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TOIMINNANJOHTAJAN ESIPUHE

Vähennetään yhdessä päihde- ja 
pelihaittoja
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimii päihteistä ja rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. 
Ei ole liioiteltua väittää, että päihde- ja pelihaitat koskettavat jollakin tapaa meitä kaikkia yksilöinä, läheisinä tai vähintäänkin veronmaksajina. 
Yhteiskunnallisella tasolla päihteistä ja rahapelaamisesta syntyy haittoja, jotka ovat terveydellisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kauaskantoisia.

EHYTille kulunut vuosi 2018 on ollut työntäyteinen ja sisältänyt lukuisia uusia avauksia.  Olemme kehittäneet ja ylläpitäneet päihteettömiä 
Elokolo-kohtaamispaikkoja, päihdeasiamiestoimintaa ja ympärivuorokautista Päihdeneuvontaa (0800 900 45). Olemme työskennelleet tiiviissä 
yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten, työyhteisöjen, verkkoyhteisöjen, kuntien sekä muiden järjestöjen kanssa päihdehaittojen 
ehkäisemiseksi. Olemme myös vaikuttaneet ajankohtaisiin lakihankkeisiin ja osallistuneet aktiivisesti päihdehaittoja koskevaan keskusteluun.

Vuonna 2018 EHYTin perustyön rinnalle nousivat määräaikaisina toimintoina muun muassa nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo, 
korkeakouluopiskelijoille suunnattu Kupla-hanke, nuoriin keskittyvä Nikotiinihanke ja EU-rahoitteinen kannabishanke. Kansallisten toimintojen 
lisäksi EHYT on vahvistanut yhteistyösuhteita Pohjoismaihin, Baltiaan, Euroopan unioniin ja Maailman terveysjärjestö WHO:hon.

Vuosikertomuksemme kertoo vuoden 2018 saavutuksista tunnuslukujen ohella myös tarinallisten nostojen kautta. Toiminnanjohtajana 
uskallan todeta, että EHYTin tekemän työn laatu, kattavuus ja vaikuttavuus ovat kehittyneet myönteisesti toimintavuoden aikana. Tämä ei olisi 
mahdollista ilman ammattitaitoista ja innostunutta henkilöstöä. Työmme tukena ovat olleet EHYTin luottamushallinto, jäsenyhdistykset, 
järjestökumppanit ja laaja sidosryhmäverkosto, jotka kaikki ansaitsevat lämpimät kiitokset. Yhdessä me olemme enemmän.

Juha Mikkonen
Toiminnanjohtaja
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Jaakko Lukumaa
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EHYT RY LYHYESTI

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 ehkäise-
vän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä  

haittoja. Samalla se vaikuttaa koko yhteiskuntamme  
hyvinvoinnin kehittämiseen.
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EHYT julkaisi vuonna 2018 kolme raporttia, jotka tarjoavat luotettavaa tietoa päihteistä, päihdehaitoista 
sekä niiden ehkäisystä. Lisäksi julkaisimme EHYT Teema- ja EHYT Järjestö -lehtiä.  

Julkaisut ja lehdet

JULKAISUT JA LEHDET

NUMEROT PUHUVAT
Kuinka tehokkaasti alkoholin aiheuttamia  

taloudellisia tappioita työpaikoilla voisi vähentää?

Aleksi Miettinen
Elias Rantapuska

PERUSPALVELUIDEN SAAVUTETTAVUUS
JA OIKEUSTURVA PÄIHDEHUOLLOSSA

Heidi Poikonen

Puutteellinen tiedonkulku vaikeuttaa 
päihdepalveluihin pääsyä 

Selvityksessä kartoitettiin asiakkaan oikeutta päihdepalveluihin ja 
oikeusturvaa niin lainsäädännössä kuin käytännössä. Selvityksen 
kohteena oli sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut.  
   Selvityksessä kävi ilmi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden työnte-
kijöiden tietämys päihdepalveluista voi olla puutteellista. Yksittäisen 
työntekijän tiedot voivat olla myös ristiriitaisia suhteessa organisaa-
tion viestintään. Informaation kulun ongelmat heikentävät asiak-
kaan itsemääräämisoikeutta, selvityksessä todetaan. 
   Selvityksen ensimmäisessä osassa on yleiskatsaus päihdepalve-
luiden järjestämisestä ja tuottamisesta ja niihin vaikuttavista sään-
nöksistä. Siinä kerrotaan myös asiakkaan oikeuksien turvaamisesta, 
joten se soveltuu oppaaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 

Heidi Poikonen: Peruspalveluiden saavutettavuus ja oikeusturva 
päihdehuollossa 

Työpaikan päihdeohjelma voi kannattaa 
taloudellisesti 

Alkoholin käyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla vähintään 500 
miljoonan euron, mahdollisesti jopa miljardin euron suuruiset vuo-
sittaiset kustannukset. Tammikuussa 2018 ilmestyneessä Numerot 
puhuvat -tutkimusraportissa on laskettu ensi kertaa yksittäisen työ-
paikan tasolla, onko työnantajalle taloudellisesti kannattavaa yrittää 
ehkäistä tai puuttua ajoissa työntekijän alkoholiongelmaan.  
   Raportissa tehty laskelma kertoo, että jos 1000 hengen organisaa-
tio sijoittaa yhden euron vaikuttaakseen työntekijöidensä alkoholin-
käyttöön, niin sen voi realistisesti olettaa tuottavan työnantajalle 1-2 
euroa. Summa koostuu muun muassa parantuneesta tuottavuudesta 
ja vähentyneistä sairaspoissaoloista. 

Aleksi Miettinen ja Elias Rantapuska: Numerot puhuvat: Kuinka 
tehokkaasti alkoholin aiheuttamia taloudellisia tappioita työpaikoilla 
voisi vähentää? 
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Asunnottomuus ei poistu vain asuntoja 
lisäämällä 

Asunto ensin? Asunto vain? -selvityksessä kartoitettiin asunnotto-
muudesta kärsineiden palveluiden käyttöä ja niihin liittyviä väliinpu-
toamistilanteita. Selvitystyötä tehtiin Asunto ensin -politiikkaa nou-
dattavissa asumisyksiköissä eri puolella Suomea.  
   Asumisyksiköt ovat mahdollistaneet oman asunnon monelle pitkä-
aikaisasunnottomalle ja sitä kautta heidän tilanteensa on kohentu-
nut. Selvityksessä todetaan kuitenkin, että asumisen tueksi tarvittai-
siin myös riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja. Yksiköissä erityisesti 
kaikkein heikompikuntoisten tuki on vaarassa jäädä pelkän asumisen 
varaan. 

Riikka Perälä: Asunto ensin? Asunto vain? 
Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asukkaiden palvelutar-
peet tuetun asumisen asumisyksiköissä 

EHYT Järjestö 

EHYT Järjestö -lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa. 
 Järjestölehden avulla viestitään EHYTin noin 

115 jäsenyhdistykselle.

JULKAISUT JA LEHDET

ASUNTO ENSIN? 
ASUNTO VAIN?

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asukkaiden  
palvelutarpeet tuetun asumisen asumisyksiköissä 

Riikka Perälä

Teemoina eriarvoisuus sekä
päihde- ja pelikasvatus 

Keväällä 2018 ilmestyneen EHYT Teema -leh-
den aiheena oli eriarvoisuus ja lehti suunnattiin 
erityisesti päättäjille. Lehteä painettiin 5000 
kappaletta.

Syksyllä ilmestyi kasvatusalan ammattilaisille 
ja vanhemmille suunnattu EHYT Teema, jon-
ka aiheena oli päihde- ja pelikasvatus. 
Lehteä painettiin 5000 kappaletta.
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Päihde- ja pelikasvatustunneillamme keskustellaan lapsia ja nuoria askarruttavista aiheista, jotka liitty-
vät alkoholiin, nikotiinituotteisiin, kannabikseen ja digipelaamiseen.  EHYTillä on viisi eri koulutusmallia, 
joista alakoululaisille suunnattu Juteltaisko?-malli perustuu kuviin ja tarinoihin. Järjestämme myös van-
hempainiltoja ja koulutusta ammattilaisille. 

Jo alakouluikäisillä on paljon kysymyksiä päih-
teistä. Viides- ja kuudesluokkalaisille tarkoi-
tetuilla Juteltaisko?-oppitunneilla aiheesta 
keskustellaan kuvien ja tarinoiden avulla. 
Menetelmä on kehitetty seitsemän järjestön 
yhteisessä ånni-hankkeessa, ja siihen kuuluu 
kaksi oppituntia sekä vanhempainilta. 
   Tunneilla keskustellaan sosiaalisista tilan-
teista, joissa voi törmätä alkoholin tai tupak-
katuotteiden käyttöön. Oppilaat kirjoittavat 
kuvista tarinoita, joista keskustellaan yhdes-
sä: mitä hyvää tai huonoa tarinassa tapahtui, 
mikä olisi voinut mennä paremmin tarinan 
henkilöiden kannalta, tai mitä olisi tapahtu-
nut, jos joku olisi toiminut toisin.   
– Ideana on, että kuvien ja tarinoiden kautta
nousevat esiin myös suojaavat tekijät, kuten
kotiintuloajat tai vanhempien kiinnostus sii-
hen, missä lapsi liikkuu, kertoo koulutussuun-
nittelija Sari Anjala EHYT ry:stä.

Lapsilla paljon havaintoja  
päihteistä 
EHYT ry piti oppitunteja noin sadalle ryhmälle 
vuonna 2018. Vastaanotto oli Anjalan mukaan 
innostunutta. 
– Tämän ikäisillä on usein jo paljon tietoa
päihteistä omien havaintojensa perusteella. 
He ovat hyvin innokkaita kysymään ja keskus-
telemaan.  

 Anjala huomauttaa, että lapset usein tark-
kailevat itseään vanhempia oppilaita. Jos joku 
yläkoululainen esimerkiksi nuuskaa tai polttaa 
tupakkaa, he saattavat pohtia, kuuluuko se 
asiaan ylemmillä luokilla. Siksikin aiheesta on 
otollista keskustella.    

 Oppitunnilla nuoret kirjoittavat huoltajille 

kysymyksiä, joita käydään läpi vanhempainil-
lassa. Esimerkiksi tällaiset asiat ovat askar-
ruttaneet: Mitä hyötyä päihteistä on? Miltä 
kännissä oleminen tuntuu? Minkä ikäisenä 
yleensä aloitetaan päihteiden käyttö? Miksi 
niitä on olemassa? 

Vanhemmat rohkeasti 
keskustelemaan 
Juteltaisko?-menetelmä kannustaa vanhem-
pia puhumaan päihteistä lastensa kanssa. Sen 
kehittäminen lähti siitä huomiosta, että van-
hemmat eivät usein tiedosta tämän ikäisten 
kiinnostusta aiheeseen. 
– Saatetaan pelätä, että päihteistä keskustele-
minen herättää lapsen kiinnostuksen päihtei-
siin ja niiden kokeiluun, Anjala toteaa.

 Päihteistä kannattaa hänen mukaansa pu-
hua lapsen ikätason mukaan aina silloin, kun 
aiheesta herää kysyttävää. Etenkin alkoholi 
ja tupakka näkyvät yhteiskunnassamme niin 
yleisesti, että niistä on havaintoja jo pienillä-
kin lapsilla. 
   Vanhempainilloissa keskustelun tukena ovat 
oppitunneilla käytetyt materiaalit ja lasten 
tuotokset. 
– Moni vanhempi hämmästyy siitä, kuinka laa-
jan ja tarkan tarinan lapset ovat tehneet. Ku-
vien ja tarinoiden kautta keskustelua voi hyvin 
jatkaa myös kotona.  

 Koulutusta on pidetty sekä suomen- että 
ruotsinkielisille ryhmille, ja se kuuluu yhä 
EHYT ry:n koulutustarjontaan. Maksutonta 
koulutusmateriaalia on verkossa suomen ja 
ruotsin lisäksi englannin, venäjän ja somalin 
kielellä. 

”Miksi päihteitä on olemassa?”

Oppilaita Haukiputaan koululla Oulussa

KOULUT JA OPPILAITOKSET

35 709 
koulutettua oppilasta, 

opiskelijaa, kasvatusalan 
ammattilaista, kohdattua 

vanhempaa

oppilaista  
(yläkoulut)

opettajista

vanhemmista 

Koulutuksista oli

91% 
90% 
98%

Tuntia/ koulutusta/ 
vanhempainiltaa piti 

itselleen hyödyllisenä:

7% 
Itä- 

Suomessa

11% 
Pohjois- 
Suomessa

56%
Etelä- 

Suomessa

26% 
Länsi- 

Suomessa

Juha SarkkinenJuha Sarkkinen
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EHYT tukee lasten ja nuorten nikotiinitonta elämäntapaa. Nikotiinihankkeemme tarkoituksena on eh-
käistä ja vähentää nuorten nikotiinituotteiden, erityisesti nuuskan, käyttöä. Nuuska-agenttitoiminnassa 
vapaaehtoiset yläasteikäiset nuoret kertovat koulutovereilleen nuuskasta. Vanhin vaikuttamisen keino 
on Smokefree-kilpailu, joka on jo 30 vuoden ajan kannustanut nuoria nikotiinittomaan elämäntapaan.  

Hakkarin koulu sai vuonna 2018 iloisia uutisia, 
kun koulun 9 C -luokka vei oman sarjansa voi-
ton Smokefree-kilpailussa. 
– Kun tieto tuli, kuulutimme siitä koko koulul-
le. Luokassa repesi riemu, ja oppilaat alkoivat
heti suunnitella käyttöä 1 000 euron palkin-
tosummalle, kertoo koulun rehtori Sanna Oi-
karinen.

 Lempäälässä toimiva yläkoulu on jo pitkään 
ollut aktiivinen Smokefree-kilpailussa. Viime 
lukuvuonna toistakymmentä sen luokista py-
syi mukana kisan loppuun asti.  
– Kilpailu antaa luontevan mahdollisuuden
puhua päihteistä ja porkkanan siihen, että 
pysyttäisiin raittiina kaikin tavoin. Myös yh-
teishenki kasvaa, kun oppilaat tsemppaavat 
toisiaan. 

 Kilpailuun voivat osallistua kaikki halukkaat 
yläkoululuokat, koulun harrastusryhmät sekä 
yläkouluikäisistä koostuvat vapaa-ajan harras-
teryhmät, esimerkiksi urheiluseurat. Oppilaat 
sitoutuvat olemaan käyttämättä nikotiinituot-
teita lokakuun alusta maaliskuun loppuun 
asti. Palkinnot arvotaan kilpailussa loppuun 
asti pysyneiden luokkien kesken. 

