
voidaan sanoa, että lapset ja nuoret ovat saa-
neet kahdenkeskisissä keskusteluissa kannus-
tusta ja tukea. Muruset-chatissa käytiin yli 
200 keskustelua, ja Habbon Nettimummola-
huoneessa vierailtiin yli 3 500 kertaa. Vuoden 
lopussa aktiivisia Muruset-nettimummoja oli 
kaikkiaan kymmenen. 

YouTubessa kerrottiin sata  
faktaa alkoholista 
Vuoden aikana toteutettiin sadan lyhyen vi-
deon sarja YouTubeen. Videot käsittelivät laa-
jasti alkoholia ja alkoholikulttuuria eri puo-
lia Suomea ja maailmalla. Videoiden aiheet 
vaihtelivat vakavista teemoista huumoripitoi-
siin sisältöihin. Videot herättivät keskustelua 
ja keräsivät tavallista enemmän kommentte-
ja. Vuoden aikana videoita katsottiin yhteensä  
3 550 kertaa. 
 
Uusi huoneentaulu  
edistää sateenkaarinuorten  
yhdenvertaista kohtaamista 
Tutkimusten mukaan seksuaali- ja sukupuo-
livähemmistöihin kuuluvat nuoret kohtaavat 
arjessaan erilaisissa ympäristöissä ennakkoluu-
loja ja syrjintää, jotka altistavat päihde- ja mie-
lenterveyshäiriöille. Nuorisotutkimusverkos-

Verkkotyö uuden edessä
Vuonna 2017 verkkotyössä päätettiin luopua monesta vanhasta toiminnosta ja keskittyä jat-
kossa tavoittamaan nuoria entistä yhtenäisemmän kokonaisuuden kautta. Nuorten käyttäy-
tyminen sosiaalisessa mediassa on muuttunut, kun yksityiset sosiaalisen median palvelut 
ovat yleistyneet. Tämä vaatii jatkossa resurssien keskittämistä myös verkossa nuorten parissa 
työskenteleviltä ammattilaisilta.

  –”Ei tarvitsekaan olla täydellinen, tekee 
sen minkä osaa. Oppimassahan koulussa 
ollaan.” Murunen Muruset_Chatissa.

Nuorisotaloille suunnatut Periskooppi-chat-tapahtumat järjestettiin huhti- ja marraskuussa. Vapaaehtoinen Teemu Nyberg (vas.) ja Music Against Drugsin  
toiminnanjohtaja Sampo-Ilmari Tuhkalehto osallistuivat chatiin marraskuussa.
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to teki yhteistyötä SETA ry:n ja EHYT ry:n 
kanssa tutkimushankkeessa. Tästä syntyi Noo-
ra Hästbackan ja Inka Sirénin tutkimusra-
portti: “Ehkä ne on senkin takia ollu hiljaa” 
–Ammattilaisten valmiudet kohdata sateen-
kaarinuoria ja huomioida moninaisuutta päih-
de- ja mielenterveystyössä. EHYT ry ja SETA 
ry tekivät tutkimukseen pohjaavan huoneen-
taulun, joka muistuttaa ammattilaisia siitä, 
kuinka sateenkaarinuoret kohdataan yhden-
vertaisesti päihde- ja mielenterveyspalveluissa. 

Jokainen meistä on välillä  
vähän #sekasin 
Vuoden alusta lähtien verkkotyön tiimin jä-
senet ovat vuorollaan päivystäneet nuorille 
suunnatussa Sekasin-chatissa kerran viikossa 
kolmen tunnin ajan. Chattia ylläpidetään pa-
rinkymmenen järjestön voimin, ja sitä koordi-
noi Suomen Mielenterveysseura. Vuoden aika-
na tiimi on keskustellut 120n nuoren kanssa. 
Ahdistus on nuorten suurin, yksittäinen syy 
tulla keskustelemaan. Käyttäjille suunnatussa 
asiakaskyselyssä 80 % sanoi jäävänsä yksin ja 
30 % uskoi käyttävänsä päihteitä ilman Seka-
sin-chatin tukea. Toiminta on lisännyt tiimin 
työntekijöiden valmiuksia toimia vaativam-
man auttamistyön parissa, syventänyt ammat-
tiosaamista sekä antanut uusia kontakteja jär-
jestökentällä.   

LähiVerkko – virtaa ikäihmisten 
osaamiseen ja osallistumiseen 
Eläkeliiton ja EHYT ry:n yhteinen kehittä-
misprojekti Lähiverkko toteutettiin vuosina 
2013–2017. Lähiverkko-projektissa kehitet-
tiin ikäihmisille toimintaa, joiden kautta tieto-
tekniikan erilaiset mahdollisuudet tulivat tu-
tuiksi ja tietotekniikka opittiin hyödyntämään 
yhteydenpidossa ja vapaaehtoistoiminnassa. 
Projektin viimeisinä toimintavuonna keskityt-
tiin pilottien päättämiseen ja luotujen toimin-
tamallien juurruttamiseen. 

  Lähiverkko-projektin myötä syntyi erilais-
ta vapaaehtoistoimintaa. Nettiopastajat ovat 
vapaaehtoisia, jotka auttavat muita ikäihmi-
siä tietotekniikan käytössä. Murusista syntyi 
sukupolvia yhdistävää vapaaehtoistoimintaa, 
kun verkossa toimivat nettimummot alkoivat 
chattaamaan juttuseuraa kaipaavien lasten ja 
nuorten kanssa. Projektin päätyttyä Muruset 
siirtyvät osaksi EHYT ry:n toimintaa.
Lähiverkon verkkosivuilla julkaistiin koulu-
tusmateriaali Näppärät netissä. Materiaalis-
sa annetaan vinkkejä kurssitoimintaan, jossa 
yhdistyvät käsityöt ja tietotekniikan käyttämi-
nen. Kurssi on kehitetty yhdessä Elämää kä-
sillä -projektin kanssa. Ikäihmisille tarjottiin 
apua Lähiverkon sähköisen neuvontapalvelun 
kautta sekä Viikon Vinkki -tekstiviesteillä. Lä-
hiVerkossa toteutettiin kolme verkkokurssia ja 
useita webinaareja eri tietotekniikka-aiheista.  
   Maaliskuussa ikäihmisten digitaalista osal-
lisuutta edistävä verkosto sai oikeusministeri-
ön myöntämän Demokratiapalkinnon. Ver-
koston ydinryhmässä oli mukana Eläkeliiton 
ja EHYT ry:n LähiVerkko-projekti. 
  Lokakuussa julkaistiin TNS Gallup Forum 
-paneelissa toteutettu kysely, jossa selvitettiin 
yli 65-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä. 
Kyselyssä selvisi, että nettiä käyttävistä ikäih-
misistä 90 % käyttää jotain sosiaalisen medi-
an palvelua. Kyselyn tulokset saivat hyvin nä-
kyvyyttä mediassa. 
  Lähiverkko-projekti osallistui aktiivisesti alan 
tapahtumiin. Palvelutalojen ja OppilasAgent-
tien kanssa jatkettiin digileitapahtumien jär-
jestämistä. Vuoden aikana julkaistiin kolme 
opasta. Ensimmäinen käsitteli virtuaalitodel-
lisuuden hyödyntämistä ja toisessa annettiin 
vinkkejä ikäihmisten pelitapahtuman järjestä-
miseen. Kolmas opas oli suunnattu järjestöille, 
siinä kerrottiin mobiilisovelluksen kehittämi-
sestä. Metropolian opiskelijat tekivät opinnäy-
tetyön ikäihmisten pelitoiminnasta.

12 
TAPAHTUMAA 
1 384 
OSALLISTUJAA 
45 

LUENTOA JA KOULUTUSTA 

984 
OSALLISTUJAA 
20 

WEBINAARIA JA  
VERKKOKURSSIA 
246 

OSALLISTUJAA 
7 

PILOTTIA 

163 
OSALLISTUJAA

3 919 
MURUSET -KOHTAAMISTA  

lasten ja nuorten kanssa verkossa

LÄHIVERKKO.FI -SIVUSTOLLA

15 433 
KÄYTTÄJÄÄ

MURUSET.FI -SIVUSTOLLA

1 800  
KÄYTTÄJÄÄ

Muruset eli verkossa toimivat vapaaehtoiset chattasivat juttuseuraa kaipaavien lasten ja nuorten kanssa. 
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Alkoholin käyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla vähintään  
500 miljoonan euron, mahdollisesti jopa miljardin euron suuruiset  
vuosittaiset kustannukset. Työnantajan yritykset vaikuttaa 
työntekijöidensä alkoholinkäyttöön voivat kuitenkin vähentää kuluja. 

(Numerot puhuvat raportti, 2018)

500 miljoonaa  €
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Työelämän päihdehaittojen ehkäisytyötä to-
teutettiin HUUGO-markkinanimellä. Työ-
paikkojen vastuuhenkilöille annettiin neuvo-
ja muun muassa päihdeohjelmien laadinnas-
ta ja työyhteisöjen hyvistä ennaltaehkäisevistä 
käytännöistä. Materiaalia työpaikan päihde-
työhön tarjottiin sekä verkossa (huugo.fi –si-
vusto) että esitteinä. Päihdeohjelmien tekoon 
vaikutettiin sekä suoraan ohjeistuksin että tu-
kemalla valmiiden ohjelmien jalkauttamista. 

Työpaikkojen vastuuhenkilöille viestit-
tiin myös muun muassa ammattilaismessu-
jen ja -lehtien (esimerkiksi Work Goes Happy 
ja Työterveyspäivät sekä ammattiliittojen leh-
det) välityksellä. Viestinnän tärkeimpänä tee-
mana oli, EHYT ry:n painopisteen mukai-
sesti, ehkäisevän työn kannattavuuden esille 
nostaminen. Tämä tapahtui käytännössä Al-
kon rahoittamalla Selvästi hyvää työtä -ohjel-
malla: EHYT ry teetti kahdella rahoituksen 
tutkijalla raportin ehkäisevän työn kannatta-
vuudesta työpaikoilla. Raportti valmistui jou-
lukuussa 2017 ja se julkaistiin tammikuussa 
2018. Raportin keskeinen tulos oli, että oi-
kein toteutettuna työpaikan alkoholihaittojen 
ehkäisy voi olla työantajalle kannattava inves-
tointi. Toiminnassa on pystyttävä tällöin vai-
kuttamaan ennen kaikkea sairauspoissaolojen 
määrään ja alkoholin aiheuttamaan tuottavuu-
den alenemiseen.

Toiminnan toinen keskeinen osa on koulu-

tus, jota tarjottiin erityisesti työpaikkojen vas-
tuuhenkilöille (esimiehet, työsuojeluhenki-
löstö, henkilöstöedustajat ja työterveyshuolto). 
Koulutusten teemoja olivat päihdehaitat il-
miönä, niiden ehkäisy osana työyhteisön toi-
mintaa, päihdehaittoihin puuttuminen ja työ-
paikan päihdeohjelmien laadinta. Koulutuksia 
järjestettiin kolmella tavalla: EHYT ry:n orga-
nisoimat ja avoimet alueelliset koulutukset tai 
EHYT ry:n organisoimat, mutta kohdenne-
tut (esimerkiksi tietyn työyhteisön) koulutuk-
set. Myös yhteistyökumppanien kanssa toteu-
tettiin koulutuksia, jotka olivat osa laajempia 
kokonaisuuksia. Yhteistyökumppaneista tär-
keimpiä olivat Kiljavan opisto ja Työturvalli-
suuskeskus.

Koulutusten sisältöjen uudistamista jatket-
tiin. Omat koulutussisällöt jaettiin kahteen ko-
konaisuuteen, joista toinen käsittelee ongelma-
tilanteiden tunnistamista ja valmiuksia niihin 
puuttumiseen, toinen taas päihdekysymysten 
kytkemistä muihin työhyvinvoinnin teemoi-
hin. Yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa 
uudistettiin sen päihdeteemainen koulutustoi-
minta ja järjestettiin yhteistyössä ensimmäiset 
uuden mallin mukaiset koulutukset. Aikuis-
ten rahapelihaittoja ehkäisevän Arpa-hankkeen 
syksyllä päättyneen ensimmäisen vaiheen tu-
lokset juurrutettiin mukaan viestintään ja kou-
lutussisältöihin niiltä osin, kun kyse oli tuen 
tarjoamisesta työyhteisöille.

HUUGO-toiminta tunnetaan työpaikoilla 
kohtuullisesti. Toiminnan merkittävimpiä tu-
loksia ovat olleet lisääntynyt tietoisuus työ-
elämän päihderiskeistä ja päihdehaittojen 
puheeksioton helpottuminen työpaikoilla. 
Neljän työpaikan päihdeohjelmiin vaikutet-
tiin selkeyttämällä prosesseja päihdehaittati-
lanteissa ja huomioimalla haittojen ehkäisy 
entistä laajemmin. Työyhteisöihin kohdistu-
vat talous- ja aikapaineet aiheuttavat kuiten-
kin sen, että vain harvalla työpaikalla on mo-
tivaatiota laajempaan kehitystyöhön, jota 
työpaikan päihdekulttuurin pysyvämpi muut-
taminen vaatisi. Joskus työnantajat haluavat 
toteuttaa päihdeohjelman vain lain kirjaimen 
täyttämiseksi, tällaiseen ilmiöön HUUGO-
toiminnassa on myös kiinnitetty huomiota. 

Yhteisöjen toimintaa tuettiin 
ympäri maan
Aikuistyön toiminnan peruspilareita ovat yk-
silöiden ja yhteisöjen omat voimavarat, rat-
kaisukeskeisyys ja kannustaminen paikalliseen 
vaikuttamiseen. Työpaikkojen lisäksi EHYT ry 
tuki myös muita aikuisten yhteisöjä, erityises-
ti verkostokohtaamispaikkoja (vuoden lopus-
sa 21 paikkaa) ja eri järjestöjä. Tavoitteena oli 
vahvistaa henkilökunnan mahdollisuuksia to-
teuttaa ehkäisevää päihdetyötä omassa työs-
sään. 

Työttömien yhdistyksille ja muille työttö-

EHYT ry:n aikuistyö tuki ehkäisevän päihdetyön toteuttamista erilaisissa yhteisöissä, kuten 
työpaikoilla, eläkeläisjärjestöissä tai kohtaamispaikoissa. Henkilökohtaista tukea päihdekysy-
myksissä oli tarjolla esimerkiksi Elokoloissa ja Päihdeneuvontapuhelimessa. Elokolo-toiminta 
laajentui vuoden aikana.

Ehkäisevä työ kannattaa  
– myös työnantajan euroina

EHYT ry osti Lahden Elokolon tilan ja sen viereissä olleen toimiston, joista remontoitiin entistä suurempi kohtaamispaikka ja työtila. Avajaisia vietettiin vuonna 2018.

500 miljoonaa  €

SANNE KATAINEN
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mien tai vajaatyökykyisten kanssa työskentele-
ville sekä eläkeikäisten paikallisjärjestöjen ak-
tiiveille tarjottiin koulutusta ja materiaaleja 
päihdehaittojen käsittelyyn sekä kohdattujen 
ihmisten tukemiseen. Kohtaamispaikkaverkos-
toon kuuluvia tahoja kutsuttiin seuraamaan 
Elokolojen verkkokoulutuksia eli webinaareja. 
Niille lähetettiin myös materiaaleja, välitettiin 
ajankohtaista tietoa, annettiin neuvoja. Koh-
taamispaikoissa myös vierailtiin, esimerkiksi 
Arpa-projekti kiersi keskustelemassa rahapeli-
ongelmista ja niiden kohtaamisesta.

Vuoden aikana pilotoitiin ensi kertaa val-
mennus, jossa käsiteltiin päihderiskejä eläk-
keelle siirryttäessä. Elämänpolun risteyksessä 
-malli toteutettiin yhdessä Seurakuntaopiston 
kanssa. Malli osoittautui sinänsä toimivaksi, 
mutta kiinnostus valmennukseen oli toistai-
seksi vähäistä. 

Jatkossa EHYT ry:n tärkein väline aikuisten 
yhteisöjen tukemiseksi on Kannustajakeskus-
telu. Edellisvuonna kehitettyä mallia pilotoi-
tiin vuoden aikana hyvin tuloksin, ja vuonna 
2018 sitä tarjotaan erityisesti kohtaamispaik-
kaverkostolle ja eläkeläisyhdistyksille.

EHYT ry toimi kumppanina myös muu-
tamassa pienhankkeessa, joissa on juurrutettu 
ja tuettu aikuisten ehkäisevän päihdetyön me-
netelmien osaamista. Näitä hankkeita olivat 
Tapatuunaus (pienryhmätoiminnan kehittä-
minen), Viuhka (työttömien yhdistysten toi-
minta), Kuppi nurin (omaishoitajat), Tervey-
deksi (kohtaamispaikka- ja ruoka-aputoimijat) 
sekä hallituksen kärkihanke Yhteinen keit-
tiö (kohtaamispaikat tai vastaava toiminta). 

Elokolo-toiminta laajenee –  
palkkatukihaasteesta huolimatta
EHYT ry:n Elokolot ja muut kohtaamispai-
kat ovat kaupunkilaisten olohuoneita. Monille 
kävijöille Elokolosta muodostuu tärkeä osa ar-
kea, joka kannustaa päivittäin lähtemään ulos, 
tapaamaan ihmisiä ja hoitamaan asioita.  

Uutta oli, että kävijöiden oli mahdollista 
osallistua tupakoinnin lopettamista tukeviin 
ryhmiin ja toimintamuotoihin (muun mu-
assa 28 päivää ilman). EU-ruoka-apua jaet-
tiin viidessä jakelupisteessä. Kesällä järjestet-
tiin kävijöille Elokolo-leiri. Elokolo-toiminta 
tarjosi työ-, toiminta- ja harjoittelupaikkoja 
muun muassa pitkäaikaistyöttömille, osatyö-
kykyisille, maahanmuuttajataustaisille, opis-

kelijoille sekä yhdyskunta- ja siviilipalvelua 
suorittaville.

Elokolot toimivat Helsingissä (Kallio ja 
Kontula), Turussa (keskusta ja Maaria-Jä-
kärlä), Tampere–Pirkkala-alueella (Pirkkala, 
Tampereen Artteli, Tampereen Mielikahvila), 
Lahdessa ja Hyvinkäällä. Kaikkia Elokoloja 
pyöritettiin yhteistyössä paikallisten jäsenjär-
jestöjen tai muiden paikallisten kumppanien 
kanssa. Helsingissä, Turussa, Lahdessa ja Tam-
pere-Pirkkala -alueella työskenteli EHYT ry:n 
aluetyöntekijä. Hyvinkäällä toiminnasta vas-
tasi palkkatuettu jäsenjärjestön työntekijä. 
Mielikahvila oli Elokolojen joukossa uusi, 
ja myös Kontulan toiminta vakiintui toden 
teolla vuoden aikana. Elokolojen valtakunnal-
lisesta kehittämisestä ja työntekijöiden tuke-
misesta vastasi keskustoimistolla työskentelevä 
suunnittelija.

Pitkän valmistelun jälkeen EHYT ry osti 
Lahden Elokolon tilan ja viereisen toimis-
totilan, jotka remontoitiin pääosin vuo-
den loppuun mennessä entistä suuremmaksi 
kohtaamispaikka- ja pienryhmätilaksi sekä 
Etelä-Suomen aluekoordinaattorin työtilaksi. 
Osto ja muutostyöt tehtiin EHYT ry:lle Elä-
mäntapaliitolta siirtyneellä investointiavustuk-
sella.

Toiminnan ja talouden pitkän tähtäimen 
suunnittelua haittasi merkittävästi jatkuva ja 
paheneva palkkatukiin liittyvä epävarmuus: 
kolmannen sektorin käyttöön tarkoitettu 
100% palkkatukien kiintiö loppui jo huhti-
kuussa. Tämä johti kohtaamispaikkojen ti-
lapäisiin sulkemisiin ja aukioloaikojen raja-
uksiin, jotka puolestaan ovat jonkin verran 
vaikuttaneet kävijämääriin. Tilannetta pystyt-
tiin kompensoimaan oppilaitosyhteistyöllä, 
hyvillä paikallisilla kumppanuuksilla ja vah-
vistuvalla EHYT ry:n vapaaehtoistoiminnalla, 
mutta tilanne näkyi silti esimerkiksi henkilös-
tön kuormittumisena ja talousarvion ylittymi-
senä. 

Elokolot ovat avoinna kaikille, eikä sinne 
tuloon tarvita erityistä syytä Elokolojen ja 
muun kohtaamispaikkatoiminnan keskeinen 
merkitys on se, että ne vahvistavat päihdehai-
toilta suojaavia tekijöitä. Näistä suojaavista 
tekijöistä keskeisin on kohtaamispaikkatoi-
minnan tarjoama yhteisöllisyys. Kävijöille teh-
dyissä kyselyissä puolet katsoi, että Elokolossa 
käyminen paransi heidän hyvinvointiaan. Tä-

HUUGO-TOIMINNASSA
KOHDATTUA

HUUGO-TOIMINNALLA  
VÄLILLISESTI VAIKUTETTUJA  

TYÖNTEKIJÖITÄ  
TYÖYHTEISÖISSÄÄN

1 156

43 000

TAVOITETTUJA MUIDEN  
AIKUISTEN YHTEISÖJEN 

VASTUUHENKILÖITÄ

  

429 
TAITOLAJI-TAPAHTUMISSA  

KOHDATTUJA

212
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män lisäksi 40 % oli sitä mieltä, että Elokolo 
on ylläpitänyt hyvinvointia ennallaan muutoin 
vaikeissa oloissa.

Elokolo-toiminnan merkitys on myös 
siinä, että se tuottaa tietoa ja hiljaisia signaa-
leja päihdehaittoja lisäävistä, köyhdyttävistä 
ja syrjäyttävistä ilmiöistä ja rakenteista suo-
malaisten aikuisten elämässä. Tämän tiedon 
keruu on osa EHYT ry:n aikuistyötä. Tie-
toa hyödynnetään edelleen vaikuttamistyössä. 
Tärkeä osa vaikuttamistyötä oli vahva osallis-
tuminen Asunnottomien yön tilaisuuksiin.  

Puhelinneuvonnasta ja Taitolajista 
sai henkilökohtaista tukea
EHYT ry ylläpiti yhdessä Helsingin Diakonis-
salaitoksen ja Aalto-yliopiston kanssa valta-
kunnallista päihdeneuvontapalvelua. Palve-
lu tarjosi laadukasta ja asiantuntevaa ammat-
tiapua ja -tukea muun muassa päihteiden 
käyttäjille, heidän omaisilleen, ammattilaisil-
le ja uutena kohderyhmänä myös työpaikko-
jen edustajille.