Kilpailulla pitkät perinteet 
Smokefree-kilpailu käynnistyi viime syksynä jo 
30. kerran. EHYT ry:n koulutussuunnittelijan
Katri Saarelan mukaan sen idea on säilynyt sa-
mana, vaikka muoto ja sisältö ovat jonkin ver-
ran muuttuneet vuosien varrella. Tavoitteena 
on, että nuori ei aloittaisi nikotiinituotteiden 
käyttöä tai ainakin kokeilut siirtyisivät myö-
hemmäksi. 
– Tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä pi-

demmälle aloittaminen ja kokeilut siirtyvät, 
sitä todennäköisemmin tupakointi ei ala ol-
lenkaan, Saarela toteaa. 
   Myös tiedon lisääminen on tärkeä tavoite. 
Viime syksynä uudistetut Smokefree-verkko-
sivut tarjoavat opettajille ja nuorille runsaasti 
aiheita keskusteluihin. Opettajien toiveesta 
myös nuuska on otettu entistä vahvemmin 
mukaan kilpailusisältöihin. 
– Nuoria haastetaan olemaan kriittisiä ja ajat-
telemaan itse, ja asioita tarkastellaan muus-
takin kuin terveyden näkökulmasta. Aiheena
voi olla esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutu-
minen tupakkaa kasvattavissa kehitysmaissa,
Saarela sanoo.

Voitto vei luokan Helsinkiin 
Luottamus on tärkeä tekijä kilpailussa, sillä lu-
pauksen pitäminen perustuu nuorten sanaan. 
Saarela ja Oikarinen uskovat ryhmäpaineen 
tsemppaavan eteenpäin. Jos joku luokasta jää 
kiinni tupakkatuotteiden käytöstä tai kertoo 
siitä itse, nuoret saavat yhdessä päättää, ha-
luaako ryhmä yrittää uudelleen. Jatkaminen 
on mahdollista suorittamalla ylimääräinen 
tehtävä.  

 Vuonna 2017–18 kilpailuun ilmoittautui 1 
216 ryhmää, joista reilut puolet pysyivät mu-
kana loppuun asti. Hakkarin koulun 9 C:lle saa-
vutus toi mainion huipennuksen peruskoulun 
viimeisiin päiviin.  
– Luokka teki kevätretken Helsinkiin. Palkinto
auttoi kattamaan matkat, yöpymisen hostel-
lissa ja vielä Linnanmäen rannekkeetkin, Oika-
rinen kertoo.

Yhteiseen maaliin ilman nikotiinia 

Hakkarin koulun 9 C -luokka

KOULUT JA OPPILAITOKSET

oppilaista 
(yläkoulut)

opettajista

vanhemmista 

Nikotiinihanke: 

3
Yhteistyökoulua pilotoi 
Nikotiinihankkeen mallia

82,5%

Smokefree: 
Vuonna 2018 päättyneellä 

kilpailukaudella  
kilpailuun osallistui

1 216
yläkoululuokkaa 

22 255 
oppilasta

1 166
kasvatusalan ammattilaista

oppilaista piti nikotii- 
nittomuuden tukemista  

tärkeänä
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Ammattiin opiskelevilla haitalliset terveystottumukset ja sosiaalinen epäluottamus ovat yleisempiä kuin 
lukiolaisilla. Siksi on tärkeää, että juuri ammatillisissa oppilaitoksissa ehkäistään hyvinvointia vähentä-
viä tekijöitä. EHYTin Päihdeilmiö- ja Ryhmäilmiö-koulutukset ovat saaneet hyvän vastaanoton amma-
tillisissa oppilaitoksissa.

”Luulin ennen tunnin alkua, että tää on sa-
manlaista päihdepuhetta kuin aikaisemmin 
on ollut. Yllätyin positiivisesti siitä, että tunti 
oli viihdyttävä ja samalla sai miettimään omaa 
ja lähipiirin päihteiden käyttöä.” 
   Palaute on peräisin EHYTin Päihdeilmiö-op-
pitunnilta, jolle osallistui yli 12 000 opiskelijaa 
vuosina 2017–2018. Oppitunnit toteutettiin 
sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankerahoi-
tuksella 156 ammatillisessa oppilaitoksessa. 
   Päihdeilmiö-oppitunnilla käydään ensin läpi 
suomalaisten päihteiden käytön historiaa. Se 
antaa pohjaa tunnin pääsisältöön eli keskus-
teluun päihteiden käytön syistä ja haitoista. 
Niitä hahmotetaan miellekartan ja yhteisten 
pohdintojen kautta.  
   EHYTin koulutussuunnittelijan Anu Rauta-
man mukaan nuoret arvostivat sitä, että päih-
teistä puhutaan neutraalisti ja useasta näkö-
kulmasta.  
– Oppitunnilla annetaan tilaa nuoren äänelle.
Aihe kiinnosti selvästi myös opettajia – niin
monta sataa opettajaa oli mukana tunneilla,
vaikka se oli heille vapaaehtoista, hän kertoo.

Koulutusreformi samaan aikaan 
Ammatillisille oppilaitoksille tarjottiin kärki-
hankerahoituksella myös Ryhmäilmiö-koulu-
tusta. Henkilöstölle tarkoitettuun koulutuk-
seen osallistui noin 1 800 työntekijää yli 60 
toimipisteessä. 

Rautama toteaa koulutusten ajoittuneen 
haastavaan ajankohtaan, koska ammatillisen 
koulutuksen reformi tuli voimaan vuoden 
2018 alussa. Muutos on sitonut oppilaitosten 

aikaa ja resursseja. 
   Ryhmäilmiö-koulutuksessa ei puhuta päih-
teistä, mutta sen taustalla on yksi selkeästi 
päihteisiin liittyvä fakta. 
– Suomalaisilla on hyvin voimakas tarve ryh-
mäytyä päihteiden avulla. Nuoren olisi hyvä
saada kokemuksia päihteettömästä ryhmästä,
johon voi kuulua omana itsenään.

Ryhmäytymistä pitää tukea 
Ryhmäilmiö-koulutus antaa valmiuksia toi-
mivien ryhmien luomiseen ja ylläpitämiseen. 
Vaikka reformi on entisestään lisännyt opis-
kelun yksilöllisyyttä, porukkaan kuuluminen 
on tärkeää niin hyvinvoinnin kuin opintojen 
etenemisenkin kannalta.  
– Nuori tarvitsee kavereita ja yhteisöllisyyttä
ympärilleen. Tätä on tärkeää tukea pieninkin
keinoin, Rautama painottaa.
   Hän mainitsee yhtenä keinona nuorten 
huomioimisen. Ryhmäytymistä edistää esi-
merkiksi se, että opettaja ennen tunnin alkua 
huomioi jokaisen tilaan tulevan opiskelijan 
tervehtimällä tai vaikka vain nyökkäämällä. 
Tällaisia tilanteita ja niiden herättämiä tun-
temuksia opettajat pääsivät itse testaamaan 
koulutuksessa. 
”Ryhmäytymisen merkitys kirkastui ja se, 
miten se auttaa koko yhteisöä ja erityisesti 
nuoria”, kommentoi eräs osallistuja palaut-
teessaan. 
   Kärkihankerahoituksen päätyttyä Päihdeil-
miö- ja Ryhmäilmiö-koulutukset jatkuvat van-
haan tapaan maksullisina. Niitä voivat tilata 
sekä ammattioppilaitokset että lukiot. 

Pohdintaa päihteistä ja ryhmän voimasta

KOULUT JA OPPILAITOKSET

Ryhmäilmiö:

926
hankkeen kautta 
koulutettuja

70% 
koki saaneensa uusia 
valmiuksia ryhmän  

ohjaamiseen

Päihdeilmiö: 

8 581 
kohdattua opiskelijaa

91%
piti saamaansa  

tietoa hyödyllisenä

Koulutustilaisuus Pudasjärvellä.
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Pohdintaa päihteistä ja ryhmän voimasta
Sosiaaliset suhteet ovat tärkeä osa opiskelijaelämää, ne edistävät mielen hyvinvointia ja parhaimmil-
laan suojaavat päihdeongelmilta. EHYTin ja Nyyti ry:n KUPLA-hanke (2018–2020) tähtää korkeakouluyh-
teisöön, johon kaikki kokevat olevansa tervetulleita omana itsenään. Ilman paineita käyttää päihteitä. 
Hanke toteutetaan yhdessä opiskelijayhteisöjen kanssa.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuk-
sen (KOTT) 2016 mukaan 17 % opiskelijoista 
kokee sosiaalista painetta alkoholinkäyttöön. 
Nyytin vuonna 2015 toteuttaman uusien opis-
kelijoiden kyselyn mukaan 17 % vastaajista ei 
ole osallistunut lainkaan opiskelijatapahtu-
miin, ja KOTT:n mukaan 22 % vastaajista koki 
ettei kuulunut mihinkään ryhmään, kuten 
opiskeluryhmään tai vuosikurssiin.
– Opiskelijaelämän kulmakiviä ovat tapahtu-
mat ja opiskelijakulttuuriin osallistuminen, ja
toiminnan pitäisi olla kaikkien saavutettavissa.
Opiskelijayhteisön tarjoama sosiaalinen tuki
edistää mielen hyvinvointia ja suojaa päihde-
ongelmilta, sanoo KUPLA-hankkeen projekti-
päällikkö  Sarianna Palmroos.
  KUPLAn yhteistyökumppaneita ovat Suomen 
ylioppilaskuntien liitto SYL ry, Suomen opiske-
lijakuntien liitto – SAMOK ry, Opiskelijoiden 
liikuntaliitto (OLL) ry ja Ylioppilaiden tervey-
denhoitosäätiö YTHS. 

Korkeakouluyhteisö, jossa  
välitetään kaikista
KUPLA- hanke lähti unelmasta luoda korkea-
kouluyhteisö, johon kaikki kokevat olevansa 
tervetulleita omana itsenään, jossa annetaan 
ja saadaan sosiaalista tukea ja jossa päihteistä 
ja mielen hyvinvoinnista voidaan puhua avoi-
mesti. Yhteisö, jossa pystytään puhumaan 
myös vaikeista asioista ja huomataan kysyä 
tarvittaessa ”miten sulla menee?”
”On ilo huomata että tässä tehdään oikei-
ta asioita kohderyhmän tarpeisiin. Koemme 
saavamme teiltä apua ja koulutatte asiantun-
tevasti tärkeistä aiheista.”, kommentoi eräs 

hankkeen ohjausryhmän jäsen.
– Unelma mukaan ottavasta ja rohkeasta yh-

teisöstä ei saa jäädä vain KUPLAn unelmaksi,
vaan siitä on tehtävä koko korkeakouluyhtei-
sön unelma, Palmroos sanoo.
  KUPLA on saanut positiivisen ja kannustavan 
vastaanoton korkeakouluyhteisöissä. Hanket-
ta esiteltiin opiskelijajärjestöjen hyvinvointita-
pahtumissa, joissa kohdattiin 335 opiskelijaa. 
Lisäksi hanketta kehitettiin erilaisissa sidos-
ryhmätapaamisissa, joita oli yhteensä 29 ja 
niissä tavattiin 170 henkeä. Palautetta tuli esi-
merkiksi  kirkon oppilaitostyöntekijältä: ”Tär-
keä aihe – hienoa, että on tällainen hanke!”.

Pilottina viisi opiskelijayhteisöä
Hankkeen yhteistyöyhteisöksi valittiin viisi yh-
teisöä: Helsingin, Vaasan ja Oulun yliopistot 
ylioppilaskuntineen, Centria-ammattikorkea-
koulu ja opiskelijakunta COPSA ja Oulun am-
mattikorkeakoulu ja opiskelijakunta OSAKO. 
   Yhteistyökorkeakouluissa pilotoidaan kou-
lutuksia opiskelijatuutoreille, korkeakoulun 
henkilökunnalle ja opiskelijatapahtumien jär-
jestäjille. 

 Erään yhteistyökorkeakoulun opinto-ohjaa-
jan mukaan ”KUPLA-hanke on meille tärkeä, 
koska olemalla mukana opimme auttamaan 
opiskelijoitamme entistä paremmin.” 
– Korkeakouluyhteisöjen pelinrakentajia kou-
lutetaan huomioimaan erilaiset opiskelijat
erilaisine kiinnostuksenkohteineen. Samalla
lisätään heidän valmiuksiaan ottaa vaikeatkin
asiat puheeksi. Tätä kautta rakennetaan kai-
kille parempi korkeakouluyhteisö, Palmroos
kertoo.

Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina 

KUPLA-hanke 2018–2020

KOULUT JA OPPILAITOKSET

335 
hyvinvointitapahtumissa 
kohdattua opiskelijaa

259 
koulutettua tuutoria ja  

opiskelijajärjestötoimijaa

29 
sidosryhmätapaamista, 

joissa kohdattu 

170 
henkeä

Tärkeä aihe – 
hienoa, että 
on tällainen 
hanke!”

”
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EHYTin verkkotyö tavoittaa vapaa-aikaansa viettävät nuoret sosiaalisessa mediassa. Tuemme nuoren 
kasvua ja kehitystä jakamalla tietoa, herättämällä ajatuksia, keskustelemalla ja vastaamalla kysymyk-
siin. Videot ovat tärkeä osa työtämme, niiden avulla nuoria lähestytään asiallisesti mutta rennolla mei-
ningillä.

”Bueno Talk on kuin se neuvokas kaveri, joka 
pelastaa sut pinteestä, kertoo outoja puujal-
kavitsejä, kompastuu omiin kengännauhoihin-
sa ja pysyy sun vierellä.” 
   Tämä on kiteytys EHYTin nuorille suunna-
tusta verkkotyöstä, jonka brändinimenä on 
Bueno Talk. Se kattaa järjestön tuottaman 
verkkosisällön, jonka kohderyhmänä ovat 13–
18 vuotiaat nuoret. Kokoavana foorumina on 
buenotalk.fi-sivusto.   
   Verkkotyö painottuu etenkin videoihin ja 
Instagram-päivityksiin, mutta muutostrendejä 
on seurattava herkeämättä. 
– Pyrimme olemaan siellä, missä nuoretkin
ovat, ja tällä hetkellä YouTube ja Instagram
kuuluvat kuumimpiin paikkoihin. Ensi viikolla
tilanne voi olla jo toinen, naurahtaa EHYT ry:n
verkkopedagogi Sebastian Östman.

 Toiminnan tavoitteena on ehkäistä päihtei-
den käytön sekä digi- ja rahapelaamisen hait-
toja. Videoissa ja muissa sisällöissä käsitellään 
kuitenkin laajasti eri teemoja, kuten mielen-
terveyttä ja seksuaalisuutta. Pyrkimyksenä on 
tukea nuoren itsetuntoa ja yhteiskuntaan kiin-
nittymistä ja näin vahvistaa haitoilta suojaavia 
tekijöitä. 
– Puhumme asioista, jotka vaikuttavat nuo-
ren hyvinvointiin ja sitä kautta tutkitusti myös 
päihdekäyttäytymiseen, Östman toteaa. 