Neuvontapuhelimen numero 0800 900 45 
vastasi vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena 
päivänä. EHYT ry vastasi puhelimen toimin-
nasta virka-aikana, jolloin korostui päihteiden-
käyttäjien läheisille annettavan tuen merkitys. 
Palvelu päättyi vuoden 2017 lopussa, mutta 
EHYT ry aloitti vastaavantyyppisen palvelun 
helmikuun 2018 alussa. Uusi palvelu suunni-
teltiin ja sille haettiin rahoitus kevään 2017 ai-
kana. Suunnittelu työllisti merkittävässä mää-
rin aikuistyön työntekijöitä.

Aikuisten elämänmuutoksessa oli myös tu-
kena OttoMitta-mobiilisovellus, joka päivitet-
tiin vuoden aikana pääosin Alkon antamalla 
rahoituksella. Päivitykseen lisättiin muun mu-
assa mahdollisuus henkilökohtaisten juomata-
voitteiden asettamiseen ja lääkelista, joka kä-
sittelee alkoholin ja yleisimpien lääkkeiden 
tahattomien yhteisvaikutusten riskiä. Myös 
EHYT ry:n verkkosivulla tarjottiin työkaluja 
omien elämäntapojen arviointiin ja muutok-
seen. 

Cafe Taitolaji –tilaisuuksissa ja Taitolaji 3+1 
-ryhmätoiminnassa oli mahdollisuus saada 
omaan alkoholinkäytön vähentämiseen sekä 
ammattilaisen ohjausta että muiden keskus-
telijoiden vertaistukea. Tilannearviotapahtu-
missa oli mahdollisuus omien elämäntapojen 
arviointiin sekä annettiin tarvittaessa ohjausta 
ja neuvontaa. 

Aikuistyötä ja kohtaamispaikkatoimintaa 
toteutettiin pääosin STEAn kohdennetulla 
avustuksella. Päihdeasiamiestoiminnalla oli 
oma kohdennettu avustuksensa ja EHYT ry:n 
osuutta Päihdeneuvonnasta rahoitettiin Hel-
singin Diakonissalaitoksen siirtämällä hanke-
avustuksella. Lisäksi käytettiin useita pienem-
piä hankeavustuksia.

Aikuistyö ja kohtaamispaikka-
toiminta saivat STEAn kohden-
nettua avustusta, joka oli  
424 000 euroa.

1 047 
PÄIHDENEUVONNASSA  

KOHDATTUA 
(EHYT ry:n osuus eli arkisin  
klo 8-15 vastatut puhelut)

52 281 
KÄYNTIKERTAA  
ELOKOLOISSA

Lahden Elokolo sai entistä seuuremmat tilat.
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PÄIHDEASIAMIESTOIMINTA

Päihdeasiamiestoiminnassa vastattiin 2129 yhteydenottoon.

2129 
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Päihdeasiamiestoiminta on järjestöpohjais-
ta edunvalvontaa, joka täydentää ja tukee ole-
massa olevia palveluja sekä lakisääteistä poti-
las- ja sosiaaliasiamiesjärjestelmää. Palvelut 
ovat kaikille niitä tarvitseville avoimia ja mak-
suttomia. Toiminta on anonyymiä sekä kun-
nista, sote-alueista ja palvelujen tuottajista 
riippumatonta. Toiminta pitää sisällään oikeu-
dellista asiantuntija-apua, muuta edunvalvon-
tatyötä ja ulospäin suuntautuvaa vaikuttamis- 
ja tiedottamistoimintaa.   

Sote-palvelujen rakennemuutokset ja integ-
raation ongelmat, kuten yhteistyö eri sektorei-
den välillä, lisäsivät edelleen yhteydenottojen 
määrää ja monimutkaistivat asioiden selvittä-
mistä. Varsinkin kaikkein huonokuntoisim-
pien asiakkaiden palveluiden piiriin pääsy 
tuotti ongelmia, eikä heitä aina kuultu riittä-
västi palveluita toteutettaessa. Ongelmien pit-
kittyminen näkyi myös läheisten lisääntyvänä 
kuormittumisena. 

Pääasiallisina yhteydenoton syinä olivat hoi-
toon pääsy (katkaisu, maksusitoumus laitos-
kuntoutukseen, korvaushoito) ja hoitojatku-
moiden toteutuminen (avo-/laitoskuntoutus, 
palvelujentuottaja-oma kunta), hoidonaikai-
nen sosiaaliturva (sairauspäivä- ja kuntou-
tusraha) ja huono kohtelu (uloskirjaamiset, 
asiakkaan kuuleminen, palveluiden väliinpu-
toaminen ja ”pallottelu”). Muita välillisiä hoi-
toon liittyviä kysymyksiä tuli muun muassa 
tietosuojasta, lastensuojelusta, ajokorttiasoista 
ja rikosten täytäntöönpanoon liittyvistä asi-
oista. 

Jokainen yhteydenotto arvioitiin ja selvitet-
tiin.  Osa tilanteista selvisi jo yhden puhelun 
aikana asiakkaan ja läheisen saadessa tukea ja 

neuvoja. Useimmiten asiakkaan asian selvit-
tämiseksi tarvittiin yhteydenottoja kuntien ja 
hoitopaikkojen työntekijöihin, jolloin yhteis-
työllä saatiin aikaan tarpeenmukainen muutos. 
Tähän yhteistyöhön oli aina asiakkaan suostu-
mus. Viimesijaisena oikeusturvakeinoina käy-
tettiin valituksia ja muistutuksia tai niihin oh-
jausta, jos asiakas halusi viedä omatoimisesti 
asiaa eteenpäin.  

Tietoa ja vaikuttamista  
toimintaympäristön muutoksista 
Asiakastyössä saatua tietoa ja kokemuksia vie-
tiin eteenpäin palvelujärjestelmään kunta- ja 
hoitopaikkavierailuilla. Samalla selvitettiin, 
onko kyseessä yksittäistapausta laajempi on-
gelma alueen käytännöissä. Työntekijöitä ja 
muita sidosryhmiä konsultoitiin asiakkaan 
asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyk-
sissä sekä nostettiin esille meneillään olevan 
sote-uudistuksen sekä päihdepalveluja ja itse-
määräämisoikeutta koskevan lainsäädännön 
uudistamishankkeita. 

Eri alueilla järjestettiin vierailu- ja keskus-
telutilaisuuksia muun muassa matalan kyn-
nyksen päiväkeskuksiin, asumispalveluihin ja 
terveys- ja sosiaalineuvontapisteisiin, joissa py-
rittiin tuomaan yhteen asiakkaita ja alueiden 
eri toimijoita (muun muassa Helsinki, Rauma, 
Raahe, Kemi-Tornio).  Tilaisuuksissa käsitel-
tiin päihdepalvelujen ulkopuolelle jäävien ti-
lannetta ja selvitettiin tilaajien ja tuottajien 
vastuita asiakkaiden hoito- ja palveluketjujen 
toteutumisessa. Näin saatiin ajankohtaista tie-
toa palveluissa esiintyvistä ongelmatilanteista 
ja asiakkaiden tarpeista, mitä käytettiin hyväksi 

edunvalvontatyön kehittämisessä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden organisoi-

tumisen kehittymistä seurattiin eri puolella 
Suomea, erityisesti maakuntien suunnitel-
mia päihde- ja mielenterveyspalvelujen jär-
jestämisessä. Tämän lisäksi tehtiin kaksi selvi-
tystä, joista toinen koski päihdeongelmaisten 
palvelujen piiriin pääsyä Asunto ensin -asu-
misyksiköissä ja toinen peruspalvelujen mah-
dollisuuksia hoitaa päihdeongelmista kärsiviä. 

Yhteydenotot Päihdeasiamieheen 
lisääntyivät
Päihdeasiamiestoiminnassa näkyivät paljon palveluita tarvitsevien ja muuttuvan  
toimintaympäristön ongelmat.

Päihdeasiamiestoiminta on anonyymiä sekä kunnista, sote-alueista ja palvelujen tuottajista riippumatonta.
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2 129  
VASTATTUA  

YHTEYDENOTTOA 

622  
TAVATTUAPÄIHDEHUOLLON  

TYÖNTEKIJÄÄ/ 
AVAINHENKILÖÄ 

 

 596 
TAVATTUA 

JÄRJESTÖTOIMIJAA 
                                      

Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvää lain-
säädännön koulutusta annettiin oppilaitoksissa 
päihdetyön tutkintoa opiskeleville ja vapaaeh-
toisille. Lisäksi osallistuttiin lausuntojen anta-
miseen (sote ja valinnanvapaus) yhdessä EPT-
järjestöverkoston ja eri sidosryhmien kanssa.

Verkostotyön aiheina sote ja 
väliinputoaminen palveluissa

Jatkettiin EHYT ry:n alueilla edunvalvon-
nan kehittämistä ja luotiin uusia vaikuttamis-
kanavia alueellisissa verkostoissa, kuten koh-
taamispaikoissa ja Elokoloissa. Aiheena oli 
muun muassa sote- ja päihdepalvelujen ti-
lanne.

Päihdeasiamiestoiminnasta viestittiin omilla 
verkkosivuilla paihdeasiamies.fi, esitteillä, leh-
tijutuilla, blogeilla ja muilla kirjoituksilla.  Toi-
minto oli mukana myös Asunnottomien yössä 
ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston 
(EPT) Ei tuomita -kampanjassa, joissa oli esillä 
erityistä tukea tarvitsevien huomioiminen pal-
veluja kehitettäessä. 

Päihdepäivillä päihdeasiamiestoiminta oli 
mukana järjestämässä asiakkaan oikeuksia kä-
sittelevää seminaaria ja haittojen vähentämistä 
huumehoidossa koskevaa paneelia. Opioidi-
korvaushoidon valtakunnallisilla verkostopäi-
villä järjestettiin asiakkaiden oikeuksia ja ase-
maa käsittelevä työpaja. Toimintaa esiteltiin 
myös Harm Reduction Internationalin konfe-
renssissa Montrealissa Kanadassa. 

891  
KOULUTUKSIIN JA  

LUENTOTILAISUUKSIIN 
OSALLISTUNUTTA

Päihdeasiamiestoimintaa  
rahoitetaan  STEAn koh-
dennetulla avustuksella, 
joka vuonna 2017 oli suu-
ruudeltaan 195 000 euroa.
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PELITYÖ

15-17-vuotiaat käyttivät 8 000 000 euroa  
rahapeleihin vuonna 2015. 

 

90% nuorista saa pelata rahapeliautomaateilla  
ilman valvontaa ja ikärajan tarkistusta. 

(Espoon, Vantaan ja Helsingin PAKKA-mallin ostokokeet, 2016)

90 %

8 000 000 €

29



30

Vuonna 2017 rahapelijärjestelmään ja peli-
haittoihin liittyvä keskustelu nousi julkisuu-
teen. EHYT ry haastoi yhdessä Rahapelihait-
taviestijöiden verkoston kanssa uuden Veikka-
uksen kehittämään ikärajavalvontaa. #viikko-
rahatpelissä -kampanja perustui Espoon, Van-
taan ja Helsingin PAKKA-mallin ostokokei-
siin, jotka tehtiin loppuvuonna 2016. Osto-
kokeissa havaittiin, että pelien ikärajavalvonta 
oli selvästi huonompaa kuin muiden alaikäi-
siltä kiellettyjen tuotteiden valvonta. Veikkaus 
tarttui julkisesti haasteeseen ja lupasi tehostaa 
ikärajavalvontaansa. 

Syksyn aikana EHYT ry:n Pelityö osallis-
tui yhdessä Rahapelihaittaviestijöiden ver-
koston kanssa keskusteluun suomalaisesta ra-
hapelijärjestelmästä. Yhdessä julkaistiin kaksi 
tiedotetta, joista toisessa vaadittiin rahapeli-
automaatteihin pakollista tunnistautumista 
ja peliestokokonaisuutta, toisessa arpajais-
lain toisen vaiheen välitöntä käynnistämistä.  

Digipelaamisen kouluttajat  
saivat kiitosta
Vuonna 2017 koulutettiin satoja sosiaali-, 
terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia. Kou-
lutusten tavoitteena on lisätä ammattilais-
ten tietoa, osaamista ja ymmärrystä digitaa-
lisesta pelaamisesta, pelikasvatuksesta ja pe-
lihaitoista. Osallistujista 91 prosenttia pi-
ti koulutusta onnistuneena tai erittäin onnis-
tuneena. Koulutusten teemaa pidettiin tär-
keänä, niistä saatiin uutta tietoa ja pohdit-
tavaa, niitä pidettiin kiinnostavina ja selkei-
nä. Eli koulutukset saavuttivat tavoitteen-

sa. Suurin osa osallistujista koki, että koulu-
tusta pystyy hyödyntämään omassa työssään. 

Suomen pelimuseossa Tampereella järjes-
tettiin huhtikuussa Missä mennään peli-
kasvatus? -seminaari, johon osallistui noin 
90 pelikasvatuksesta kiinnostunutta. Osal-
listujien palautteessa seminaaria pidettiin 
monipuolisena ja erittäin onnistuneena.  

Ammattilaisille suunnattuja aineistoja uu-
distettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen (THL) kanssa. Nuoret pelissä 
-tukiaineistosta julkaistiin täysin uudistettu 
viides painos. Uutta Nuoret pelissä -julkaisua 
jaettiin esimerkiksi Educa2017-tapahtumassa, 
Mielenterveysmessuilla, Nuori2017-tapahtu-
massa sekä omissa seminaareissa ja koulutuk-
sissa. Lisäksi THL:n verkkokurssien sisältöjä 
uudistettiin ja päivitettiin sekä digitaalisen pe-
laamisen että rahapelaamisen osalta. 

Pelikasvattajien verkoston kanssa tuotetusta 

Pelityö haastoi Veikkauksen,  
koulutti ja verkostoitui
Pelityön tavoitteena on ehkäistä digi- ja rahapelaamiseen liittyviä haittoja sekä edistää pe-
likasvatusta ja -sivistystä. Vuoden aikana kehitettiin ammattilaisten digipelaamiseen ja työ-
paikkojen rahapelaamiseen liittyvää osaamista, viestitittiin ja verkostoiduttiin.

”Tärkeää aihetta käsiteltiin monipuolisesti ja 
kiinnostavasti. Erityisen hyödyllistä oli pelaa-
jan oman näkökulman esille tuominen ja sen 
korostaminen, että pelaamisessa voi olla hy-
viäkin puolia (vaikka ne usein jäävät huo-
nojen puolien varjoon yleisessä puheessa).” 

”Tapahtuma herätti paljon monenlaisia 
ajatuksia ja toi piristävän määrän näkö-
kulmia paitsi pelikasvatukseen, myös pe-
laamiseen yleisellä tasolla. Olin liimat-
tuna tuoliini koko seminaarin ajan.” 

KOULUTUKSET JA  
SEMINAARI- 

PUHEENVUOROT

 

17  
TAPAHTUMAA  

590  
OSALLISTUJAA

Nyt Pelittää! -tietokirjaan saatiin kattava kuvaus EHYT ry:n pelikasvatuksesta.  

 1  
WEBINAARI 
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Pelikasvattajan käsikirjasta julkaistiin kolmas 
painos.  Pelikasvattajan käsikirjasta on saata-
villa myös sähköinen versio suomeksi ja eng-
lanniksi. Kieliversioita oli vuoden 2017 lop-
puun mennessä ladattu yhteensä lähes 80 000 
kertaa. Kirja on saanut paljon positiivista pa-
lautetta ja se on koettu kasvattajien taholta 
erittäin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.  Käsikir-
jan toisen osan suunnittelu käynnistettiin vuo-
den lopulla.

Pelaamisen puheeksiottoa  
laajennettiin
Vuoden alussa käynnistettiin THL:n ja Peli-
klinikan kanssa Pelaaminen puheeksi -pilot-

 

6  
LEHTIARTIKKELIA

MEDIAESIINTYMISET

 2  
RADIO- 

HAASTATTELUA

1  
TV-HAASTATTELU  
(Huomenta Suomi)

ti. Pilotissa kartoitettiin  Helsingin ja Vantaan 
nuorisoasemien sekä päihde- ja mielenter-
veyspalveluiden kaikilta asiakkailta rahape-
laamiseen, digitaaliseen pelaamiseen ja netin 
käyttöön liittyviä ongelmia. Kartoitus tehtiin 
jaksoittain. Pilotissa myös koulutettiin työn-
tekijöitä peliongelmista ja siitä, kuinka ottaa 
pelaaminen puheeksi asiakkaiden kanssa. Pi-
lotissa toteutettiin yhteensä 762 puheeksiot-
toa, joista saatua ainutkertaista tietoa hyödyn-
netään palvelujärjestelmän ja tiedonkeruun 
kehittämisessä. 

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:n 
(PHT) kanssa kehitettiin uutta toimintamal-
lia, jolla vahvistaa perheiden pelikasvatusta. 

EHYT ry tuotti pelikasvatusteemaisen aineis-
ton ja koulutuskokonaisuuden, jota voidaan 
käyttää PHT ry:n perheiden hyvinvointi-
leireillä. Leirien ohjaajat perehdytettiin las-
ten ja nuorten pelaamiseen ja pelikasvatuk-
seen. Vuoden 2017 ja 2018 aikana ohjaajat ja 
EHYT ry:n kouluttajat vetävät perheille peli-
teemaisia tilaisuuksia 11 lomajaksolla. 

Elokuussa Tammi julkaisi Elina Lappalai-
sen kirjoittaman Nyt Pelittää! -lasten tieto-
kirjan, jota EHYT ry:n digipelaamisen asian-
tuntijat olivat konsultoineet. Pelikasvatusta ja 
EHYT ry:n pelikasvatustoimintaa esitellään 
kirjassa kattavasti.  
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ARPA-PROJEKTILTA  
TUKEA RAHAPELI- 
HAITOISTA PUHUMISEEN 
 
Pelityöhön kuuluneen Arpa-projektin tavoit-
teena oli ehkäistä aikuisten rahapelihaitto-
ja. Vuoden aikana hanke tarjosi työpaikoille 
tietoa, koulutusta ja työkaluja peliongelmai-
sen kohtaamiseen ja ongelmasta puhumiseen. 
Myös työelämän ulkopuolella olevat aikuiset 
huomioitiin vahvistamalla järjestöissä työs-
kentelevien ja sote-ammattilaisten kykyä pu-
hua pelaamisesta. Syyskuussa 2017 Arpa-pro-
jekti siirtyi osaksi aikuistyön osastoa.
 
Rahapelihaittojen ehkäisy  
työpaikoille
Arpa-projekti järjesti kolme avointa Työelä-
mä pelissä -koulutusta rahapelihaittojen eh-
käisystä työyhteisössä. Koulutukset saivat 
myös osakseen huomiota mediassa. Tukiai-
neistoa levitettiin messu- ja tapahtumakiertu-
eella. Markkinointityötä tehtiin yhdessä Työ-
terveyslaitoksen, Työturvallisuuskeskuksen se-
kä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
kanssa. Ensimmäinen konkreettinen tulos ra-
hapelihaittojen ehkäisyn huomioimisesta yri-
tyksen tai yhteisön päihdeohjelmassa saatiin, 
kun osallistuttiin Lempäälän kunnan päihde-
ohjelman päivittämiseen ja jalkauttamiseen: 
kunnassa koulutettiin työterveyshuoltoa, hen-
kilöstöä ja esimiehiä. Lisäksi tuotettiin malli 
siitä, miten rahapelihaittojen ehkäisy voidaan 
kirjata päihdeohjelmaan. 
Sisäiset tarkastajat ry:lle, joka tuottaa asian-
tuntija- ja konsultointipalveluita organisaati-
oille, tuotettiin huoneentaulu riippuvuusilmi-
öistä.

Rahapeliopas ikäihmisille ja 
pelisivistystä pelaajille 
Arpa-projekti tuotti Eläke pelissä -oppaan elä-
keläisille yhdessä Eläkeliiton, Eläkkeensaaji-
en keskusliitto EKL:n ja Eläkeläiset ry:n kans-

sa. Opas valmistui kesäkuussa ja sitä levitettiin 
eläkeläisjärjestöjen tapahtumissa. Eläkeläisjär-
jestöjen työntekijöitä ei erikseen koulutettu 
rahapelihaittojen tunnistamiseen ja puheeksi-
ottoon. Pelaajille oli tarkoitus luoda verkkoon 
itsearviointimalli omasta riskialttiudesta, mut-
ta sen tekeminen siirrettiin jatkohankkeelle. 
Sosiaaliseen mediaan tehtiin Pelitesti-viestin-
täkampanja, joka julkaistiin helmikuussa. Se 
koostui videoklipeistä, pelitesti.fi -sivustos-
ta, blogiteksteistä, somepäivityksistä sekä tie-
dotteista. Testi tehtiin loppuun saakka 2 557 
kertaa. Kampanja sai hyvän medianäkyvyy-
den. Syksyllä tehtiin vielä toinen pelitesti.fi- 
kampanja, mainosbannerikampanjaa klikat-
tiin yhteensä 4 694 kertaa – tavoite oli 4 000.  

Sote-ammattilaisille oma työkalu
Arpa-riskityökalusta kehitettiin sote-ammatti-
laisten käyttöön kahden kysymyksen puheek-
siottamisen työkalu, 2K. Sen käyttöä kokeil-
tiin Järvenpään päihde- ja mielenterveysyksi-
kössä sekä Päijät-Hämeen alueella. Tavoittee-

TOIMINTA       TAPAHTUMIA  HLÖ/KPL

OMA KOULUTUS TAI SEMINAARI    17   377

MUU KOULUTUS TAI SEMINAARI    13   404

OMA TAPAHTUMA      8   94

MUU TAPAHTUMA TAI MESSUT     7   597

MEDIANÄKYVYYS, ARTIKKELEITA TMS.        51

PELITESTI.FI, YKSITTÄISTÄ KÄVIJÄÄ           9 356

PELITAITO.FI, YKSITTÄISTÄ KÄVIJÄÄÄ                   8 070

JAETTUA MATERIAALIA, kpl: Työelämä pelissä -tukiaineisto     1 460

JAETTUA MATERIAALIA, kpl: Eläke pelissä -opas      8 100

JAETTUA MATERIAALIA, kpl: EHYT Teema Rahapelaaminen     4 300

JAETTUA MATERIAALIA, kpl; muu        5 506

€
ARVIOI PELITAPOJASI

na oli kouluttaa kunnissa ja järjestöissä 600 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaista tunnista-
maan ja ottamaan puheeksi rahapelihaitat. Yh-
teensä koulutettiin 410 ammattilaista. Lisäksi 
Poriin ja Järvenpäähän koulutettiin koulutta-
javerkosto 2K-menetelmän juurruttamiseksi. 