Miten erottua joukosta? 
Kilpailu nuorten huomiosta on kovaa, sillä joka 
päivä nettiin ladataan valtava määrä uusia vi-
deoita ja muita sisältöjä. Verkkotyön tiimi on 
tehnyt tarkoituksella monentyyppisiä videoita 
ja samalla testannut, mikä yleisöä kiinnostaa. 
Toisaalta selväksi on tullut myös se, että nuor-
ten mieltymyksissä on paljon hajontaa. Se on 
Östmanin mukaan ollut yksi syy pyrkiä mo-
nipuolisuuteen videoissakin. Lisäksi niiden 
rinnalle ovat tulleet uusina kanavina blogi ja 
podcastit. 

Koulutyöstä silta verkkoon 
Verkkosisältöjä tehdään tutuiksi muun muas-
sa EHYTin koulutyön kautta, kun kouluissa vie-
railevat työntekijät vinkkaavat Bueno Talkista.  
– Verkossa nuori voi jatkaa siitä, mitä hän on
koulussa kuullut. Jos hänelle tulee myöhem-
min mieleen jokin kysymys vaikka kannabik-
sesta, hän voi esittää sen Kysy-palstallamme.
Kysyä voi myös ruotsiksi, Östman sanoo.
Kysymyksiin vastataan joko kirjallisesti verkko-
sivuilla tai videolla, yhtä rennolla otteella kuin
nuoriso-ohjaaja juttelisi aiheesta nuorisotilas-
sa.
– Suoraa faktaa löytyy verkosta paljon muu-
tenkin. Siksi olemme kallistuneet enemmän 
rentoon ja rempseään meininkiin, jonka avul-
la pyrimme vaikuttamaan ja viemään viestiä 
perille.

Nuorten kintereillä verkossa 

Bueno Talk -toiminta 13–18-vuotiaille

NUORISOTYÖ SOMESSA

3 679 
Instagram-kuvien tykkäystä

21 718
Youtuben näyttökertaa 

(36 videota)

136
Sekasin-keskustelua

7 752
Buenotalk.fi-sivustolla 

vierailleita

1 687
BuenoTalk Liveä 

katsoneita

 Minna LehtinenMinna Lehtinen
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Nuorten kintereillä verkossa
Kannabiksen käytön puheeksi ottaminen ei aina ole helppoa nuorten parissa työskenteleville. Siksi ke-
hitämme YAD ry:n kanssa toimintamallia, joka helpottaa kannabista käyttävän nuoren kohtaamista.  
Vuoden 2018 alussa alkaneessa hankkeessa luodaan myös nuorille verkkoon malli, jonka avulla nuoret 
voivat vähentää käyttöä tai lopettaa sen kokonaan. 

Miten keskustella kannabiksen käytöstä nuor-
ten kanssa? Millaista tietoa heidän parissaan 
työskentelevät ammattilaiset kaipaavat? Entä 
mitä nuoret itse ajattelevat asiasta? 
   Kysymyksiin on haettu vastauksia EHYTin 
ja YADin hankkeessa, jossa luodaan toimin-
tamallia ja työkaluja kannabiksen käytön lo-
pettamisen ja vähentämisen tueksi. Projektin 
työntekijät ovat haastatelleet ammattilaisia ja 
saadun tiedon avulla luoneet jo pilottivaihees-
sa olevan interventiomallin. 
– Tietoa kaivataan siitä, miten kannabiksen
kokeiluun ja käyttöön tulisi suhtautua ja kuin-
ka jatkaa keskustelua nuoren kanssa asian
tultua ilmi. Kannabikseen liittyy yleisiä väittä-
miä, joilla vapaamielistä suhtautumista usein
perustellaan. Myös niihin toivotaan vastauk-
sia, kertoo projektipäällikkö Kim Kannussaari
EHYTistä.

Kokonaisvaltaista kohtaamista 
Tyypillinen väittämä on esimerkiksi se, että 
kannabis on terveellisempää kuin alkoholi. 
Molemmissa on kuitenkin haittansa, joita on 
vaikea verrata keskenään. Alkoholin haitat 
näkyvät nopeasti ja näkyvästi, kannabiksen 
hitaammin ja salakalavammin. 
– Keskustelussa on hyvä myös tuoda esiin se,
että mitä nuorempana aloittaa ja runsaammin
käyttää, sitä suuremmat ovat riskit, Kannus-
saari toteaa.

 Lähtökohtana on, että nuori kohdataan ko-
konaisena ihmisenä eikä häntä katsota vain 
yhden linssin läpi. Halu päihtyä voi olla oire, 
jonka taakse tulisi nähdä. Tämän toiveen ovat 
tuoneet esiin myös hankkeeseen osallistuvat 
nuoret, joilla on kokemusta kannabiksen käy-

töstä. 
– Heistä tärkeää on myös se, että puheek-
siottajan omat asenteet eivät estä nuoren
kuuntelemista. Kun nuori kokee, että häntä on
kuunneltu, hän on vastaanottavainen myös
riskien esiin tuomiselle.

Tuttu ilmiö joka puolella maata 
Kannussaari on kiertänyt hankkeen merkeissä 
eri puolilla maata. Hänestä teema on osoit-
tautunut ajankohtaiseksi kaikkialla, mutta 
suurissa kaupungeissa ilmiö on yleisempi kuin 
pienillä paikkakunnilla.  
– Joillakin paikkakunnilla nuorten kannabiks-
en käytöstä ollaan kovin huolissaan ja media-
kin on nostanut aihetta esiin. Kun olemme
käyneet keskustelemassa ja kouluttamassa,
käyttäjien joukko onkin osoittautunut luultua
pienemmäksi, Kannussaari kertoo.

 Hän korostaa, että tarkoitus ei ole vähätellä 
asiaa. Kysymällä, keskustelemalla ja pieniin-
kin vihjeisiin tarttumalla päästään kuitenkin 
pidemmälle kuin vain mielikuvien varassa toi-
mimalla. 

 Interventiomallin nimi on Kasvi, jonka kirjai-
mista on helppo muistaa askelmerkit: kysymi-
nen, arviointi, suunnittelu, vahvistaminen ja 
itsemääräämisoikeus. Mallia ryhdytään tänä 
vuonna kouluttamaan nuorten parissa työs-
kenteleville. Syksyllä lanseerataan myös kan-
nabiksen käyttäjille suunnattu verkkosivusto, 
jolla omaa käyttöään voi arvioida muun muas-
sa testien ja pelien avulla. 

 Kannabisinterventio nuorille kannabiksen 
käyttäjille -hanke toteutetaan vuosina 2018–
2020. 

Fiksua vuoropuhelua kannabiksesta 

KANNABIS

Koulutuksia 16:ssa
eri maakunnassa 

9 
mediaesiintymistä

Koulutettuja:

388 
nuorta

170 
vanhempaa

964 
kasvatusalan ammattilaista

Kannabis-pelikortit puheeksiottoon ja keskustelun tueksi
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Ånni (2014-2018) oli järjestöjen yhteishanke kulttuurisensitiivisen päihdekasvatuksen kehittämiseksi. 
Hankkeen tuottamia Juteltaisko?- ja ånni yhdessä -menetelmiä käytetään EHYTissä aktiivisesti. Vuonna 
2018 tarjottiin somalitaustaisille vanhemmille tukea arjen päihdekasvatukseen. Vertaisryhmät kokoon-
tuivat Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.

Miten keskustella omien lasten ja nuorten 
kanssa päihteistä? Tämä oli yksi pääteemoista 
somalitaustaisille vanhemmille kesällä 2018 
järjestetyissä ånni yhdessä -vertaistuokioissa. 
Tapaamisissa levitettiin järjestöjen yhteisessä 
ånni-hankkeessa kehitettyä päihdekasvatus-
menetelmää somaliyhteisöihin Tampereella, 
Jyväskylässä ja Oulussa. Projektiin osallistui 
runsaat 200 vanhempaa. 
   Sairaanhoitajaksi opiskeleva lähihoitaja 
Rashiid Jamac toimi vertaistuokioiden oh-
jaajana Tampereella. Ryhmiä oli kaksi, ja ne 
kokoontuivat kymmenen kertaa. Osallistujien 
antaman palautteen mukaan keskustelut oli-
vat erittäin hyödyllisiä. 
– Joillakin maahanmuuttajavanhemmilla on
vaikeuksia kommunikoida täällä syntyneiden
lastensa kanssa päihteistä. Voi olla vaikea ym-
märtää lapsiaan, jotka elävät kahden kulttuu-
rin välissä, Jamac sanoo.

Neuvoja arjen haasteisiin 
 ånni yhdessä -malli perustuu nuorten arkea 

havainnollistavien kuvien tulkintaan. Jama-
cin mukaan kuvat paitsi lisäsivät rohkeutta 
keskustella myös helpottivat asioiden konk-
retisointia. Niiden avulla päästiin kiinni arjen 
tilanteisiin: Miten reagoida, kun lapsi näkee 
kadulla humalaisia? Mitä tehdä, jos kaveripo-
rukan paine johtaa päihdekokeiluihin? Kuinka 
toimia, jos nuori tulee kotiin päihtyneenä? 
– Kuvien kautta kävimme läpi muun muas-
sa sitä, miten voi oppia ilmaisemaan itseään
entistä paremmin ja asiallisemmin. Jos osaa

ilmaista itseään, on helpompi myös opettaa 
lasta, Jamac toteaa. 
   Yksi näkökulma oli myös se, miten puhua 
päihteistä avoimesti lasten kanssa jo varhai-
sessa vaiheessa, vaikka niistä ei itsellä ole ko-
kemusta. Osallistujat olivat hyvillään siitä, että 
he saivat omalla kielellä tietoa eri päihteistä ja 
niiden vaikutuksista. Etenkin alkoholi ja nuus-
ka herättivät paljon kysymyksiä.  

Projektille toivottiin jatkoa 
Vertaistuokioihin osallistui Tampereella sekä 
isiä että äitejä. Matkan varrella väkeä tuli li-
sää, kun osallistujat suosittelivat ryhmää 
tutuilleen. Jokaisessa tapaamisessa oli oma 
teemansa, ja myös vanhemmat saivat toivoa 
aiheita. 
– Esiin tuli huolta siitä, että lapsen kanssa ei
ole keskusteluyhteyttä. Pelkona saattoi olla
myös, että päihteiden käytön vuoksi nuorelle
käy huonosti tai että lastensuojelun toimien
vuoksi menettää lapsen, Jamac kertoo.
Keskustelun tarpeesta kertoo se, että osallis-
tujat toivoivat toiminnalle jatkoa. ”Mielestä-
ni tämä saisi jatkua aina. Kaikki vanhemmat
Tampereella haluavat päihdetuokioita”, totesi
eräs vanhempi palautteessaan.
Monivaiheisen ånni-hankkeen tavoitteena oli
tukea eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevia
vanhempia ja muita kasvattajia päihdekasva-
tustehtävässä. Kohderyhmiä ja kumppanei-
ta olivat somalitaustaisten perheiden lisäksi
ruotsinkieliset ja venäjänkieliset perheet.

Puhetta päihteistä kahden kulttuurin välissä  

ånni yhdessä -vanhempien vertaistuokio

MONIKULTTUURINEN TYÖ 

213 
koulutettua  

somalitaustaista  
vanhempaa  

42 
vanhempaintuokiota 

 kolmessa kaupungissa 

2 999 
koulutettua nuorta

1 359 
kohdattua vanhempaa

2018

2014
2018
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Puhetta päihteistä kahden kulttuurin välissä

Rusmedels- och spelfostran erbjuds även på 
svenska till skolor och läroanstalter. Vilka tankar 
väckte lektionen?  
”Vi fick veta om de negativa sidoeffekterna om de 
olika rusmedlen men utbildaren som höll presen-
tationen överdrev inte med det” 
Vad nytt lärde du dig under lektionen? 
”Att det var kring 60% procent av ungdomar från 
årskurs 8-9 som inte dricker alkohol” 
”Att det är olagligt att dela ut snus” 

MUUT

19%
av alla elevmöten 
på lektionerna i 
rusmedelsfostran 
skedde på svenska

Tsemi-toiminta 

Vuonna 2018 kehitimme 4.–6.-luok-
kalaisille kesäleirin ja toimintamallin, 
jossa leirin aikainen toiminta jatkuu 
viikkokerhossa. Tarjolla oli yhdessä 
suunniteltua harrastustoimintaa, jota 
aikuiset ohjasivat. Neljään kokonai-
suuteen osallistui sata nuorta. Ko-
kemukset toiminnasta olivat erittäin 
myönteisiä. Tsemi-toiminta rahoitet-
tiin Punainen sulka -avustuksella.

Pelitaito-tunneilla 
pohditaan ajan  
käyttöä arjessa 

Pelitaito-tunneilla oppilaat oppivat 
tunnistamaan pelaamisen hyötyjä ja 
haittoja sekä pohtimaan tasapainoa 
pelaamisen ja muun arjen välillä. 
Vanhempainilloissa lisätään aikuisten 
tietoa pelikulttuureista, pelien vaiku-
tuksista ja pelikasvatuksesta käytän-
nössä. 

Tunneille osallistui 4889 oppilasta 
ja vanhempainiltoihin 1243 huol-
tajaa. 93% tunneille osallistuneista 
5.-9.-luokkien oppilaista piti aiheen 
käsittelyä kiinnostavana. Vanhem-
painiltoihin osallistuneista 83% koki 
saaneensa tietoa pelaamisesta, peli-
kulttuureista ja pelihaitoista. 

oppilaita kohdattiin 

1,3 
 

kertaisesti 
ja vanhempia

 2,5 
 

kertaisesti enemmän 
aiempaan vuoteen  

verrattuna

SELVIS

SELVIS-hankkeessa (2018-2021) kehi-
tetään kehitysvammaisille nuorille eh-
käisevää päihde- ja pelikasvatustyötä. 
Luomme toimintamenetelmiä, raken-
namme tukiverkostoja ja vahvistamme 
ammattilaisten osaamista. SELVIS on 
osa Arvokas-avustusohjelmaa ja se to-
teutetaan yhteistyössä Kehitysvamma-
liiton kanssa. 

Vahvistamo 
Vahvistamo tarjoaa koulutusta nuor-
ten kanssa työskenteleville. Osaa-
miskeskus luo alueellisia verkostoja, 
joissa nuorisotyön ammattilaisten 
asiantuntijuutta jaetaan ja vahviste-
taan. Toimimme Vahvistamossa yh-
dessä Suomen Mielenterveysseuran 
ja Yeesin kanssa. Opetus- ja kulttuu-
riministeriö valitsi Vahvistamon Nuo-
risoalan osaamiskeskukseksi vuosiksi 
2018–2019.  