EHYT ry:n henkilöstölle tehtiin osaamis-
kartoitus ja heille järjestettiin koulutusta ja tu-
kimateriaalia rahapelihaittojen ehkäisystä. Ra-
hapelaaminen puheeksi verkossa -sisältöohje 
tuotettiin verkkotyötä tekeville ammattilaisille 
ja kuvattiin se Innokylään. Projekti osallis-
tui 11. pohjoismaiseen rahapeliongelman eh-
käisyn, hoidon ja tutkimuksen konferenssiin 
Odenseessa Tanskassa.

Projekti on alun perin suunniteltu viisivuo-
tiseksi ja sille haettiin jatkoaikaa. Projekti sai 
kahden vuoden jatkoajan 2018–2019 raha-
pelihaittojen ehkäisyyn. Jatkossa kehitetään 
päihde- ja mielenterveysterveysjärjestöissä 
työskentelevien ammattilaisten osaamista ra-
hapelihaittojen puheeksiottamisessa ja tunnis-
tamisessa.  
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KOORDINAATIO

430 000
Ei tuomita -kampanja uusittiin sloganilla Kaikki eivät kuole huumeisiin. 
Kampanjan näki kolmessa viikossa yli 430 000 ihmistä.
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Järjestöverkoston ajan ilmiöihin ja muutoksiin 
pureutuvat viestintäkampanjat, vaikuttamis-
työ ja koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan 
työryhmissä. Koordinaatioyksikön tiimi kehit-
tää ja tuottaa tätä yhteistoimintaa kuin erään-
lainen viestintä- ja koulutustoimisto. Suu-
remmista linjauksista päätetään säännöllisesti 
kokoontuvissa ”pujoissa”, eli puheenjohtajis-
ton kokouksissa. Vuonna 2017 verkoston vas-
taavana puheenjohtajana toimi A-klinikkasää-
tiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen. 

Kansanedustajilla  
oli vapaus päättää
Alkoholilain kokonaisuudistukseen antamas-
saan lausunnossa verkosto totesi, että mikä-
li hallituksen syksyllä antama esitys hyväksy-
tään sellaisenaan, se tehdään täysin tietoisena 
lain tuomista inhimillisistä haitoista ja talou-
dellisista kuluista.  Vapaus päättää -kampan-
jassa kannustettiin kansanedustajia torppaa-
maan ”viispistevitosen” päätyminen kaupan 
hyllylle. Kansanedustajia tavattiin kasvotusten 
ja heille toimitettiin materiaalia muun muassa 
uutiskirjein sekä kirjepostilla. Lopullinen laki-
muoto oli järjestöille iso pettymys.

Verkosto lausui toimintavuoden aikana 

myös sote-uudistukseen liittyvästä valinnan-
vapauslaista. Huumetyöryhmässä valmistel-
lut lausunnot nostivat esille erityisesti huolen 
päihteitä käyttävän asiakkaan yhdenvertaisuu-
desta ja palveluiden integraation haasteista esi-
tetyssä rakenteessa. 

Toimintavuoden aikana vaikuttamisviestin-
nän tiedotteiden mediaosumia oli kaikkiaan 
19 kappaletta. Lisäksi Kuntavaaleihin liittyvien 
tiedotteiden mediaosumia oli kaksi kappaletta.

EPT-verkoston kampanjat  
elävät ajassa 
Verkoston toiminta ei keskity ainoastaan la-
kivaikuttamiseen. Tammikuussa kampanjoi-
tiin perinteisesti Tipattomasta Tammikuusta 
haastamalla kuluttajia oman alkoholinkäytön 
arviointiin. Verkkosivuilla oli yhteensä 5 835 
yksittäistä kävijää ja Facebook-postauksien ta-
voittavuus oli yli 139 000. Mediaosumia Tipa-
ton sai 360 kappaletta. 

Ei tuomita -kampanja uusittiin sloganilla 
Kaikki eivät kuole huumeisiin. Videoin toteu-
tetussa kampanjassa esiintyi sekä entisiä että 
nykyisiä päihteiden käyttäjiä ja yksi päihde-
työntekijä. 17 videon ympärille rakennettuun 
some-kampanjaan lähti mukaan 18 kumppa-
nijärjestöä. Kampanjan näki kolmessa viikossa 

Järjestöverkoston kampanjat  
tavoittavat satojatuhansia ihmisiä

Järjestöverkosto osallistui keskusteluun uudesta alkoholilaista ja toi esiin esityksen inhimillisiä 
ja taloudellisia haittoja. Vuoden aikana oli jälleen kolme suurta ponnistusta: Tipaton tammikuu, 
Päihdepäivät ja Ehkäisevän päihdetyön viikko. 

19  
VAIKUTTAMISVIESTINNÄN 

 MEDIAOSUMAA

455  
MEDIAOSUMAA YHTEENSÄ 

(Tipaton, Kuntavaalit, Päihde- 
päivät, EPT-viikko, Ei tuomita  

sekä vaikuttamisviestintä).
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35  
VERKOSTOKOKOUSTA 

273  
KOHDATTUA 

2 
KOULUTUSTA 

110  
KOHDATTUA

490  
MAKSANUTTA  

ASIAKASTA

158  
PUHUJAA

PÄIHDEPÄIVÄT

 

18  
MEDIAN  

EDUSTAJAA

24  
VAPAAEHTOISTA

EPT-verkosto toimii STEAn  
kohdennetulla avustuksella.  
Vuodelle 2017 avustusta  
myönnettiin 300 000 euroa,  
josta käytettiin 298 839,57  
euroa. Päihdepäivät toteu-
tettiin pääosin osallistuja- ja 
messupöytämaksuilla.

yli 430 000 ihmistä. 
Ehkäisevän päihdetyön viikolla (vk 45) 

nostettiin esille ikäihmisten päihteiden käyttö 
teemalla Koska on hyvä hetki, ota päihteet 
puheeksi. Viestintäyhteistyökumppaneina 
toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
(THL), Lääkäriliitto, Muistiliitto, Omaishoi-
tajat ja läheiset ry, Terveydenhoitajaliitto sekä 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK. 
Viestinnällistä yhteistyötä tehtiin myös ikäih-
misille suunnatun kulttuuritapahtuma Armas-
festivaalin kanssa. Verkkosivuilla oli yhteensä 
5 654 yksittäistä kävijää ja Facebook-postaus-
ten tavoittavuus oli kaikkiaan lähes 19 000. 

Mediaosumia tiedotteista tuli 39 kappaletta. 

Päihdepäivillä kaikkien  
aikojen kävijäennätys
Päihdepäivät järjestettiin Helsingin Kulttuu-
ritalolla 6.-7.kesäkuuta teemalla Monimuo-
toinen päihdetyö. Tapahtumassa tehtiin kävi-
jäennätys: kahden päivän aikana siellä vieraili 
1000 ihmistä kuulemassa 156 puhujaa, ko-
kemusasiantuntijaa ja panelistia. Seminaareja 
valmisteltiin 29 kappaletta. Varsinkin kuntou-
tukseen liittyvät aiheet ja seminaarit herätti-
vät kiinnostusta: Voiko haittoja vähentävän 
ja kuntouttavan työn yhdistää?  Miten tu-

kea päihteitä käyttäviä rikostaustaisia ihmi-
siä kuntoutuksessa? Mediassa runsaasti kes-
kustelua herätti nuorten aikuisten lääkkeiden 
käyttö työelämässä ja työssä jaksamisen tuke-
na, joka oli yksi Päihdepäivien aiheista.
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Järjestöjen yhteishanke ånni edisti ikä- ja kult-
tuurisensitiivistä päihdekasvatusta.  Hank-
keessa painotettiin, että myös maahanmuut-
tajaperheiden lapsilla on oikeus päihdekas-
vatukseen. Vuonna 2017 toiminnan pääpai-
no oli somalinkielisissä perheissä ja hankkees-
sa tuotettujen toimintamallien levittämisessä.  
   Jos lähtömaan kulttuuriin ei kuulu päih-
teiden käyttöä, niin aikuiset eivät välttämät-
tä tunnista päihdekasvatuksen tarvetta. Esi-
merkiksi somalilapset ja -nuoret tasapainoile-
vat usein kahden kulttuurin välissä, joten hei-
dän ajatuksiaan ja toiveitaan päihdekasvatuk-
sesta tuotiin pääkaupunkiseudun somaliyhtei-
söihin. Teema on sensitiivinen, joten liikkeelle 
lähdettiin varovaisin askelin. 
   Vanhempien päihdekasvatusvalmiuksia vah-
vistettiin yhteistyössä 25 somalijärjestön ja 
moskeijoiden kanssa. ånni yhdessä -vertais-
tuokioita toteutettiin erityisesti somaliäitien 
parissa. Viitteitä kulttuurisista liikahduksista 
on havaittu. Muun muassa imaamit ovat kä-
sitelleet päihdekasvatuksellisia teemoja perjan-
tairukouksissaan ja Monikulttuurinen osuus-
kunta MOPE otti mallin keskeiseksi perhetyö-
kalukseen.  
   Vappuna toteutettiin Suomen ensimmäi-
nen somalinkielinen joukkoviestintäkampan-
ja Miksi alkoholi on keksitty? Lapsilla on ky-
symyksiä päihteistä. Ilmoittelu näkyi pääkau-
punkiseudun busseissa ja ilmaisjakelulehdis-
sä haastaen vanhempia päihdekasvatuskeskus-
teluihin. Somalinkielistä viestintää jatkettiin 
muun muassa yhteistyössä Radio Warsanin 
kanssa Suomen 100-vuotissyntymäpäivänä.
 
 

MYÖS MAAHANMUUTTA-
JAPERHEIDEN LAPSILLA 
ON OIKEUS PÄIHDE- 
KASVATUKSEEN 

STEA myönsi vuonna 2017  
ånni-hankkeelle avustusta  
28 0000 euroa, jonka lisäksi 
nettosiirtymä edelliseltä  
vuodelta oli 8 336 euroa.  
Hankkeessa käytettiin  
yhteensä 211 733 euroa. 

www.ånni.fi 

 

        
         

 LAPSELLA

PÄIHDEKASVATUKSEEN
on oikeus myös

 
Kasvatusalan ammattilaisia  
kannustettiin kulttuuri- 
sensitiivisyyteen  
Vuoden aikana keskityttiin hankkeen tuot-
tamien Juteltaisko?- ja ånni yhdessä -toimin-
tamallien levittämiseen ja juurruttamiseen 
kentälle. Educa, Nuori 2017, Päihdepäivät, 
Hyvinvointiareena, Emma ja Elias -seminaari 
ja Lasten oikeuksien päivän seminaari olivat 
keskeisiä tapahtumia ammattilaisten tavoitta-
miseen. Viestinnän moniammattilainen Tino 
Singh oli yksi kouluttajakasvoista. Kohden-
nettuja koulutuksia tuotettiin sekä suomen- 
että somalinkielellä opettajille, nuorisotyönte-
kijöille ja järjestötoimijoille eri puolilla maata. 
Hankkeessa saatuja kulttuurisensitiivisiä oppi-
miskokemuksia jaettiin järjestökentällä pitä-
mällä alustuksia ja levittämällä teemaa avaavia 
uusia esitteitä ja muuta materiaalia. EHYT 
ry:ssä Juteltaisko?-menetelmä on jo juurtunut 
yhdeksi suosituimmaksi tilauskoulutukseksi. 

 
Koulutie-video toi  
esille lapsen näkökulman
Toimintavuoden yksi merkittävistä viestintä-
toimista oli Koulutie-videon tuottaminen. Se 
toimi koulutustilaisuuksissa keskustelunherät-
täjänä. Video kuvaa lapsen silmin suomalaista 
arjen alkoholikulttuuria ja kannustaa eri kieli- 
ja kulttuuritaustoista tulevia vanhempia päih-
deasioiden puheeksiottoon kotona. Yle näytti 
toukokuussa tv-kanavillaan videota yhteensä 
28 kertaa. Kampanja tavoitti 1,1 miljoonaa 
katsojaa.

MAXAA LOO  
SAMEEYEY  

KHAMRIGA?

Caruutu su’aalo  
ayey kaa waydinayaan  

maandooriyaasha.
#MakaSheekaysanaa?

ånni.fi
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EHYT ry:n koordinoiman  
ånni-hankkeen kumppanit  
olivat: 

-  Koulutus elämään -säätiö
-  MLL/Kymen piiri,  
-  Music Against Drugs
-  Raittiuden Ystävät ry
-  Suomen NMKY:n liitto
-  Vantaan NMKY
-  Suomen Vanhempainliitto

8 
TAPAHTUMAA

17 
VERTAISTUOKIOTA

  262 
VERTAISTUOKIOIHIN  

OSALLISTUNUTTA

42 
KOULUTUSTILAISUUTTA

  1 199 
KOULUTUSTILAISUUKSIIN  

OSALLISTUNUTTA

MIPA-HANKE 
 
Päihde- ja mielenterveys- 
järjestöjen toimintaprofiilit  
-osahanke viimeisteltiin  
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimin-
taprofiilit -osahanke siirtyi huhtikuun alusta 
hankesuunnitelman mukaisesti Sininauhaliit-
toon.  EHYT ry:n osahanke päättyi 31.maa-
liskuuta. 
    Alkuvuonna hankkeessa keskityttiin tu-
losten raportointiin sekä jalkauttamiseen 
järjestökentälle. Tieteellinen vertaisarvioitu 
artikkeli vertaistoiminnan muodoista ja mer-
kityksestä päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 
toiminnassa julkaistiin Kuntoutus-lehdessä 
(1/2017). Toinen vertaisarvioitu artikkeli jär-
jestökentän hybridisaatiokehityksestä ja va-
paaehtoistoiminnasta julkaistiin Tietopuun 
julkaisusarjassa. Tietopuun Katsauksia ja nä-
kökulmia- sarjassa julkaistiin artikkeli päihde- 
ja mielenterveystyön yhdistymisestä järjestöjen 
toiminnassa. 

Mipa-tutkimushankkeessa järjestettiin useita työpajoja vuonna 2017. THL:n Jouko Karja-
lainen (vas.), Sanna-Kaisa Spoof (Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK) ja Elina Viro-
kannas (Helsingin yliopisto) osallistuivat työpajaan, jonka  paneelikeskustelun puheenjoh-
tajana toimi Jouni Tourunen (A-klinikkasäätiö).
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HALLINTO

38

STEAn tuloksellisuus ja vaikuttavuusselvitys tehtiin  
toiminta-avustuksista ja EHYT ry:n saamat tulokset  
olivat kaikki yli keskiarvon. Parhaat pisteet sai  
Päihdeasiamiestoiminta: 69,50 pistettä. 

69,5
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HENKILÖSTÖ 
EHYT ry haluaa olla strategiansa mukaises-
ti yksi Suomen parhaimpia työpaikkoja. Tär-
keimpiä toimia oli työn organisoinnin ja 
osastojen välisen tiedonkulun tehostaminen. 
Henkilöstölle pidetyissä infotilaisuuksissa kä-
siteltiin ajankohtaisia yhteiskunnallisia asioi-
ta, yksiköiden ja hankkeiden asioita sekä toi-
mintatapoja.

Työhyvinvointikysely toteutettiin touko-
kuussa. Henkilöstön työhyvinvointi on toimi-
alaan verrattuna paremmalla tasolla, haitallista 
stressiä koettiin pääasiassa melko vähän ja suu-
rin osa koki työkykynsä hyväksi. Fyysinen hy-
vinvointi, kehittämistä tukeva työkulttuuri ja 
työn mielekkyys saivat kyselyssä parhaimmat 
arviot ja niiden tason ylläpitäminen on tule-
vaisuudessakin keskeistä.

Työn organisointi nousi kymmenyksellä 3,6 
pisteeseen edellisestä kyselystä, mutta kommu-
nikaation ei ole koettu parantuneen osastojen 
välillä. Syksystä lähtien päätettiin aiempien 
henkilöstötilaisuuksien lisäksi järjestää tilai-
suus, jossa käytiin läpi toimintasuunnitelma ja 
vuosikertomus.

Asiantuntemus on kovaa työtä ja samojen asioiden toistamista, mutta myös jatkuvaa uuden 
löytämistä. Tätä tukee kehittämiseen kannustava työkulttuuri sekä vakaa taloudellinen tilanne.

EHYT ry:ssä pukeudutaan palkkapäivinä ennalta sovitun teeman mukaisesti. Tyhy-toimintaan kuuluva tapa pääsi Sata tekoa työelämän puolesta -sarjaan, jonka kokosi 
Ilmarinen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi.

Työhyvinvointi on merkittävä  
voimavara

Henkilöstö    2016  2017 
 
Henkilöstön määrä (lkm)  61  55 
Henkilöstö keskimäärin (htv)  59  56 
Vakituiset %    79  80 
Määräaikaiset %    21  20 
Kokoaikaiset %    97  96 
Osa-aikaiset %    3  4 
Naisia henkilöstöstä %   75  73 
Miehiä henkilöstöstä %   25  27 
alle 30-vuotiaita %   8  8 
30-49 vuotiaita %   55  55 
yli 50-vuotiaita %   35  37

Lisäksi työterveyshuollon toimesta tehtiin 
keskustoimistolla työpaikkaselvitys, jonka tu-
losten perusteella työympäristössämme ei ole 
huomautettavaa.

Henkilökunnan tyhy-toiminta on ollut ak-
tiivista ja sen nimissä on järjesttty muun muassa 

säännöllistä ohjattua liikuntaa sekä yhteisiä te-
atterikäyntejä. Aktiivisesta toiminnasta kertoo 
myös Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilma-
risen tekemä video EHYT ry:n palkkapäiväpu-
keutumisesta. Palkkapäivä on juhlapäivä -video 
on osa Sata tekoa työelämän puolesta -sarjassa. 

STEAn tuloksellisuus ja vaikuttavuusselvitys tehtiin  
toiminta-avustuksista ja EHYT ry:n saamat tulokset  
olivat kaikki yli keskiarvon. Parhaat pisteet sai  
Päihdeasiamiestoiminta: 69,50 pistettä. 
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EHYT TVS tulokset  TVS pisteet  KA 
 
Ak13 Jäsenjärjestöjen  
tukeminen   64,29   41,62 
Ak1521 Alue- järjestö ja  
kohtaamispaikkatoiminta 46,26   41,62 
Ak4 Koordinaatio  59,67   41,62 
Ak3 Verkko ja Aikuistyö  49,57   41,62 
Ak15 Päihdeasiamiestoiminta 69,50   41,62 
Ak2 Koulutyö   50,17   49,32

JOHTAMINEN

Toiminnanjohtaja johti järjestön toimintaa 
johtoryhmän avustuksella. Johtoryhmä ko-
koontui päättämään talous- ja hallintosään-
nön mukaisista asioista kaksi kertaa kuu-
kaudessa. Johtoryhmän vaikuttamisryhmä 
(faktori) keskusteli kerran kuukaudessa ajan-
kohtaisista teemoista. Laajalle johtoryhmälle 
tarjottiin koulutusta ja yhteisiä pohdintahet-
kiä esimiestyön tukemiseen.  

Yksiköissä tapahtuvaa työtä tukivat laajen-
nettu johtoryhmä ja tukitiimi. Yksiköiden 
kehittämistyön tukena oli johtava erityisasi-
antuntija ja erityisasiantuntija. Johtamisraken-
teiden tehostamista jatkettiin muun muassa 
kokouskäytäntöjä, rakenteita ja toimintata-
poja arvioimalla ja niitä yhä yhtenäistämällä. 

Johtoryhmä kävi itsearviointikeskustelun 
toiminnastaan vuoden alussa. Se johdosta si-
säisten kokousten ja palaverien ajankäyttöä 
päätettiin tehostaa, koska erilaiset arviointi- 
ja raportointiprosessit koettiin osin liian ras-
kaiksi. Samalla osavuosikatsausraportointia ke-
vennettiin.

STEAn tuloksellisuus ja vaikutusselvitys teh-
tiin toiminta-avustuksista ja EHYT ry:n saa-
mat tulokset olivat kaikki yli keskiarvon. Par-
haat pisteet sai Päihdeasiamiestoiminta, 69,50 
pistettä. Maksimipisteet arvioinnissa ovat 
100, mutta saadun tiedon mukaan noin 80 
pistettä oli paras pistemäärä kaikkien arvioin- 
tien osalta. TVS-arvioinnin perusteella toimin-
nassa on onnistuttu varsin hyvin.

Toukokuun valtuustossa käsiteltiin pitkän tähtäimen toimintasuunnitelmaa vuoteen  
2020 sekä EHYT ry:n roolia yhteiskunnassa sidosryhmätutkimuksen avulla.
Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä kahdeksan kertaa ja valtuusto kaksi kertaa. 

Henkilöstö käytti ICT-koulutukseen 
46 koulutuspäivää ja online- 
palveluja 10 tuntia. 

Talous- ja hallintojohtaja Kari Vuorinen ja viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen tapasivat Liettuan terveysministerin Aurelijus Verygan, kun heidät oli kutsuttu Viron EU-
puheenjohtajakauden seminaariin Cross-Border Aspects in Alcohol Policy – Tackling Harmful Use of Alcohol.

Kansainvälisen toiminnan  
strategia
Syksyllä valmisteltiin ensimmäinen kan-
sainvälisen toiminnan strategia ja prosessiin 
osallistui niin henkilöstö kuin luottamus-
hallinto. Strategia hyväsyttiin marraskuun 
valtuuston kokouksessa. 
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TALOUS

Talouden toiminta- 
ympäristössä suuria muutoksia 
EHYT ry:n talouden toimintaympäristös-
sä tapahtui vuoden 2017 alusta suuri muu-
tos, kun nykyisten peliyhtiöiden rahapeli-
toiminnat yhdistettiin uuteen peliyhtiöön, 
Veikkaukseen. Samaan aikaan RAY:n avus-
tusosasto siirtyi Sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen avustuskeskukseksi (STEA) sosiaali- ja 
terveysministeriöön. 