21
kohdattua nuorta

49
kohdattua ammattilaista

Päihdekasvatusta ruotsiksi

kuva

89 
osallistujaa

4,475
arvosana nuorilta (max.5)

118 
eri tapahtumaa

2 756 
kohdattua kohderyhmän 

edustajaa

Click for support 

Click for support -malli luotiin 13 maan 
EuroNet-verkoston EU-projektissa. Se 
on verkkopohjainen interventiomalli 
ja sovellus uusia psykoaktiivisia aineita 
(ns. bilehuumeet, tutkimuskemikaalit, 
muuntohuumeet) käyttäville ihmisille. 
Sivuston nimeksi tuli MindYourTrip.eu 
ja se otettiin käyttöön vuonna 2018. 

35 
oma-apu testiä 

1 003 
vierailua verkkosivuilla
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HUUGO-ohjelmamme auttaa työyhteisöjä ehkäisemään, tunnistamaan, kohtaamaan ja ratkaisemaan 
päihdeongelmia. Tarjoamme työkaluja ja koulutusta sekä autamme päihdeohjelman teossa. Esimer-
kiksi Millog Oy on saanut EHYTiltä tukea yrityksen päihdeohjelman uudistamiseen ja jalkauttamiseen. 

Päihdeongelmaan on usein vaikea puuttua 
työpaikalla, jos asian käsittelyyn ei ole selkeää 
toimintamallia. Pelisääntöjen monimutkai-
suuteen havahduttiin Millog Oy:ssä nelisen 
vuotta sitten. Yritys vastaa Puolustusvoimien 
maa- ja merivoimien kaluston kunnossapidos-
ta ja muun muassa osallistuu asiantuntijana 
Puolustusvoimien materiaalihankkeisiin.  
– Meillä oli päihdeohjelma, mutta se oli kovin
raskaslukuinen. Tuntui siltä, että esimiehem-
me eivät osaa toimia tilanteen tullessa päälle,
kertoo yrityksen HR-asiantuntija Heli Kulo-
nen.
Hän oli kuullut HUUGO-ohjelmasta ja otti 
yhteyttä EHYTiin. Yhteydenotto johti päihde-
ohjelman päivittämiseen HUUGO-asiantunti-
joiden konsultoinnin pohjalta. Nyt Millogissa
on käytetty entistä tarkempaa ja kattavampaa
Skarppi-päihdeohjelmaa keväästä 2016.

 Millogin päihdeohjelma on tehty oppaaksi, 
jossa asioista kerrotaan käytännönläheises-
ti. Se antaa esimiehille selkeät ohjeet, miten 
toimia esimerkiksi silloin, jos työntekijä tulee 
töihin päihtyneenä. 
– Meillä on päihteiden suhteen nollatolerans-
si, ja päihtymyksen toteaminen johtaa aina
hoitoonohjaukseen. Siten haluamme osoittaa
välittämistä, Kulonen sanoo.

Ohjelma tutuksi kouluttamalla 
Jotta päihdeohjelma tulee osaksi käytän-
nön työtä, tarvitaan myös koulutusta. EHYT 
ry:n kouluttaja Timo Nerkko piti Millogissa 
ensimmäiset koulutukset esimiehille, luotta-
musmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, kun 
päihdeohjelmaa uusittiin vuonna 2015. Kou-

lutus käsitteli yleistä päihdetietoa, ongelmien 
tunnistamista ja puheeksiottoa. 
   Lisäksi yritys päätti, että jokaiseen yrityksen 
22 toimipaikkaan nimetään päihdeyhdyshen-
kilö. Hän on työyhteisön jäsen, jolle ongel-
mista voi puhua ennen virallista esimieskes-
kustelua. Myös he ovat saaneet koulutusta 
tehtävään. 
   Uusien rekrytointien vuoksi koulutustarve 
on jatkuvaa. Kaikkiaan yrityksessä työskente-
lee noin 1 050 omaa työntekijää. 
– Esimerkiksi vuonna 2018 meille rekrytoitiin
lähes 90 henkeä. Vuosittain uusia esimiehiä
koulutetaan ryhmittäin, Kulonen kertoo.

Ei pelkkä yksityisasia 
Suomalaisista noin 90 prosenttia käyttää alko-
holia säännöllisesti. Vaikka suurin osa on koh-
tuukäyttäjiä, liiallisen juomisen haitat näkyvät 
työelämässä muun muassa sairauspoissaolo-
jen aiheuttamina kustannuksina. Senkään 
vuoksi kysymys ei ole yksityisasiasta.  
– Meillä esiin tulleet päihdeongelmat ovat liit-
tyneet alkoholinkäyttöön, mihin vaikuttaa var-
masti se, että henkilöstön keski-ikä on melko
korkea, 47 vuotta. Huumeiden käyttöä ei ole
tullut esiin, eikä myöskään peliongelmia, Ku-
lonen kertoo.
  Huugo-ohjelma auttaa työyhteisöjä ehkäise-
mään, tunnistamaan, kohtaamaan ja ratkaise-
maan työpaikkojen päihdeongelmia. Kulonen 
on tyytyväinen myös siihen, että EHYTistä voi 
tarvittaessa aina kysyä neuvoa, jos eteen tu-
lee pulmallinen tilanne. 
– Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhömme,
joka jatkuu edelleen, hän vakuuttaa.

Yhteisin pelisäännöin kiinni päihdeongelmiin 

Huugo-ohjelma työyhteisöille

AIKUISET TYÖLÄMÄSSÄ

1 204 
koulutettua

43 441 
työntekijän 

työyhteisön hyvinvoin-
tia tuettu

Tero Sivula
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Yhteisin pelisäännöin kiinni päihdeongelmiin
Arpa-hanke tukee ja kehittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen ammattilaisten osaamista, jotta he 
tunnistavat rahapelihaitat ja osaavat ottaa ne puheeksi. Tavoitteena on, että puheeksiotto juurtuu osak-
si päivittäistä työtä. Rahapelimonopoli ja arpajaislaki ovat keskeisessä asemassa haittojen ehkäisyssä, 
joten pyrimme vaikuttamaan myös politiikkaan. 

Suomessa reilut puoli miljoonaa ihmistä pelaa 
rahapelejä riskitasolla. Arpa-projekti on teh-
nyt ilmiötä tutuksi päihde- ja mielenterveys-
järjestöjen ammattilaisille.  
   Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden on 
tärkeää ottaa rahapelaaminen puheeksi asi-
akkaiden kanssa, jotta mahdollinen riskipelaa-
minen ei muuttuisi ongelmapelaamiseksi.  
Tähän tarpeeseen vastaa EHYT ry:n Arpa-pro-
jekti, jonka asiantuntijat ovat kouluttaneet 
päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työnteki-
jöitä päiväkeskuksissa ja kohtaamispaikoissa 
eri puolilla maata. Tavoitteena on vahvistaa 
osaamista niin, että rahapelaamisesta puhu-
minen on luonteva osa arjen vuorovaikutusti-
lanteita ja toimintakäytäntöjä. 
– Rahapelaaminen on vielä vieras ilmiö yllät-
tävän monelle kohtaavassa työssä olevalle
ammattilaiselle. Olemme vieneet heille pe-
rustietoa ilmiöstä sillä ajatuksella, että raha-
pelaamisesta voi puhua asiakkaiden kanssa
siinä missä päihteistäkin, kertoo projektiasi-
antuntija Eija Pietilä EHYT ry:stä.

Kahdella kysymyksellä alkuun 
  Puheeksiottoa helpottaa projektissa kehitet-
ty malli, joka perustuu kahteen kysymykseen: 
Mitä rahapelejä pelaat? Kuinka usein pelaat? 
Malli sisältää myös tarvittavat tiedot palaut-
teen antamiseksi sekä asiakkaalle annettavan 
materiaalin. 
– Vastaukset kertovat henkilön pelikäyttäyty-
misestä, josta voidaan myös arvioida, pelaa-
ko hän riskitasolla. Samalla asiakkaalle anne-
taan palaute sen pohjalta, miten suomalaiset
yleensä pelaavat, Pietilä kertoo.

 Vaikka asiakas ei haluaisi keskustella asiasta 

tai vähättelee pelaamistaan, puheeksiotto on 
silti interventio. Se luultavasti herättää joitain 
tunteita tai mietteitä omasta pelikäyttäytymi-
sestä. 
– Peliongelmaan liittyy erittäin paljon häpeää.
On tärkeää, että puheeksiotto tapahtuu luot-
tamuksellisesti ja neutraalisti, ilman arvotta-
mista.

 Rahapeleissä on sekä matalan että korkean 
riskin pelejä. Esimerkiksi nopeatempoiset ja 
aina saatavilla olevat rahapeliautomaatit ovat 
korkean riskin pelejä, joihin voi äkkiä kulua 
isojakin summia. 
– Kysymyksistä voi jatkaa eteenpäin selvittä-
mällä, paljonko asiakas käyttää rahaa pelaa-
miseen viikossa ja paljonko se tekee vuosita-
solla. Entä kuinka paljon pelaaminen vie aikaa,
ja miten se vaikuttaa arkielämään?

Koulutuksesta arjen tekoihin 
Arpa-projektin ensimmäinen vaihe oli 2015–
2017. Meneillään on viime vuonna alkanut 
toinen vaihe, joka päättyy vuoden 2019 lopus-
sa. Sitä ennen koulutuskokemuksista saatuja 
oppeja ja hyviä toimintatapoja levitetään päi-
väkeskuksia ylläpitäviin päihde- ja mielenter-
veystyötä tekeviin keskusjärjestöihin. 

 Monessa paikassa koulutus on Pietilän mu-
kaan herättänyt työntekijät ensimmäistä ker-
taa huomaamaan, että rahapelaamisesta on 
syytä puhua. Yhteistyö on johtanut käytännön 
tekoihin muun muassa Turun A-killassa.  
– Järjestimme henkilökunnalle ja kävijöille
koulutuksen sekä jäsenillan, joka sai suuren
suosion. Niiden jälkeen rahapelaamisesta pu-
huminen ja puheeksiotto ovat tulleet päivä-
keskuksessa osaksi päivittäistä työtä.

Rahapelaaminen puheeksi kohtaamisissa 

Arpa-projektin yhteistyöpäivä

RAHAPELAAMINEN

927
koulutettua 

86%
koki puheeksioton  

valmiuksensa lisääntyneen

43 
järjestettyä tapahtumaa 

(muuta kuin koulutusta)

2 502 
testasi rahapeli- 

tietämystään  
pelitesti.fi-testillä 

wwww
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Elokolot ovat päihteettömiä kohtaamispaikkoja, joihin jokainen on tervetullut. Helsingin, Hyvinkään, 
Lahden, Pirkkalan, Tampereen ja Turun Elokoloissa voi syödä aamiaista, käyttää tietokonetta tai jutella 
vertaisten ja työntekijöiden kanssa, vaikka omasta päihteiden käytöstä tai pelaamisesta. Toimintaa Elo-
koloissa järjestää EHYT yhteistyökumppaneineen.

Kerran kuussa Turun Elokolossa katetaan 
brunssiaamiainen, jota voi tulla nauttimaan 
kuka tahansa yhdessäoloa kaipaava. Kyse on 
Yhteinen keittiö -toiminnasta, jonka tavoittee-
na on edistää yhteisöllisyyttä, vähentää eriar-
voisuutta ja kannustaa omasta terveydestä ja 
hyvinvoinnista huolehtimiseen. Mottona on, 
että elämä on parempaa yhdessä nautittuna.  
Turussa toiminta alkoi vuoden 2018 alussa, ja 
siitä vastaavat EHYT ry:n lisäksi Turun ja Kaari-
nan seurakuntien diakoniakeskus sekä Turun 
seudun TST ry.  
   Yhteisen keittiön idea on EHYT ry:n alue-
työntekijän Liisa Äyrään mukaan otettu hyvin 
vastaan. Maksuttomalla aamiaisella käy vaih-
televa joukko ihmisiä, yleensä toistakymmen-
tä henkeä.   
– Aluksi väkeä oli vähemmän, mutta sen jäl-
keen pöydän ympärys on täyttynyt tasaisesti.
Meillä on hyvin pienet tilat, joihin ei kerralla
mahdu suurta määrää, hän kertoo.
Aamiaisiin liittyy aina jokin teema, josta pai-
kalle kutsuttu vierailija alustaa. Keskustelua
on käyty muun muassa hävikkiruoasta sekä
edunvalvontaan liittyvistä asioista.

Kaunis kattaus puoli ruokaa 
EHYT ry:llä on Yhteisen keittiön toimintaa 
myös Helsingin Kalliossa toimivassa Elokolos-
sa, jossa kävijöiden kanssa valmistetaan keit-
tolounasta kahdesti kuussa. Turussa brunssi 
syntyy työntekijöiden voimin, mutta joskus 
osallistujat auttavat esimerkiksi hedelmien 
pilkkomisessa tai pöydän kattamisessa.    

– Teemme pöydästä tavallista juhlavamman,
jotta se poikkeaa arjesta ja sen ääreen on mu-
kava istua. On nätti pöytäliina ja koristelua,
esimerkiksi syksyllä oli iloisen värisiä lehtiä ja
oksia, Äyräs kertoo.
   Aamiaiselle tulevista suurin osa eläkeikäi-
siä, mutta Elokolon muussa kävijäkunnassa 
on nuorempiakin. Monen elämään voi liittyä 
työttömyyttä, asunnottomuutta tai päihtei-
den käyttöä. Suurin yhdistävä tekijä on kui-
tenkin yksinäisyys. 
– Juttukaverin puute on yleistä. Moni haluaa
kertoa elämäntarinaansa ja jutella myös joka-
päiväisistä, arkisista asioista. Esimerkiksi pai-
kalliset rakennushankkeet ja muut ajankohtai-
set uutiset ovat yleisiä keskustelunaiheita.  

Vertaistuesta voimaa 
Turun Elokoloa ylläpitävät EHYT ry ja Turun 
Alueen Elämäntapayhdistys. Päihteettömässä 
kohtaamispaikassa voi lukea lehtiä, käyttää 
tietokonetta ja nauttia edullista puuroa ja kah-
via sekä kerran viikossa tarjolla olevaa kotiruo-
kalounasta. 
– Lisäksi puhelintamme voi käyttää virasto-
puhelujen soittamiseen. Monella kävijällä on 
prepaid-liittymä, jonka arvo ei riitä jonottami-
seen. Ja jos joku tarvitsee apua, ohjaamme ja 
neuvomme eteenpäin. 

 Kävijöiden kesken on Äyrään mukaan hyvä 
henki, ja vertaistuki näyttää usein voimansa.  
– Kaikki tukevat ja auttavat toisiaan. Kun joku
kertoo ongelmistaan, parhaat neuvot tulevat 
usein viereisestä pöydästä. 

Syödään yhdessä! 