Avustukset vuodelle 2017 
Sosiaali- ja terveysministeriö päätti myön-
tää EHYT ry:lle vuonna 2017 avustuksia 
yhteensä 4 528 000 euroa. Yleisavustus-
ta myönnettiin 1 617 000 euroa, toiminta- 
avustuksia 2 347 000 euroa ja projekti-
avustuksia 564 000 euroa. Muita ja kump-
paneiden kautta saatuja avustuksia saatiin  
447 280 euroa ja kaikki avustukset yhteen-
sä olivat 4 978 280 euroa. 

Yleisavustuksen määrä nousi edellisen 
vuoden 1 564 000 eurosta 1 617 000 eu-
roon. Koulutyön toiminta-avustuksesta lei-
kattiin 26 000 euroa ja Päihdeasiamiestoi-
minnan toiminta-avustuksesta leikattiin 
10 000 euroa edellisen vuoden tasoon ver-
rattuna. Kummankin kohteen avustussuun-
nitelma etenee seuraaville vuosille 2018-
2019 leikkaamattomin summin.

Muut toiminta-avustukset säilyivät ra-
kenteeltaan entisellään. Yleis- ja toiminta-
avustuksia myönnettiin yhteensä 17 000 eu-
roa enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Taloudellinen tilanne
Aikaisemmin laissa raha-automaattiyhdis-
tyksen avustuksista 12 § yleisavustukses-
ta todettiin: ”Tarvikkeiden ja julkaisujen 
myynnistä tai siihen verrattavasta välitys-
toiminnasta otetaan hyväksyttävänä kuluna 
huomioon vain toiminnan alijäämä.”

Nyt valtion avustuslaissa (AvA 11.3 §). 
todetaan: ”Tarvikkeiden ja julkaisujen 
myynnistä, tilojen vuokrauksesta ja kou-
lutustoiminnasta tai niihin verrattavasta 
toiminnasta otetaan hyväksyttävänä kus-
tannuksena huomioon vain toiminnan ali-
jäämä.”

Valtion avustuslaissa tullut tiukennus eli 
yleisavustuksen niin sanottu bruttokulu- 
tulkinnan poistuminen merkitsee sitä, että 
yleisavustettu toiminta netotetaan ja ylijää-
mää voidaan pääsääntöisesti osoittaa enää 
korkotuottojen ja varainhankinnan osalta.

Avustutoiminnan näkymät
Avustustoiminnallisesti EHYT ry:n ti-
lanne on hyvä. EHYT ry:n asema yhteis-
kunnallisena kansalaisjärjestötoimijana on 
kehittynyt myönteisesti. STEAn tulokselli-
suuden ja vaikuttavuuden arvioinneista tu-
lokset olivat hyviä kuuden toiminnan osal-
ta. Kaikki tulokset olivat yli keskiarvoin ja 
kolmen osalta pisteytykseltään hyvää luok-

EHYT saadut avustukset 2017 ja OAS 2018-19
2016 2017

OAS
2018

OAS
2019

Yleis- ja toiminta-avustukset 3 947 000 3 964 000 4 000 000 4 000 000
Projek�t 490 200 564 000 0 0
YHTEENSÄ 4 437 200 4 528 000 4 000 000 4 000 000
Muut avustukset 155 600 81 600 0 0
Yhteistyöavustukset 223 000 365 680 185 680 0
EHYT kaikki avustukset  yhteensä 4 815 800 4 975 280 4 185 680 4 000 000

Taulukko 1, EHYT avustukset 2017

Taulukko 2, EHYT yleis- ja toiminta-avustukset 2017

EHYT saadut avustukset 2017 ja OAS 2018-19
2016 2017

OAS
2018

OAS
2019

AY1 Yleisavustuksena yhdistyksen toimintaan 1 564 000 1 617 000 1 617 000 1 617 000
AK2 Ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistamiseen 
koulutyössä

466 000 440 000 466 000 466 000

AK3 Verkko ja aikuistyö Nuoret ja verkko 268 000 268 000 268 000 268 000
Ak 2597 Aikuistyö toiminta-avustus UUSI yhdiste�y
Aikuisten ehkäisevä päihdetyö ja 

198 000 424 000 424 000 424 000

Elokolot ja työllistetyt UUSI yhdiste�y 226 000
AK4 Järjestöjen ehkäisevän päihdetyön koordinaa�oon 300 000 300 000 300 000 300 000
AK13 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsenyhdistysten 
paikalliseen kansalaisjärjestötoimintaan - 

60 000 60 000 60 000 60 000

Ak15 Päihdeasiamiestoiminta 192 000 182 000 192 000 192 000
Ak1521Alue-, järjestö- ja kohtaamispaikkatoimintaan
Alue-, järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan

673 000 673 000 673 000 673 000

Yleis- ja toiminta-avustukset 3 947 000 3 964 000 4 000 000 4 000 000

Taulukko 3, Tunnusluvut

Taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut kolmelta �likaudelta

Maksuvalmius 2017 2016 2015
Vaihtuvat vastaavat 1 710 642 1 785 034 1 741 701
Lyhytaikainen vieras pääoma 1 539 088 1 565 092 1 538 986
Maksuvalmius 1,11 % 1,14 % 1,13 %

Maksuvalmius Current ra�o hyvä tyydy�ävä heikko
yli 2% 1-2% alle 1

Vakavaraisuus 2016 2016 2015
Oma pääoma 264 869 264 879 255 128
Taseen loppusumma 1 803 958 1 829 972 1 794 114
Vakavaraisuus 14,68 % 14,47 % 14,22 %

Vakavaraisuus hyvä tyydy�ävä heikko
yli 40% 20-40% alle 20%

kaa. Tämä on heijastunut siten, että STM 
ja OKM tekemien avustuspäätösten myö-
tä EHYT ry:n avustustoiminnallinen asema 
vahvistuu entisestään.

Taloudellisesti EHYT ry:n tilanne on tyy-
dyttävä. Maksuvalmius on vuoden aikana ol-
lut tyydyttävä eikä lainanottoon ole tarvinnut 
turvautua. Taloutta on hoidettu tehokkaasti 
ja taloudellisesti. Maksuvalmiutta on tuke-
nut STEAn avustusennakot, mutta valtion 
muiden avustusten ja EU-avustusten heikko 
maksutahti on riski maksukyvylle. 

Yhdistyksen vakavaraisuus on heikko, 
koska yhdistys on varsin nuori eikä sillä ole 
juurikaan omaisuutta. Vakavaraisuutta voi-
daan parantaa vain saamalla omapääomaeh-
toista varallisuutta, joka tarkoittaa vapaata 
varainhankintaa. Vakavaraisuus ei parane 
sillä, että saadaan lisää avustuksia.

Toiminnan taloudellinen laajuus

Toiminnan laajuus vuonna 2017 oli noin 5,2 
miljoonaa euroa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT 
ry:n tilikauden 1.1-31.12.2017 ylijäämä oli 
688,56 euroa. Se muodostuu yleisavustetun 
toiminnan ylijäämästä 662,70 euroa, Miten 
puhua kannabiksesta? -projektin 918 euron 
ylijäämästä ja Yhteinen keittiö -projektin ali-
jäämästä eli EHYT ry:n omavastuuosuudesta 
892,14 euroa. 
   Toiminnan tuotot ja kulut pienentyivät edel-
lisestä vuodesta noin 105 000 euroa ja noin 
2 %. Raha-automaattiavustusten osuus ko-
konaistuotoista on edelleen 88 %. Toimin-
taan myönnettyjä avustuksia voidaan käyttää 
myöntämisvuonna ja sitä seuraavana vuonna. 
Yleis- ja toiminta-avustuksissa voi tilikauden 
aikana tuloutua edelliseltä vuodelta siirtynyt-
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tä avustusta, tilikaudelle myönnettyä avustus-
ta ja seuraavalle tilikaudelle siirtyvää avustusta

Avustuksen siirtymäkirjaukset
Yleisavustusta käytettiin vuoden aikana 
1 635 648 euroa. Yleisavustusta siirtyy seuraa-
valle vuodelle 137 987 euroa eli 18 649 eu-
roa vähemmän kuin edelliseltä tilikaudelta.  
Siirtymä on noin 8,5 % myönnetystä määräs-
tä, jota ei voida pitää erityisen suurena osuu-
tena. Yleisavustuksen siirtymä on kohdennet-
tu vuodelle 2018 siten, että 93 838 käytetään 
yleisavustettuun toimintaan ja 44 149 euroa 
F.Y.F.A. projektiin.

Siirtyvän yleisavustuksen määrään vaikutti 
pääasiassa noin 70 000 euroa budjetoitua pie-
nemmät henkilöstökulut, noin 15 000 euroa 
pienemmät hallintopalvelukulut ja 10 000 eu-
roa pienemmät matkakulut. Henkilöstöku-
luissa säästö tuli johtavan erityisasiantuntijan 
toimivapaasta sekä toiminnanjohtajan vaih-
doksesta. Alkoholilakivaikuttamiseen koh-
dennettiin tilikauden aikana lisää resursseja. 
EHYT ry:n on tarkoituksena toimia tuloksel-
lisesti ja säästäväisesti ja voidaan todeta, että 
tässä on onnistuttu. 

Toiminta-avustuksia siirtyy seuraavalle vuo-
delle käytettäväksi 297 000 euroa, joka on  
12 prosenttia myönnetystä avustuksesta. 

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.

Merkittävimmät riskit  
ja epävarmuustekijät
EHYT ry:n toimintaympäristö on kovassa 
muutoksessa. 

SOTE-uudistukseen liittyen päätöksiä teh-
täessä on tärkeää huomioida ehkäisevän päih-
detyön ja kaiken kaikkiaan hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen asemointi ja vastuut eri 
tasoilla.

Vuonna 2017 päätetyn alkoholilain seura-
uksia on arvioitava tarkasti. Perhe- ja perus-
palvelu ministeri Annika Saarikko totesi, että 
asiantuntijoiden tekemät arviot lain vaikutuk-
sista yhteiskuntaan ovat selvät, mutta päätös 
tehtiin näistä tietoisena poliittisena päätök-
senä.

Rahapeliyhtiöiden yhdistymisen jälkeen on 
luotava rahapelihaittojen ehkäisyn rakenteet ja 
resurssit. Tavoitteena on oltava vastuullinen, 
rahapelihaittoja ehkäisevä rahapelipolitiikka, 
joka perustuu kansalliselle rahapelipoliittiselle 
ohjelmalle. Edunsaajien vastuullinen toiminta 
on keskiössä. Sote-järjestöjen tavoitteena on, 
että Veikkauksen koko jaettavissa oleva tuotto 
voidaan jatkossa jakaa ilman, että valtio vähen-
tää sote-järjestöjen osuutta budjetin yleiskat-
teessa.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskes-
kus STEA jatkaa avustamista voimassa ole-
vien periaatteiden mukaisesti vuoteen 2019 
asti ja uusi avustusstrategia ohjaa avustamista 

Toiminnan tuotot ja kulut (€) 2017 2016 2015
Toiminnan kokonaistuotot 5 234 585 5 359 838 5 967 923
Toiminnan kokonaiskulut -5 233 896 -5 338 986 -5 929 695
Ylijäämä 689,00 20 851,51 38 228,00

Taulukko 4, Toiminnan tuotot ja kulut

Toiminnan kuluvertailu ed vuoteen 2017 2016 Muutos t€ Muutos %
Kulut yhteensä 5 233 896 5 338 986 -105 -1,8 %
Henkilöstökulut 3 051 025 3 259 758 -209 -6,1 %
Vapaaehtoiset henkilöstökulut 139 454 138 334 1 0,7 %
Ostetut tarvikkeet ja palvelut 119 641 82 889 37 22,1 %
Toimitilakulut 551 609 510 121 41 8,0 %
Atk-laite ja -ohjelmistokulut 268 800 201 143 68 29,4 %
Muut kone ja kalustokulut 20 730 9 540 11 30,7 %
Matkakulut 190 139 217 682 -28 -9,9 %
Markkinointikulut 475 562 431 786 44 7,5 %
Hallintopalvelut 44 804 38 707 6 11,2 %
Poistot 5 024 7 366 -2 -23,8 %
Toimintatuki jäsenjärjestöille 60 830 62 470 -2 -2,7 %
Muut hallintokulut 190 058 218 310 -28 -10,4 %
Muut toimintakulut 116 220 160 880 -45 -30,6 %

vuodesta 2020 alkaen. EHYT ry:n toiminnan 
jatkorahoituksen arvioinnissa huomioidaan 
hakemusten lisäksi kahden vuoden välein teh-
tävät tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitykset.