Yhteinen keittiö -tapahtuma Elokolossa Pirkkalassa

EHYTIN KOHTAAMISPAIKAT 

 Elokoloissa 

52 380 
käyntiä

Tilannearvioissa ja 
vastaavissa kohdattua

388

Alkoholinkäytön 
seurantaan tarkoitettua 
OttoMitta-sovellusta 

ladattu

3 459 
kertaa

Maria GrönroosMaria Grönroos
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Syödään yhdessä!
EHYTin Päihdeneuvonta on maksutonta, anonyymiä ja puheluihin vastaavat ammattilaiset. Neuvonta 
on auki ympäri vuorokauden ja se on suunnattu päihteitä käyttäville ja heidän läheisilleen. Soittaa voi-
vat myös päihteidenkäyttäjiä kohtaavat ammattilaiset tai he, jotka tarvitsevat neuvoja työelämän päih-
deongelmien ratkomiseen. Suurin osa puheluista koskee omaa tai läheisen päihteiden käyttöä. 

EHYT aloitti päihdeneuvonnan helmikuussa 
2018, ja ensimmäisenä vuonna palvelun työn-
tekijät vastasivat 5 650 puheluun. Tyypillistä 
puhelua ei neuvontavastaava Minttu Tavian 
mukaan ole, vaan jokainen yhteydenotto on 
ainutkertainen. 
– Soittaja voi olla päihteiden käyttäjän lähei-
nen, joka ei ole puhunut asiasta aiemmin am-
mattilaisen kanssa ja jonka kanssa puhelu kes-
tää 45 minuuttia. Toinen soittaja taas saattaa
vain kysyä päihdeklinikan yhteystietoja, hän
kertoo.

 Viime vuonna noin 60 prosenttia puheluis-
ta koski henkilön omaa päihteiden käyttöä. 
Tavian mukaan usein soittajan elämää varjos-
tavat muutkin ongelmat, kuten työttömyys, 
mielenterveyden haasteet ja yksinäisyys. 
– Tämä ei kuitenkaan ole koko kuva, vaan soit-
tajissa on myös työssä käyviä ihmisiä, jotka
ovat huomanneet käyttävänsä liikaa päihteitä
ja tarvitsevansa apua. Lisäksi jonkin verran tu-
lee soittoja henkilöiltä, jotka ovat lopettaneet
päihteiden käytön ja kaipaavat tukea raittiu-
delleen.

Läheiset usein kuormittuneita  
Toiseksi yleisin soittajaryhmä ovat päihteiden 
käyttäjän läheiset. Soittaja voi olla esimerkiksi 
puoliso, joka on väsynyt kumppaninsa päih-
teiden käyttöön, tai vanhempi, joka on huo-
lissaan lapsensa kannabiskokeiluista. Joskus 
soittajan huoli koskee ikääntyneen vanhem-
man päihteiden käyttöä. 

 Tavia toteaa, että ensimmäisen vuoden pe-
rusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä siitä, mil-

laiset yhteydenotot mahdollisesti ovat yleis-
tymässä. Mutta ainakin se on tyypillistä, että 
läheiselleen apua hakeva on hyvin kuormit-
tunut ja ongelma on vienyt voimia jo pitkään. 
– He soittavat saadakseen apua läheiselleen,
mutta pyrimme aina kysymään heidän omas-
takin voinnistaan. Siitä seuraa usein spontaani
tunnereaktio. Moni sanoo, että kukaan ei ole
aiemmin kysynyt hänen jaksamisestaan.

Anonyymiä ja maksutonta  
palvelua 
EHYT on ollut yhteistyökumppanina Helsingin 
Diakonissalaitoksen aiemmin pyörittämässä 
puhelinneuvonnassa, mutta tätä nykyä vas-
taavanlaista ympärivuorokautista neuvontaa 
ei ole muualla. Kaikki EHYTin päihdeneuvon-
nassa työskentelevät ovat sosiaali- ja terveys-
alan ammattilaisia.  
– Neuvonnassa on viisi vakituista työntekijää
ja lisäksi muutamia keikkatyöläisiä, Tavia sa-
noo.

 Päihdeneuvontaan voi soittaa maksutta ja 
anonyymisti. Puhelin soi Tavian mukaan kaik-
kina vuorokaudenaikoina, mutta vilkkainta 
on iltaisin. Usein soittaja saa keskusteluavun 
lisäksi jatko-ohjauksen esimerkiksi päihdekli-
nikalle tai kunnallisiin terveyspalveluihin. 
Monesti ihmisiä helpottaa jo se, että he ovat 
tulleet kuulluiksi. 
– Puheluissa pyritään ratkaisu- ja voimavara-
keskeisyyteen. Puhelun jälkeen soittajalla on
paremmat edellytykset hakea jatkoapua tai
purkaa tilanteeseen liittyvää kuormitusta.

Päihdeneuvonta auttaa vuorokauden ympäri 

Päihdeneuvonnassa vastaavat ammattilaiset

PÄIHDENEUVONTA

5 650
vastattua puhelua, joista:

3179 liittyi alkoholiin,
888 liittyi huumaus- 
aineisiin,631 liittyi  

lääkkeisiin

3 555
spontaania helpottunutta pa-

lautetta puhelun aikana

 
”Jo keskustelum-
me aikana tunsin 
kuin iso taakka 
olisi huomatta-
vasti keventynyt 
mielessäni, kii-
tos!”

”Neuvot, kuuntelu 
ja rohkaisu  

auttoivat todella 
paljon! Kiitos  

tärkeästä työstä.”
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Päihdeasiamiestoiminnon edunvalvonta koostuu yksittäisten asiakkaiden ohjeistamisesta, vaikuttamis-
työstä päihdehoidon toimijoihin päin ja päihdeasiakkaiden oikeuksien puolustamisesta valtakunnan 
tasolla. Toiminta tukee ja täydentää lakisääteistä potilas- ja sosiaaliasiamiesjärjestelmää päihdeasiak-
kaan edunvalvojana. 

Kun ihminen tarvitsee neuvoja omista oikeuk-
sistaan esimerkiksi katkaisuhoitoon liittyvissä 
asioissa eikä asia ole selvinnyt hoitopaikassa 
tai potilas- tai sosiaaliasiamiehen kanssa, hän 
voi ottaa yhteyttä päihdeasiamieheen. Päih-
deasiakkaiden edunvalvonnasta vastaa kolmi-
henkinen tiimi.  
   Usein yhteydenoton syynä on se, että asia-
kas ei pääse riittävän nopeasti hoitoon, vaikka 
olisi motivoitunut. Erimielisyyttä voi olla myös 
hoidon sisällöstä. Toisinaan asiakas kokee saa-
neensa huonoa kohtelua. 
   Jotkut kysymykset koskevat menetetyn ajo-
kortin takaisin saantia, lasten huoltajuuden ja 
tapaamisoikeuden säilymistä. Osa asiakkaista 
rohkaistuu neuvojen pohjalta itse vetoamaan 
oikeuksiinsa hoitopaikassa. Joidenkin kohdalla 
ja heidän luvallaan päihdeasiamies ottaa yh-
teyttä henkilökuntaan ja selvittää asian. 
Melko suuri osa neuvontaan soittavista on 
päihderiippuvaisten läheisiä, jotka ovat huo-
lissaan esimerkiksi puolisonsa tai lapsensa 
tilanteesta. Tyypillinen kysymys on, mitä voi 
tehdä läheisensä hyväksi, kun tämä itse ei ha-
lua hakeutua hoitoon.  

Yhteistyön siltoja maakuntiin  
Päihdeasiamiestoiminnan tiimi käy tapaamas-
sa ja konsultoimassa paikallisia hoitopaikko-

jen työntekijöitä ja päättäjiä. 
   Paikalliset päihdetoimijat tulevat tietoi-
semmiksi velvollisuuksista, joita päihdepal-
veluja koskevassa lainsäädännössä on. Myös 
tieto asiakkaan oikeuksista lisääntyy. Tiedon 
myötä hoitokäytännöt korjaantuvat. Samalla 
päihdeasiamies saa paikallisissa tapaamisissa 
keskustelluista epäkohdista tietoa vietäväk-
si eteenpäin valtakunnan tasolle. Ongelmat 
päästään korjaamaan. 
   Toimintaa jalkautetaan mahdollisimman lä-
helle palvelujen tarvitsijoita. Päihdeasiamies 
käy kouluttamassa alan oppilaitoksissa. Viime 
vuonna Tampereella järjestettiin ensimmäi-
nen oma edunvalvontaosaajakoulutus, joka 
on suunnattu alan työntekijöille ja vapaaeh-
toisille.  
   Samalla luodaan laajasti kontakteja: päih-
deasiamiestoiminnan ja kuulijoiden välille 
sekä paikallisten kuulijoiden kesken. Kaikissa 
tilaisuuksissa jaetaan koulutusaineiston lisäk-
si omaa painettua esitettä. Vaikuttamistyön 
tueksi tuotetaan lehtijuttuja, internet- ja blo-
gikirjoituksia. Viime vaiheessa päihdeasiamies 
vaikuttaa päihdeasiakkaan oikeuksiin päättäji-
en ja lainsäädännön kautta.  

Asiakkaan edunvalvontaa muuttuvassa 
toimintaympäristössä  

Päihdeasiamiestoiminta on edunvalvontaa

PÄIHDEASIAMIESTOIMINTA  

1 697
vastattua  

yhteydenottoa

664 
tavattua ja  
konsultoitua  
päihdehuollon  
työntekijää ja 
avainhenkilöä

476
tavattua 

järjestötoimijaa

672
koulutus- ja 

luentotilaisuuksiin 
osallistunutta
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Asiakkaan edunvalvontaa muuttuvassa
toimintaympäristössä

Aluekoordinaattorimme tukevat, neuvovat ja kouluttavat kuntien ja eri alojen kansalaisjärjestöjä sekä va-
paaehtoisia ympäri Suomen. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, 
Oulussa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Ehkäisevää päihdetyötä toteutettiin yhteistyössä eri tahojen 
kanssa esimerkiksi Seinäjoella kesällä 2018. 

Tee kesästäsi ikimuistoinen, krebaa vastuulli-
sesti, kannustivat seinäjokelaiset nuoret toi-
siaan  kesällä 2018. Myös EHYT ry oli mukana 
turvaamassa juhlintaa vilkkaassa festarikau-
pungissa. Toiminnan takana oli ehkäisevän 
päihdetyön toimintamalli festaripakka. Sei-
näjoella sen tavoitteena on edistää vastuulli-
suutta juhlimisessa, anniskelussa ja vanhem-
muudessa. 
– Kyse on yhteisöllisestä vaikuttamisesta. Koko
kevään ajan viestimme eri keinoin, millaista
on juhliminen hyvässä hengessä, kertoo EHYT
ry:n aluekoordinaattori Miia Hietaniemi.
Kaupungin, viranomaistahojen, järjestöjen ja
seurakunnan lisäksi toiminnassa oli mukana
ravintoloita ja vähittäiskauppoja. Myös kau-
pungin nuorisovaltuusto oli aktiivinen yhteis-
työkumppani.

 Muistutus vastuullisesta krebaamisesta eli 
kreisibailaamisesta luki nuorten ideoimassa 
Festaripassissa. Siihen kootut sloganit näkyi-
vät katukuvassa muun muassa linja-autojen 
perässä ja kaupungin valomainostauluilla.

Aikuiset jalkautuivat nuorten 
pariin 
Festaripakkatoiminta pohjautuu ehkäisevän 
päihdetyön toimintaohjelmaan ja lakiin eh-
käisevän päihdetyön järjestämisestä. Seinä-
joella oli noussut huoli alaikäisten päihteiden 
käytöstä ja häiriökäyttäytymisestä etenkin 
loppukesän Solar Sound Festivaaleilla. Myös 
festivaalin järjestäjä lähti mukaan yhteistyö-
hön. 
– Tapahtumaan tullaan ympäri maakuntaa.
Osa alaikäisistä ei mene festivaalialueelle
vaan jää sen ulkopuolelle, jossa meno on ollut
aika hallitsematonta, Hietaniemi kertoo.
Festivaalin aikana toteutettiin myös Valtti 
2018 -yhteisharjoitus. Siinä oli mukana kau-
pungin, pelastustoimen, poliisin ja tapahtu-

masta vastaavan turvallisuusyrityksen lisäksi 
EHYT ry:n, seurakunnan, Vapaaehtoisen pe-
lastuspalvelun Vapepan ja SPR:n vapaaehtoi-
sia. Kaikkiaan 90 vapaaehtoisen joukko jalkau-
tui nuorten pariin. 
– Partioimme ohjatusti neljässä vuorossa kel-
taiset liivit päällä. Siitä tuli valtava yhteinen
voima, joka loi turvallisuuden tunnetta.
Ilkivaltaa ja rähinöitä oli aiempaa vähemmän.
Rikosilmoituksia kirjattiin alle kymmenen,
mikä on pieni määrä 23 000 kävijän tapahtu-
massa.

Päihteet puheeksi nuorten 
kanssa 
Partiointiin osallistui myös nuorten vanhem-
pia. Heitä oli rohkaistu mukaan jo keväällä 
koulujen kautta lähetetyllä kirjeellä, jossa 
hyödynnettiin EHYT ry:n Hakematta paras 
-kampanjaa.
– Ajatus vanhempien jalkautumisesta lähti 
nuorisovaltuustolta. Jotkut nuoret olivat kyllä
sanoneet, etteivät he halua vanhempia paikal-
le kyttäämään. Jälkeenpäin hekin kiittivät siitä,
että partiointia tehtiin niin hyvässä hengessä.
Hietaniemi kertoo, että monelle vanhemmalle
kokemus oli silmiä avaava. Nuoret joivat var-
sin avoimesti festivaalialueen ulkopuolella, ja
käytössä oli myös vahvoja juomia.
– Kirjeessämme kannustimme vanhempia
keskustelemaan päihteistä lastensa kanssa.
Tämä koskee myös täysi-ikäisiä lapsia, jotta he
eivät välitä päihteitä alaikäisille.
Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa, ja pohdinnas-
sa on laajentaa toimintaa muuallekin kuin fes-
tivaaleille.
– Ihmisillä on yhä halua toimia vapaaehtois-
työssä, etenkin kertaluonteisissa tehtävissä ja
itselleen läheisissä asioissa. Sellaiselle toimin-
nalle kannattaa luoda paikkoja, Hietaniemi
vakuuttaa.

Vastuullisuutta bailaukseen Seinäjoella 

Solar Sound -festivaalit Seinäjoella

ALUETOIMINTA 

88 
verkostossa ja työ- 
ryhmässä mukana

74 
mediaosumaa

10
Ehkäisevän päihdetyön 
osaaja -koulutusta,

278 
osallistujaa
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EHYT tukee 115 jäsenyhdistystään, jotka toimivat valtakunnallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. 
Vahvistamme alueellista ja paikallista vaikuttamista ja kampanjointia, millä ehkäistään päihdeongel-
mia. Olemme vahvasti mukana esimerkiksi Asunnottomien yö -kansalaisliikkeessä, joka kokoaa vuosit-
tain laajan joukon ihmisiä yhteen eri puolilla Suomea. 

Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta, 
joka on YK:n kansainvälinen päivä köyhyyden 
poistamiseksi. Toimintaan osallistuminen on 
EHYT ry:n osastopäällikön Jiri Sirosen mukaan 
tärkeää useasta syystä.  
– Asunnottomuus on pohjoisessa yhteiskun-
nassamme yksi äärimmäisen köyhyyden ja
huono-osaisuuden ilmentymistä, hän sanoo.
– Haluamme myös olla osa kansalaistoimin-
taa, jossa ihmiset ottavat aktiivisesti haltuun 
heille tärkeitä asioita ja toimivat niiden puo-
lesta. 
  Viime vuonna Asunnottomien yö -kansalais-

liike näkyi yli 40 paikkakunnalla. EHYT ja sen 
jäsenyhdistykset olivat mukana tapahtumien 
järjestämisessä Helsingissä, Turussa ja Tam-
pereella sekä kymmenellä muulla paikkakun-
nalla. 

Kampanjasta tuli menestys 
Kahtena viime vuonna EHYT on järjestänyt 
valtakunnallisen Auta asunnotonta – Lahjoita 
lapaset -kampanjan, joka on saanut suikka-
puikot viuhumaan monen käsityöharrastajan 
käsissä. Lähes sataan keräyspisteeseen tuo-
tiin viime vuonna yhteensä noin 20 000 itse 
tehtyä tai lahjoitettavaksi hankittua sukka- ja 
lapasparia, pipoa ja kaulaliinaa. 
– Lahjoittajien lukumäärästä meillä ei ole tark-
kaa tietoa, mutta joka tapauksessa puhutaan
tuhansista ihmisistä. Kampanja on saamaan
aikaan sekä huomion herättämisen että konk-
reettisen auttamisen väline, Sironen toteaa.
  Sukkia ja lapasia jaettiin Asunnottomien yön 
tapahtumissa ja lahjoitettiin erilaisiin asun-

nottomille tarkoitettuihin palveluihin sekä 
matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin. 

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus 
kasvaa 
Asunnottomuus voi kohdata ketä tahansa, 
joka on joutunut vaikeaan elämäntilantee-
seen esimerkiksi työttömyyden tai päihde-, 
velka- tai mielenterveysongelmien vuoksi. 
Vaikka Suomi on Euroopan ainoa maa, jossa 
asunnottomuus on vähentynyt, maassamme 
on yhä noin 7 000 koditonta ihmistä. 
   Asunnottomien yö on innoittanut EHYT:n 
jäsenjärjestöjä, kumppanijärjestöjä ja vapaa-
ehtoisia toimimaan myös paikkakunnilla, joilla 
ongelmaa ei juurikaan ole. Teemaa on tehty 
näkyväksi esimerkiksi Tampereen naapurikun-
nassa Pirkkalassa.   
– Tapahtuma tuottaa sosiaalista yhteenkuu-
luvuutta. Se kokoaa paikkakunnan ihmisiä yh-
teen, ja sen yhteydessä puhutaan muistakin
hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Myös
sitä haluamme tukea, Sironen sanoo.
   Tapahtuman ulkopuolella yhteenkuuluvuus 
näkyy muun muassa Asunnottomien yön 
Facebook-sivulla. Sillä on yli 6 000 tykkääjää, 
ja pienikin hyvä teko tai valoisa uutinen voi ke-
rätä runsaasti peukutuksia ja sydämiä. 
– Kansalaisliikemäinen toiminta on kuin vyö-
ryvä lumipallo, joten arvioita siitä ei pysty sys-
temaattisesti keräämään. Mutta saamamme
palaute on ollut hyvää ja kannustavaa. Vaikut-
taa siltä, että toiminnalla on myös voimaan-
nuttava merkitys, Sironen arvioi.

Yhteisvoimin eroon asunnottomuudesta  

Asunnottomien yössä jaettiin lapasia

JÄRJESTÖTOIMINTA  

72 930 €
43 jäsenyhdistykselle 
jaettu toimintatuki

tuella rahoitetussa 
toiminnassa  

22 500 
kohdattua

105 
vaikuttamis- ja 

kampanjatapahtumaa 
ympäri Suomen

14 
Ensihuoli-koulutusta

Jari HärkönenJari Härkönen
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Vapaaehtoiset ovat meille tärkeitä. He auttavat kampanjoissa ja tapahtumissa, toimivat vertaistukena 
Elokolo-kohtaamispaikoissa ja ovat mukana jäsenyhdistyksiemme toiminnassa. Toimintaa on kaikeni-
käisille: yläasteikäisistä nuuska-agenteista Muruset-chatissa lapsia ja nuoria jututtaviin eläkeläisiin.   

Keskimäärin kerran viikossa Tuulikki Juvonen, 
75, istuu tietokoneen ääressä päivystämässä 
Muruset-chatissä. Hän on yksi vapaaehtoisis-
ta nettimummoista, jotka kohtaavat lapsia ja 
nuoria verkossa. 
   Juvonen on linjoilla yleensä tunnin, ja lähes 
aina se kuluu intensiivisen keskustelun mer-
keissä. Tyypillisiä aiheita ovat yksinäisyys ja 
ongelmat ihmissuhteissa, esimerkiksi vaikeu-
det vanhempien kanssa.  
– Myös omaan olemukseen ja kehoon liittyvät
asiat askarruttavat melko monia. Nuori kokee
olevansa esimerkiksi liian lihava tai laiha, Ju-
vonen kertoo.
   Aina kyse ei ole huolista tai ongelmista, vaan 
tavallisten, arkisten asioiden jakamisesta. Jos-
kus nuori on sanonut tulleensa juttelemaan 
nettimummon kanssa, koska omat isovan-
hemmat eivät enää ole elossa. 

Verkossa kuin kalat vedessä 
Muruset-toiminnassa on mukana kymmen-
kunta vapaaehtoista – luotettavia aikuisia, 
joiden taustat on tarkistettu. Osa heistä kes-
kustelee nuorten kanssa myös ryhmächatissa 
Habbo-verkkoympäristössä. 
– Habbo on itselleni liian sähäkkä paikka, kos-
ka tykkään syventyä keskustelemaan yhden
ihmisen kanssa kerrallaan. Mutta joukossam-
me on tosi vireitä naisia, jotka ovat sielläkin
kuin kalat vedessä, Juvonen kertoo.
   Hän on osallistunut toimintaan alusta läh-
tien eli vuodesta 2017. Mahdollisuus toimia 
lasten ja nuorten parissa sai opettajana työs-
kennelleen Juvosen heti innostumaan. 
– Lapset ja nuoret ovat aina olleet minulle tär-
keitä. Minulla on suuri perhe, joten seuraan
heidän asioitaan sitäkin kautta, 15 lapsenlap-
sen isoäiti sanoo.

Valoa ahdistukseen  
Murusiksi ryhtyneille järjestettiin aluksi koulu-
tus, jossa he harjoittelivat chattausta ja saivat 
ohjausta keskusteluun. Edelleen he kokoontu-
vat kaksi kertaa vuodessa EHYTin verkkotyön 
vetämiin koulutuksiin ja jakamaan kokemuksi-
aan. Vuonna 2018 aloitettiin myös säännölli-
set verkkokokoukset, joissa keskustellaan esil-
le tulleista teemoista ja pulmista.   
   Joskus keskustelukumppani voi olla ahdistu-
nut ja jopa itsetuhoinen. Juvonen kertoo pyr-
kivänsä toimimaan niin, että ainakin akuutti 
hätä helpottaisi. Nuorta ohjataan myös aina 
eteenpäin avun piiriin.  
– Nuoret ovat usein aika ehdottomia, ja ajat-
telu voi olla suppeaa. Kuuntelen, kyselen ja
yritän saada näkökulmaa laajennettua niin,
että tilanteessa voisi nähdä valoakin. Usein
tuntuu siltä, että keskustelu auttaa. Nuori ko-
kee tulleensa kuulluksi.

Nuoren kiitos lämmittää 
Nuoret keskustelevat Muruset-chatissa ano-
nyymisti. Juvonen arvioi, että suurin osa heis-
tä on tyttöjä, mutta joukossa on poikiakin.  
Verkossa on helppo myös pilailla, mutta asiat-
tomuuksiin Juvonen ei ole törmännyt. Tosin 
joskus hän on arvellut joidenkin intiimiasiois-
ta kyselevien poikien olleen liikkeellä huumo-
rimielellä. Kaikkiin kysymyksiin suhtaudutaan 
kuitenkin asiallisesti. 
  Juvonen sanoo kiinnittäneensä huomiota sii-
hen, kuinka kohteliaita nuoret ovat. ”Moikka”, 
”kiitos” ja ”oli kiva jutella” on heille tyypillistä 
kielenkäyttöä. 
– Saan tästä toiminnasta suurta iloa. Ja hyvää
mieltä lisää se, kun nuori lopettaa keskustelun
kiittämällä, hän toteaa.

”Kiitos, oli kiva jutella!” 

Muruset

VAPAAEHTOISTOIMINTA 

20 000 
kudottua  
 lapasta

200
 Nuuska-agenttia

10 vapaaehtoista netti- 
mummoa, jotka ovat 

kohdanneet 

7 130 
kertaa lapsen tai nuoren 

nettimummolassa

78 
Elokolo-vapaaehtoista

72 
muuta aktiivista 
vapaaehtoista

www.ehyt.fi/vapaaehtoistoiminta

Minna Lehtinen

Yhteisvoimin eroon asunnottomuudesta
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Ehkäisevän päihdetyön verkosto yhdistää 50 järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehait-
toja. Verkosto vahvistaa jäsentensä osaamista sekä kehittämis- ja vaikuttamistyötä. Verkosto järjestää 
muun muassa tapahtumia, kampanjoita, koulutuspäiviä ja vaikuttaa päihdepolitiikkaan. Toimintaa koor-
dinoi EHYT. Verkoston Kaikkien kaupunki -kampanja herätti ajatuksia jokaisen oikeudesta olla julkisessa 
tilassa. 

tös julkisilla paikoilla ja joukkoliikenteessä 

eri alueilla tehdyt tutkimukset. Usein ratkai-
suksi toivotaan lisää valvontaa. Valvonta lisää 

kustajiin. 
   Ehkäisevän päihdetyön verkoston Kaikkien 
kaupunki -turvallisuuskampanja näkyi Helsin-
gin joukkoliikenteessä marraskuussa 2018. 

kampanjaa luotsannut Inari Viskari EHYTistä
sanoo.

Hyväksytään erilaisuus
Kampanjan kohderyhmänä olivat Helsingin 
seudun joukkoliikenteen matkustajat. Kam-

teisiin. 
– Kohtaamme joukkoliikenteessä valtavan
määrän erilaisia ihmisiä, ja aina kohtaami-

päihteistä tai sairaudesta johtuva sekavuus 

valvonnan lisääminen poista häiriön mahdolli-

sanoo. 
   Kampanjana aikana kaupunkilaisia pyydet-

teestä.  

rankkojakin, Viskari kertoo. 

Myötätunto auttaa, ilkeys ei

en tarinat ja muistot runoesitykseksi, joka esi-

mediassa. 
– Joukkoliikenne on paikka, jossa moni kohtaa

esimerkiksi päihteiden käytöstä, seksuaalises-
ta häirinnästä tai rasismista voimme kaikki op-
pia näkemään arkisiakin kohtaamisia uudesta
näkökulmasta, pitämään huolta toisistamme

Jonna Nummela.
Matkustajan antama palaute toistaa samaa
eri sanoin: ”Riippuvuus ei parane katsomalla

Kaupunki kuuluu kaikille 

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÖVERKOSTO 

Runometro

Verkostokokouksien ja 
työryhmien määrä: 

39 
Kokouksien ja työryhmien 

osallistujamäärä: 

331 
Koulutuksiin osallistuneet:

287 
Päihdepäivien kävijät: 

1 400 

Julkaistut 
mielipidekirjoitukset: 7

Mediaosumat:
 216
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SE VOISIT OLLA SINÄ 

Mies käärii kuraisten farkkujensa lahkeen 
iltapäivän ruuhkametrossa 
etsii suonta 
löytää ja piikittää 
pakkaa välineet takaisin reppuunsa 
ja käärii lahkeen alas 

Muut matkustajat kääntävät katseensa 
kiusaantuneina älypuhelimiinsa  
tai pimeään ikkunaan 

Ennen kuin tuomitset 
tai vielä sen jälkeenkin 
pysähdy hetkeksi ajattelemaan 
mitä juuri näit 

Se voisit olla sinä 

Ei täällä kukaan ole oman onnensa seppä 
ei kukaan valitse elämää 
jossa piikittää arpista nilkkaansa 
tärisevin käsin 
muiden katsoessa vierestä 

Ennen kuin kerrot kauhistuneena 
kumppanillesi tai ystävillesi 
tai naapureillesi  
tai satunnaisille baaritutuille 
mitä tänään metrossa näit 
muista 
että se voisit olla sinä 

Kirjoittaja: Samppa Varis
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VAIKUTTAMISTYÖ

Vaikuttamalla päättäjiin ja suureen yleisöön pyrimme ehkäisemään ja vähentämään päihteistä aiheutu-
via haittoja. Päättäjätapaamisissa, mielipidekirjoituksissa ja mediaesiintymisissä kerromme ehkäisevän 
päihdetyön merkityksestä ja päihteiden vaikutuksista yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Myös kansainvälinen 
yhteistyö on tärkeä osa vaikuttamisviestintää: kampanjoimme esimerkiksi alkoholijuomien etiketti- ja 
pakkausmerkintöjen parantamiseksi.  

Mitä alkoholijuoma sisältää? 

Miksi mehupurkin kyljestä voi lukea, mitä tuote sisältää, mutta viini-
pullosta vastaavat tiedot puuttuvat?  
   Esimerkki kertoo epäkohdasta, jonka korjaaminen oli EHYT ry:n 
keskeisiä vaikuttamisviestinnän kohteita vuonna 2018. Tavoitteena 
on saada kaikkiin alkoholituotteisiin etiketti- ja pakkausmerkinnät, 
jotka kertovat tuotteen ainesosat ja energiapitoisuuden. 
   Nyt tiedonantovelvollisuus koskee vain niitä juomia, joiden alko-
holipitoisuus on enintään 1,2 prosenttia. Tuotetiedoilla on kuitenkin 
tärkeä merkitys esimerkiksi allergikoille ja erikoisruokavaliota nou-
dattaville – ja usein peruskuluttajallekin. 
– Nykypäivänä ihmiset ovat kiinnostuneita omasta terveydestään ja
hyvinvoinnistaan. Tässä on lähdetty kuluttajan tarpeesta: kuluttajal-
la on oikeus tietää, mitä hän juo, EHYT ry:n viestintäpäällikkö Päivi
Tiittanen toteaa.

Kansalaiset samalla kannalla 
EHYT selvitti suomalaisten kantaa asiaan kyselytutkimuksella viime 
keväänä. Vastausten perusteella 64 prosenttia alkoholia käyttävistä 
on sitä mieltä, että tuotetiedot pitäisi olla näkyvissä alkoholijuomissa 
yhtä lailla kuin elintarvikkeissakin. 

 Tulokset julkistettiin Päihdepäivillä, jossa aihetta käsiteltiin myös 
EHYTin järjestämässä seminaarissa. Lisäksi kampanja näkyi sosiaali-
sessa mediassa, etenkin Twitterissä. 
– Olemme myös kontaktoineet päättäjiä, ja aihe on herättänyt heis-
sä positiivista kiinnostusta. Kommenteista päätellen kyse on asiasta,
jota moni ei vain ole aiemmin tullut ajatelleeksi, Tiittanen kertoo.

Muutoksen aikaansaaminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä. Sen 
veturina on toiminut eurooppalaisten terveysjärjestöjen verkosto 
Eurocare, joka on jo vuosia tehnyt työtä Labelling-nimellä tunnetun 
hankkeen edistämiseksi.  

Pitkäjänteistä vaikuttamista 
EHYT ry:n talous- ja hallintojohtaja Kari Vuorinen kuuluu Eurocaren 
hallitukseen.  
– Viime marraskuussa Labelling-teemasta keskusteltiin alkoholi-, vii-
ni- ja panimoteollisuuden kanssa Brysselissä pidetyssä tilaisuudessa.
Samassa yhteydessä myös eurooppalainen kuluttajaliike toi asiaa 
voimakkaasti esiin, hän kertoo.

 Alkoholijuomien tuottajien kanssa on Vuorisen mukaan näkemyse-
roja muun muassa siinä, missä mittayksikössä energiapitoisuus ilmoi-
tettaisiin, riittäisikö äl ypuhelimella luettava QR-koodi tuotetietojen 
ilmoittamiseen ja miten tiedonantovelvollisuus ratkaistaisiin ravinto-
lassa annoksittain myytävien juomien osalta. 
– Vastassa ovat voimakkaat liiketaloudelliset intressit. Esimerkiksi vii-
niteollisuus on Euroopassa vahvaa maataloutta, jolla on suuri merki-
tys ihmisille sekä kulttuurisesti että elinkeinona. On ymmärrettävää,
että sillä on vahvat edunvalvontapiirit, Vuorinen toteaa.

 Vaikuttamistyö tästä aiheesta jatkuu edelleen. EU-vaalien jälkeen 
EHYT on asiasta yhteydessä suomalaisiin euroedustajiin, ja syksyllä 
2019 teemaa käsitellään myös kansainvälisessä seminaarissa Helsin-
gissä.    

Alkoholijuomien tuotetiedot ovat puutteellisia.
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• Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi alkoholilain täytäntöönpanosta,
STM/614/2018 ( 9.2.2018 )

• Lausunto sisäministeriölle arpajaislain uudistamisen lähtökohdista ja rahapelihaittojen ehkäisyn
kehittämisestä ( 16.2.2018 )

• Lausunto Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suosituksesta ”Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden
ehkäisy ja hoito” ( 23.3.2018 )

• Lausunto valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta ( 18.5.2018 )

• Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta  ( 13.7.2018 )
• Lausunto paikallisen ja alueellisen turvallisuussuunnittelun kansallisista linjauksista, EHYT ry:n

lausunto ( 29.8.2018 )
• Lausunto EU:n tupakkaverotuksesta ( 31.8.2018 )
• Lausunto tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä ( 26.9.2018 )
• Lausunto Suomen EU:lle jättämästä notifikaatiosta alkoholin etäostoa koskevasta lakiluonnoksesta

( 4.10.2018 )

Lisäksi EHYT oli kuultavana sisäministeriössä pelirajoituskokonaisuutta koskevasta muutosesityksestä 
sekä arpajaislain uudistamisen lähtökohdista.

Lausunnot

VAIKUTTAMISTYÖ

jäsenyys 

151
 työ-, ohjaus- ja projekti-

ryhmässä sekä asian- 
tuntijaverkostossa

Pohjoismaat ja BaltiaSuomi Eurooppa maailma

66 
mediaesiintymistä

NordANin
 (Nordic Alcohol and 
Drug Policy Network) 

 toimintaan  
osallistuminen, mm. 
kutsupuheenvuoro 
yleiskokouksessa

Alkoholin matkustaja-
tuontiin liittyvään  

keskusteluun osallistu-
minen Baltian ja Pohjois-

maiden ministeriöiden 
sekä kansalaisjärjestöjen 

kesken

Eurocaren 
(European Alcohol Policy 
Alliance) hallitustyösken-
telyyn ja EAPN-verkoston 
 (European Anti-Poverty 

Network) toimintaan  
osallistuminen

Kutsupuheenvuoro 
Maailman terveys- 

järjestö  

WHO:n 
tarttumattomien tau-
tien ehkäisyyn liitty-

vässä yleiskokouksessa 
Genevessä (5.-6.11.2018) 

Lausunto 
EU-komissiolle 
Suomen alkoholin etä-
ostoja koskevasta noti-
fikaatiosta ja yhteistyö 

useiden kansainvälisten 
toimijoiden kanssa  

(IOGT, NordAN ja Euro-
care)

Osallistuminen noin 
30:een

muuhun kansainväliseen 
asiantuntijatapaamiseen 

ja konferenssiin

Vuonna 2018 EHYT vaikutti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.
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HENKILÖSTÖ

EHYT ry on valtakunnallinen järjestö, jos-
sa suurin osa henkilöstöstä työskentelee 
Helsingin keskustoimistossa ja lisäksi noin 
neljäsosa aluetoimistoissa eri puolella 
Suomea. Järjestösektorille on rahoitus-
pohjan vuoksi tyypillistä erilaiset pro-
jektit ja hankkeet. Usein tämä tarkoittaa 
määräaikaisia työsuhteita, mutta EHYT 
on onnistunut rakentamaan organisaa-
tiokokonaisuuden siten, että suurin osa 
työsuhteista on vakituisia. 
   EHYT on työnantaja, joka ottaa työn-
tekijöiden erilaiset elämäntilanteet huo-
mioon työpaikan käytännöissä ja jous-
tomahdollisuuksissa.  Käytössämme on 
esimerkiksi joustava ja liukuva työaika, 
etätyömahdollisuus, kesätyöaika sekä 
mahdollisuus perhevapaaseen, lyhennet-
tyyn työaikaan ja tarvittaessa palkatto-
maan vapaaseen. 
   Työelämäkäytänteitä kehitetään siten, 
että työn ja perheen yhteensovittamises-
sa onnistutaan entistä paremmin. EHYT 
on mukana edistämässä perheystävällis-
tä työkulttuuria muun muassa olemalla 
mukana lapsiasiavaltuutetun sekä työ- ja 
elinkeinoministeriön aloittamassa Lapsi 
mukaan töihin -päivässä. Koemme, että 
myös lasten on tärkeää päästä näkemään 
ja kokemaan, missä heille tärkeät aikuiset 
tekevät työtä ja mitä työn teko on. 
Henkilöstön kokema työhyvinvointi on 
EHYTissä erittäin hyvällä tasolla verrattu-
na muihin terveys- ja sosiaalipalvelujen 
organisaatioihin. Kuluneen vuoden aika-
na toteutettiin työyhteisökysely, jonka 
tuloksissa korostui erityisesti oman työn 
arvostus sekä kokemus omista vaikutus-
mahdollisuuksista työhön.  

Henkilöstö 

henkilöstö 2018
henkilöstön määrä (lkm) 

75
vakituiset 

75%
määräaikaiset 

25%
www.ehyt.fi/yhteystiedot
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TALOUS

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija. Toimimme koko maassa ja koko 
väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja kokoamme yhteen alan merkittävät toimijat. 
Edistämme muutosta kohti haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria sekä osallistumme näkyvästi yh-
teiskunnalliseen keskusteluun. Työmme ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. 

Talous

Yhdistyksen tavoitteena on toiminnan volyymin hallittu kasvattami-
nen, mikä tapahtuu pääosin toimintaa tehostamalla. Pyrkimyksenä 
on myös maltillisesti kasvattaa avustusten määrää sekä perustyössä 
että kehittämishankkeissa. EHYT ry pyrkii laajentamaan rahoituspoh-
jaansa uusiin rahoituslähteisiin, joita ovat yksityissäätiöt, kunnat ja 
yritykset. 

Avustukset vuodelle 2018
Sosiaali- ja terveysministeriö päätti myöntää EHYTille vuonna 2018 
STEA-avustuksia yhteensä 4 949 000 euroa (v. 2017: 4 528 000). Mui-
ta avustuksia saatiin 969 959 euroa (447 280), jolloin kaikki avustuk-
set yhteensä olivat 5 938 959 euroa (4 978 280). Myönnettyjen avus-
tusten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 20 % eli 983 679 eurolla 
edellisestä vuodesta

STEA yleisavustusta myönnettiin 1 633 000 euroa (1 617 000), toiminta-avustuksia 2 816 000 euroa (2 347 000) ja 
projektiavustuksia 520 000 euroa (564 000).

Taulukko 1, EHYT avustukset yhteensä 2018

Taulukko 2, EHYT STEA yleis-, toiminta- ja projektiavustukset 2018

Myönnetty
EHYT avustuspäätökset vuonna 2018 

 S syksy, K kevät 
2017 

Myönnetty 
2018 

Haettu 
2018 

Myönnetty 

Muutos 
ed. vuosi 

€ 

Muutos 
ed. vuosi 

% 
2019 2020

            
AY1 Yleisavustuksena yhdistyksen toimintaan S 1 617 000 1 649 340 1 633 000 16 000 0,99 % 1 633 000 1 633 000

Nuoret ja verkko
AK3 Verkko ja aikuistyö Verkkotyö S + 42 000 e 268 000 310 000 271 000 3 000 1,12 % 271 000 271 000
AK2 Ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistamiseen Koulutyössä S (av suunn. 466 000) 440 000 475 000 468 000 28 000 6,36 % 468 000

Järjestö ja vapaaehtoistoiminta
Ak1521 Alue-, järjestö- ja kohtaamispaikkatoimintaan
Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan S

673 000 686 000 680 000 7 000 1,04 % 680 000

AK4 Järjestöjen ehkäisevän päihdetyön koordinaatioon S 300 000 306 000 303 000 3 000 1,00 % 303 000 309 060
AK13 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsenyhdistysten paikalliseen S
kansalaisjärjestötoimintaan - Jäsenjärjestöjen toimintatuki + 10 000 e

60 000 70 000 70 000 10 000 16,67 % 60 000

Aikuistyö
Ak 2597 Aikuistyö toiminta-avustus yhdistetty S
Aikuisten ehkäisevä päihdetyö ja kohtaamispaikkatoiminta

424 000 432 480 428 000 4 000 0,94 % 428 000 428 000

Valtakunnallisen päihdeneuvontapalvelun toteuttamiseen (UUSI) K + 419 000 e 419 000 354 000 354 000 354 000 354 000
Ak15 Päihdeasiamiestoiminta S + 60 000 182 000 242 000 242 000 60 000 32,97 % 290 000 194 000

Välisumma Yleis- ja toiminta-avustukset STEA + 625 820 e 3 964 000 4 589 820 4 449 000 485 000 12,24 % 4 487 000 3 189 060

 EHYT avustuspäätökset vuonna 2018

 S syksy, K kevät
2017

Myönnetty
2018

Haettu
2018

Myönnetty

Muutos
ed. vuosi

€

Muutos
ed. vuosi

%

AY1 Yleisavustuksena yhdistyksen toimintaan S 1 617 000 1 649 340 1 633 000 16 000 0,99 %

Nuoret  ja verkko
AK3 Verkko ja aikuistyö Verkkotyö S + 42 000 e 268 000 310 000 271 000 3 000 1,12 %
AK2 Ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistamiseen Koulutyössä S (av suunn. 466 000) 440 000 475 000 468 000 28 000 6,36 %

Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta
Ak1521 Alue-, järjestö- ja kohtaamispaikkatoimintaan
Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan S

673 000 686 000 680 000 7 000 1,04 %

AK4 Järjestöjen ehkäisevän päihdetyön koordinaatioon S 300 000 306 000 303 000 3 000 1,00 %
AK13 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsenyhdistysten paikalliseen S 
kansalaisjärjestötoimintaan - Jäsenjärjestöjen toimintatuki + 10 000 e

60 000 70 000 70 000 10 000 16,67 %

Aikuistyö
Ak 2597 Aikuistyö toiminta-avustus yhdistetty S
Aikuisten ehkäisevä päihdetyö ja kohtaamispaikkatoiminta

424 000 432 480 428 000 4 000 0,94 %

Valtakunnallisen päihdeneuvontapalvelun toteuttamiseen (UUSI) K + 419 000 e 419 000 354 000 354 000
Ak15 Päihdeasiamiestoiminta S + 60 000 182 000 242 000 242 000 60 000 32,97 %

Välisumma Yleis- ja toiminta-avustukset STEA + 625 820 e 3 964 000 4 589 820 4 449 000 485 000 12,24 %

Myönnetty 4 955 280 5 825 321 5 938 959 983 679 19,85 % 5 628 459 3 928 839



30

Taulukko 3, EHYT Muut avustukset 2018

TALOUS

Vuonna 2018 käynnistyi useita uusia suuria projekteja, joihin 
myönnettiin avustuksia eri lähteistä: 

• Korkeakouluhanke: STEA 205 000 e
• Kannabisinterventio:  268 000 e
• Punainen Sulka (Lions-liitto): 107 000 e
• Valtakunnallisen Päihdeneuvontapalvelun toiminta-

avustus: STEA 354 000 e
• Osaamiskeskus: OKM 306 000 e

Taloudellinen tilanne
Avustustoiminnallisesti ja taloudellisesti EHYTin tilanne on hyvä. 
EHYTin asema kansalaisjärjestötoimijana on kehittynyt myönteises-
ti. STM:n ja OKM:n tekemien avustuspäätösten perusteella voidaan 
arvioida, että EHYTin avustustoiminnallinen asema ja luottamus vah-
vistuvat entisestään.
   Maksuvalmius on vuoden aikana ollut hyvä, vaikka tunnusluku ei 
sitä tue. Yhdistyksen ei ole tarvinnut turvautua lainanottoon vaan 
kaikki maksut pystytään maksamaan ajoissa. Taloutta on hoidettu 
tehokkaasti ja taloudellisesti. Maksuvalmiutta on tukenut STEAn 
maksamat avustusennakot, mutta valtion muiden avustusten ja 
EU-avustusten erittäin hidas maksutahti on riski maksuvalmiudelle. 