Yhdistyksen vakavaraisuus on heikko, koska 
yhdistys on varsin nuori eikä sillä ole juurikaan 
omaisuutta. 

Palkkatukiin liittyvä epävarmuus hait-
tasi Elokolojen toiminnan ja talouden pitkän 
tähtäimen suunnittelua. Kolmannen sekto-

rin käyttöön tarkoitettu 100 % palkkatukien 
kiintiö loppui huhtikuussa. Tämä johti Elo-
koloissa tilapäisiin sulkemisiin ja aukioloaiko-
jen rajauksiin. Vaikka tilannetta on pystytty 
kompensoimaan oppilaitosyhteistyöllä, hy-
villä paikallisilla kumppanuuksilla ja vahvis-
tuvalla EHYT ry:n vapaaehtoistoiminnalla, on 
tilanne silti näkynyt esimerkiksi henkilöstön 
kuormittumisena ja talousarvion ylittymisenä.
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Kuva 1, EHYT toiminnan kulut

Henkilöstökulut ovat 61 % kokonaiskulusta. Seuraavaksi suurimpina erinä ovat toimitila 11 % ja markkinointikulut 9 % osuudella.

Kuva 2, EHYT toiminnan tuotot 

Yleis- ja toiminta-avustukset ovat 71 % kokonaistuotoista, projektiavustukset 16 % ja muut tuotot 8 %. 

Omakatteista rahastoa ei käytetty vuoden 2017 aikana. Rahaston kulu ja saamiskirjausten jälkeen rahas-

ton käytettävissä olevat varat vuoden 2017 lopussa ovat 15 564,75 euroa.
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TULOSLASKELMA 
 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 
 
TUOTOT   
  Avustukset 3.189.599,77 3.492.442,67 
  Muut tuotot 401.488,51 417.768,77 
TUOTOT YHTEENSÄ 3.591.088,28 3.910.211,44 
 
KULUT   
  Henkilöstökulut   
    Palkat ja palkkiot -2.632.363,17 -2.761.880,59 
    Henkilösivukulut -418.662,07 -497.877,46 
  Henkilöstökulut yhteensä -3.051.025,24 -3.259.758,05 
  Poistot -5.024,99 -7.366,66 
  Muut toimintakulut -2.177.845,99 -2.071.827,12 
KULUT YHTEENSÄ     -5.233.896,22     -5.338.951,83 
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -1.642.807,94 -1.428.740,39 
Varainhankinta             6.588,90             3.300,00 
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -1.636.219,04 -1.425.440,39 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta   
  Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 1.575,00 1.470,00 
  Muut korko- ja rahoitustuotot 220,89 996,10 
  Korkokulut ja muut rahoituskulut -536,40 -34,20 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä             1.259,49             2.431,90 
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -1.634.959,55 -1.423.008,49 
Yleisavustukset   
  STEA-avustukset 1.635.648,11 1.443.860,00 
Yleisavustukset yhteensä 1.635.648,11 1.443.860,00 
Rahasto   
  Rahaston kulut -151,22  
  Rahaston siirto 151,22  
Rahasto yhteensä 0,00 
                                               
 
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 688,56 20.851,51 
 ––––––––––––– ––––––––––––– 
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TASE 
 31.12.2017 31.12.2016 
 
V a s t a a v a a   
  PYSYVÄT VASTAAVAT   
    Aineelliset hyödykkeet   
      Koneet ja kalusto 17.074,99 22.099,98 
      Muut aineelliset hyödykkeet 60.675,20 6.681,88 
    Aineelliset hyödykkeet yhteensä 77.750,19 28.781,86 
    Sijoitukset   
      Muut osakkeet ja osuudet 1,00 1,00 
    Sijoitukset yhteensä                    1,00                1,00 
  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 77.751,19 28.782,86 
  OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN KATTEENA OLEVAT VARAT   
    Terveys ry rahasto           15.564,75           16.155,44 
  OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN KATTEENA  
  OLEVAT VARAT YHTEENSÄ 15.564,75 16.155,44 
  VAIHTUVAT VASTAAVAT   
    Pitkäaikaiset saamiset   
      Muut saamiset 86.976,75 88.546,15 
    Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 86.976,75 88.546,15 
    Lyhytaikaiset saamiset   
      Myyntisaamiset 33.887,44 14.241,60 
      Muut saamiset 171.889,96 28.255,37 
      Siirtosaamiset 144.678,48 66.133,88 
    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 350.455,88 108.630,85 
    Rahat ja pankkisaamiset      1.273.209,70      1.587.857,10 
  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ      1.710.642,33      1.785.034,10 
 
V a s t a a v a a yhteensä 1.803.958,27 1.829.972,40 

 31.12.2017 31.12.2016 
V a s t a t t a v a a   
  OMA PÄÄOMA   
    Yhdistyspääoma   
      Yhdistyspääoma Ry 102.529,67 102.529,67 
    Yhdistyspääoma yhteensä 102.529,67 102.529,67 
    Omakatteinen rahasto 15.564,75 16.263,94 
    Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 146.086,37 125.234,86 
    Tilikauden voitto (tappio)                688,56           20.851,51 
  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 264.869,35 264.879,98 
  VIERAS PÄÄOMA   
    Lyhytaikainen vieras pääoma   
      Saadut ennakot 856.232,11 964.025,80 
      Ostovelat 231.657,71 128.936,79 
      Muut velat 50.025,71 50.046,78 
      Siirtovelat 401.173,39 422.083,05 
    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä      1.539.088,92      1.565.092,42 
  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ      1.539.088,92      1.565.092,42 
 
V a s t a t t a v a a yhteensä 1.803.958,27 1.829.972,40 
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EHYT ry:n hallitus 2017

Varsinaiset jäsenet      Varajäsenet

Tainio Hanna, puheenjohtaja    Haapala Ismo
Saari Juho, varapuheenjohtaja  Huhta Jaana                       
Bryggare Lotta    Sutela Matti                      
Eviö-Kärkkäinen Mervi   Kaarretkoski Armi                      
Ikonen Marjatta    Palosaari Anneli
Komulainen Annu    Pentikäinen Emmi                 
Koskinen Timo    Aheinen Ritva             
Matilainen Riitta    Sinervuo Veli-Pekaa        
Saarinen Aija     Rajamäki Lassi                
Salonen Henri                     
Sundell Pia-Lisa    Kivisaari Tiina                    
Väyrynen Lea    Seppälä Vesa-Matti             
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EHYT ry:n valtuusto 2017

Valtuuston jäsenet
 
Puska Pekka, pj. 
Pääjärvi-Myllyaho Riitta, vpj.
Asko-Seljavaara Sirpa
Asuma Kaapo
Heikkilä Anne
Kajos Miina
Karjula Henri
Katajisto Marjo
Kattainen Sari
Lahti Eija
Laitinen Eino
Lautala Tuula
Mikkola Seppo
Muhonen Marjo
Mäkelä Nadja
Rajala Tiina
Rekilä Maarit
Röppänen Anne
Toivonen Petra
Vastamäki Martti
Väisänen Eeva-Maija
Ylänkö Arja Katriina

Varajäsenet 

Holopainen Antti
Jokilampi Jarmo
Niska Salme
Hakala Kaisa
Partanen Tuula
Haakana Marko
Ikävalko Tapio
Myllylä Raili
Salo Terttu
Hallanheimo Minna
Kemppainen Irma
Holm Liisa
Lepistö Eerik
Honkonen Antti
Suoranta Elina
Talvila Tuomas
Törmänen Eija
Willamo Petra
Lönnqvist Miikka
Kailasmaa Marko
Siimes Ilpo
Knyazev Tanja-Riikka

Muut varajäsenet

Savolainen Minna
Kima Timo
Kemppainen Heikki
Heinonen Leena
Palkama Outi 
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EHYT ry:n jäsenyhdistykset 
31.12.2017 (115 kpl)

Aurinkoinen Hymy ry
BadBaaDo ry
Barnavårdsförening
E.T.U.- Elämän hallinta, Tuki ja Uudistuminen ry
Eerolan asukasyhdistys ry
EHYT ry:n Turun seudun paikallisyhdistys ry
Ehyt-Elo ry
Elä terveesti ry
Eläkeliitto ry
Eläkeläiset ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry
Elämä On Parasta Huumetta ry
Erkki Poikosen säätiö
Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys Ekta ry
Haagan Työväenyhdistys ry
Hakunila-Länsimäki Työttömät ry
Helsingin Jyry ry
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry
Helsingin Optimistit ry
Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry
Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys
HST:n Kunto-Urheilijat ry
Hyvinkään Paavolan Asukasyhdistys 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
Koulutus Elämään Säätiö
Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry
Kouvolan liikenneraittiusjärjestö ry
Kriminaalihuollon tukisäätiö
KRIS-Suomen keskusliitto 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
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
Päihdepoliittinen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry
Pääkaupunkiseudun Elämäntapayhdistys Eloset ry
Rahtarit ry
Raision Työväen Raittiusyhdistys ry
Raittiuden Ystävät ry 
Rautatieläisten Raittiusliitto ry
Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura 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 Opiskelija-Allianssi - OSKU ry
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry
Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys ry
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry
Suomen Vanhempainliitto ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
Suosta kummulle ry
Tampereen Liikenneraittiusyhdistys ry
Tampereen seudun EHYT ry
Tapanilan Työväenyhdistys ry
Terveys - Hälsan, Joutsenon paikallisyhdistys ry
Terveys ry:n Alavuden osasto ry
Terveys ry:n Humppilan osasto ry
Terveys ry:n Ilmajoen osasto ry
Terveys ry:n Jyväskylän osasto ry
Terveys ry:n Kokkolan paikallisosasto ry
Terveys ry:n Koski TL paikallisosasto ry
Terveys ry:n Lapuan paikallisosasto ry
Terveys ry:n Raision alueyhdistys ry
Terveys ry:n Siilinjärven paikallisyhdistys ry
Terveys ry:n Ylistaron paikallisyhdistys ry
Tiurahovin Ystävät ry
Tornion Järjestöyhdistys ry
Turun Alueen Elämäntapayhdistys ry
Turun seudun TST ry
Työttömien Keskusjärjestö ry
Työväen Retkeilyliitto ry
Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö –UUTTA ry
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry
Vantaan Työttömät ry
Vasemmistonuoret ry
Vesaisten Keskusliitto ry
Väinön ja Kyllikin seura ry





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