Yhdistyksen vakavaraisuus on heikko, koska yhdistys on varsin nuori 
eikä sillä ole juurikaan kertynyttä omaisuutta. Heikko vakavaraisuus 
ei ole riski tai uhka EHYTin toiminnalle, mutta tietysti kaventaa mah-
dollisuuksia vapaaseen toimintaan, koska käytännössä EHYT toimii 
saatujen avustusten turvin. 
   Valtion avustusten lainsäädännön vuoksi EHYT ei voi missään 
avustetussa toiminnassa tuottaa ylijäämää ja siksi se ei voi kasvat-
taa omaa pääomaansa kuin varainhankinnalla tai liiketoiminnalla.  
EHYTin vakavaraisuus on heikko, koska esimerkiksi lyhytaikaisesta 
vieraasta pääomasta 765 000 euroa on seuraavalle vuodelle siirty-
nyttä avustusta ja noin 524 000 euroa lomapalkkavelkaa. Jos EHYTil-
lä ei olisi näin laajaa ja suureen luottamukseen perustuvaa avustet-
tua toimintaa olisi sen vakavaraisuusaste erinomainen. Eli EHYTin 
toiminnallinen ja avustuksellinen luottamus on suuri, mutta koska 
EHYT ei ole palveluntuottaja se ei pysty tekemään toiminnallaan 
voittoa tai ylijäämää, joten laskennallinen vakavaraisuus on aina 
tunnuslukujen valossa heikko. Jos saisimme esimerkiksi 3 miljoonan 
euron lahjoituksen yksityiseltä taholta, melko varmasti saamamme 
avustukset leikkaantuisivat samassa suhteessa. Vakavaraisuus ei siis 
tässä yhteydessä heijasta asioiden huonoa hoitoa, vaan ehkä huo-
nosti kansalaisjärjestötoimintaan sopivaa indikaattoria.

EHYT avustuspäätökset vuonna 2018 

 S syksy, K kevät 
2017 

Myönnetty 
2018 

Haettu 
2018 

Myönnetty 

Muutos 
ed. vuosi 

€ 

Muutos 
ed. vuosi 

% 
2019 2020

  
AY1 Yleisavustuksena yhdistyksen toimintaan S 1 617 000 1 649 340 1 633 000 16 000 0,99 % 1 633 000 1 633 000

Nuoret ja verkko
AK3 Verkko ja aikuistyö Verkkotyö S + 42 000 e 268 000 310 000 271 000 3 000 1,12 % 271 000 271 000
AK2 Ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistamiseen Koulutyössä S (av suunn. 466 000) 440 000 475 000 468 000 28 000 6,36 % 468 000

Järjestö ja vapaaehtoistoiminta
Ak1521 Alue-, järjestö- ja kohtaamispaikkatoimintaan
Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan S

673 000 686 000 680 000 7 000 1,04 % 680 000

AK4 Järjestöjen ehkäisevän päihdetyön koordinaatioon S 300 000 306 000 303 000 3 000 1,00 % 303 000 309 060
AK13 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsenyhdistysten paikalliseen S
kansalaisjärjestötoimintaan - Jäsenjärjestöjen toimintatuki + 10 000 e

60 000 70 000 70 000 10 000 16,67 % 60 000

Aikuistyö
Ak 2597 Aikuistyö toiminta-avustus yhdistetty S
Aikuisten ehkäisevä päihdetyö ja kohtaamispaikkatoiminta

424 000 432 480 428 000 4 000 0,94 % 428 000 428 000

Valtakunnallisen päihdeneuvontapalvelun toteuttamiseen (UUSI) K + 419 000 e 419 000 354 000 354 000 354 000 354 000
Ak15 Päihdeasiamiestoiminta S + 60 000 182 000 242 000 242 000 60 000 32,97 % 290 000 194 000

Välisumma Yleis- ja toiminta-avustukset STEA + 625 820 e 3 964 000 4 589 820 4 449 000 485 000 12,24 % 4 487 000 3 189 060

Projektiavustukset STEAlta 
  
C 18 ARPA - Aikuisten rahapelihaittojen ehkäisyyn  2015-2017 ja (UUSI) 2018-2019 S 250 000 250 000 250 000 0 0,00 % 
C 3917 Korkeakouluhanke - (UUSI) 2018-2020 215 000 205 000 205 000 
Selvis projekti - haettu maaliskuussa 61 000 e - ei myönnetty   61 000 65 000 65 000   
C16 Ånni (2014-2017)  
Monikulttuurisen päihdekasvatuksen edistämiseen lapsilla ja nuorilla - päättyy 

280 000         

Potkua EPT-kampanjointiin! Ehkäisevän päihdetyön kampanjoiden levittäminen 
jäsenjärjestöihin ja kumppanuustaloille (Paikka auki –ohjelma)   

34 000 

  
Välisumma Projektit STEA 564 000 526 000 520 000 -44 000 -7,80 % 

 

EHYT avustuspäätökset vuonna 2018 

 S syksy, K kevät 

 
2017 

Myönnetty 

 
2018 

Haettu 

 
2018 

Myönnetty 

Muutos 
ed. vuosi 

€ 

Muutos 
ed. vuosi 

% 
2019 2020

            
AY1 Yleisavustuksena yhdistyksen toimintaan S 1 617 000 1 649 340 1 633 000 16 000 0,99 % 1 633 000 1 633 000

Nuoret ja verkko
AK3 Verkko ja aikuistyö Verkkotyö S + 42 000 e 268 000 310 000 271 000 3 000 1,12 % 271 000 271 000
AK2 Ehkäisevän päihdetyön osaamisen vahvistamiseen Koulutyössä S (av suunn. 466 000) 440 000 475 000 468 000 28 000 6,36 % 468 000

Järjestö ja vapaaehtoistoiminta
Ak1521 Alue-, järjestö- ja kohtaamispaikkatoimintaan
Järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan S

673 000 686 000 680 000 7 000 1,04 % 680 000

AK4 Järjestöjen ehkäisevän päihdetyön koordinaatioon S 300 000 306 000 303 000 3 000 1,00 % 303 000 309 060
AK13 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsenyhdistysten paikalliseen S
kansalaisjärjestötoimintaan - Jäsenjärjestöjen toimintatuki + 10 000 e

60 000 70 000 70 000 10 000 16,67 % 60 000

Aikuistyö
Ak 2597 Aikuistyö toiminta-avustus yhdistetty S
Aikuisten ehkäisevä päihdetyö ja kohtaamispaikkatoiminta

424 000 432 480 428 000 4 000 0,94 % 428 000 428 000

Valtakunnallisen päihdeneuvontapalvelun toteuttamiseen (UUSI) K + 419 000 e 419 000 354 000 354 000 354 000 354 000
Ak15 Päihdeasiamiestoiminta S + 60 000 182 000 242 000 242 000 60 000 32,97 % 290 000 194 000

Välisumma Yleis- ja toiminta-avustukset STEA + 625 820 e 3 964 000 4 589 820 4 449 000 485 000 12,24 % 4 487 000 3 189 060

Muut avustukset
Osaamiskeskus OKM 309 000 309 000
Kannabisinterventio EU-rahoitus, EHYTosuus (STM) 2018-2020, päätös on 268 779 268 779 268 779 268 779 268 779
Punainen Sulka 110 000 e (arvio) päätös on 100 000 107 000 107 000
Nikotiinihanke (THL) haussa 120 542 90 000 90 000 90 000 90 000
Päihdeilmiö ja ryhmäilmiö PIRI (Kärki-hanke STM) UUSI vuosille 2017-2018, päätös on 140 680 140 680 140 680 0 140 680
Focus on Youth, Football and Alcohol -  UUSI FYFA 2017-18 Call HP-PJ-2016  päätös on 
EuroCare

34 500 34 500 34 500

ClickForSupport2 - Realized (EU projekti) EuroNet, päätös on 10 000 10 000 10 000 0
Terveydeksi (TVYry ESR rahaa) Päätös on 4 000 4 000 4 000 0
Yhteinen keittiö (Kärki hanke STM-Kirkkohall.) Päätös on 12 000 6 000 6 000 -6 000 -50,00 %
Helsingin kaupunki - Elokolotoimintaan 25 000 25 000
Muita kunta- ja säätiöavustuksia haetaan tässä yksilöimättä

Miten puhua kannabiksesta? THL (Päättyy 2017) 71 600
Lähiverkko (2013-2017) Eläkeliitto 109 000
Päihdeneuvonta Helsingin diakonissalaitoksen säätiö - muuttuu EHYT Ak avustukseksi 55 000

Muut avustukset yhteensä 427 280 709 501 969 959 542 679 127,01 % 499 459 358 779
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Toiminnan taloudellinen laajuus

Toiminnan laajuus vuonna 2018 oli noin 6,3 miljoonaa euroa. EHYTin tilikauden 1.1-31.12.2018 ylijäämä on 6.517,07 euroa. Se muodostuu 
yleisavustetun toiminnan ylijäämästä 8 418,13 euroa ja Yhteinen keittiö -projektin alijäämästä eli EHYTin -1 901,06 euron omavastuuosuudesta. 

Toiminnan tuotot ja kulut kasvoivat edellisestä vuodesta 1 046 000 euroa ja noin 20 %. Raha-automaattiavustusten osuus kokonaistuotoista 
laski kymmenellä prosentilla 78 prosenttiin, koska muiden avustusten määrä kasvoi huomattavasti. Toimintaan myönnettyjä avustuksia voidaan 
käyttää myöntämisvuonna ja yleensä sitä seuraavana vuonna. Yleis- ja toiminta-avustuksiin voi tilikauden aikana tuloutua edelliseltä vuodelta 
siirtynyttä avustusta, tilikaudelle myönnettyä avustusta ja seuraavalle tilikaudelle siirtyvää avustusta. Tämän vuoksi tilikauden aikana myönnet-
tyjen ja käytettyjen avustusten summat voivat olla erilaiset.

TALOUS

Taulukko 6, 
Toiminnan 
kuluvertailu

Taulukko 4,  
Tunnusluvut

Taulukko 5, 
Toiminnan 
tuotot ja 
kulut

Taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut 
kolmelta tilikaudelta 
Maksuvalmius 2018 2017 2016 

Vaihtuvat vastaavat 1 957 624 1 710 642 1 785 034 
Lyhytaikainen vieras pääoma 1 775 285 1 539 088 1 565 092 
Maksuvalmius 1,10 % 1,11 % 1,14 % 

Maksuvalmius Current ratio hyvä tyydyttävä heikko 
yli 2% 1-2% alle 1 

Vakavaraisuus 2018 2017 2016 

Oma pääoma 271 235 264 869 264 879 
Taseen loppusumma 2 046 520 1 803 958 1 829 972 
Vakavaraisuus 13,25 % 14,68 % 14,47 % 

Vakavaraisuus hyvä tyydyttävä heikko 
yli 40% 20-40% alle 20% 

Toiminnan tuotot ja kulut (€) 2 018 2017 2016 
Toiminnan kokonaistuotot 6 280 914 5 234 585 5 359 838 
Toiminnan kokonaiskulut -6 289 845 -5 233 896 -5 338 986
Ylijäämä -8 930,83 689,00 20 851,51 

Toiminnan tuottovertailu ed vuoteen 2 018 2 017 Muutos t€ Muutos % 
Tuotot yhteensä 6 280 914 5 234 585 1 046 329 20,0 
STEA projektiavustukset 551 411 603 242 -51 831 -8,6 
STEA toiminta-avustukset 2 711 527 2 371 431 340 096 14,3 
STEA yleisavustus 1 660 180 1 635 648 24 532 1,5 
Muut avustukset 876 466 214 929 661 537 307,8 
Muut tuotot 481 330 409 335 71 995 17,6 

Toiminnan kuluvertailu ed vuoteen 2 018 2017 Muutos t€ Muutos % 
Kulut yhteensä 6 289 845 5 233 896 1 055 949 20,2 
Henkilöstökulut 3 938 648 3 051 025 887 623 29,1 
Vapaaehtoiset henkilöstökulut 169 977 139 454 30 523 21,9 
Ostetut tarvikkeet ja palvelut 140 462 119 641 20 821 17,4 
Toimitilakulut 553 125 551 609 1 516 0,3 
Atk-laite ja -ohjelmistokulut 288 603 268 800 19 803 7,4 
Muut kone ja kalustokulut 38 905 20 730 18 175 87,7 
Matkakulut 323 326 190 139 133 187 70,0 
Markkinointikulut 376 791 475 562 -98 771 -20,8 
Hallintopalvelut 40 101 44 804 -4 703 -10,5 
Poistot 4 268 5 024 -756 -15,0 
Toimintatuki jäsenjärjestöille 60 830 -60 830 -100,0 
Muut hallintokulut 265 047 190 058 74 989 39,5 
Muut toimintakulut 150 592 116 220 34 372 29,6 
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TALOUS

Kuva 2, EHYT toiminnan tuotot

STEA Yleis- ja toiminta-avustukset ovat 69 % kokonaistuotoista, STEA projektiavustukset 9 % ja muut tuotot 8 % ja muut avustukset kasvoivat  
14 % osuuteen.   Omakatteista rahastoa ei käytetty vuoden 2018 aikana. Rahaston käytettävissä olevat varat vuoden 2018 lopussa ovat 15 413,75 
euroa.

Kuva 1, EHYT toiminnan kulut

Henkilöstökulut ovat 63 % kokonaiskulusta. Kulut jakautuvat melko tasaisesti eri kulukokonaisuuksiin, kuten toimitila- (9 %) ja markkinointi- 
 (6 %) ja matkakuluihin (5%).

Jäsenjärjestöille myönnettävien avustusten kirjaustapa muuttui STEAn ohjeiden mukaisiksi. Vuodelle 2018 myönnetty avustusmäärä kasvoi  
10 000 eurolla ja avustus jaettiin eteenpäin jäsenjärjestöille hallituksen päätöksen mukaisesti. Tilinpäätöksen valmistumishetkeen mennessä 
myönnetystä 70 000 euron avustuksesta 47 järjestölle on saatu avustuksen käytön selvitystä 23 järjestöltä 42 350,00 eurosta. Siksi jäsenjärjes-
töavustukset eivät enää näy kuluseurannassa vuonna 2018.
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Avustuksen siirtymäkirjaukset
Yleisavustusta käytettiin vuoden aikana 1 660 180 euroa. Yleisavus-
tusta siirtyy seuraavalle vuodelle 110 807 euroa eli 27 180 euroa 
vähemmän kuin edelliseltä tilikaudelta.  Siirtymä on noin 6,8 pro-
senttia myönnetystä määrästä, jota ei voida pitää erityisen suurena 
osuutena. Yleisavustuksen siirtymä on kohdennettu vuodelle 2019 
siten, että 87 052 euroa käytetään yleisavustettuun toimintaan ja  
23 755 euroa F.Y.F.A. projektiin.
   Siirtyvän yleisavustuksen määrään vaikutti pääasiassa noin  
55 000 euroa budjetoitua pienemmät toimintakulut, joka on vain 
noin 5 prosenttia toimintakuluista. EHYTin on tarkoituksena toimia 
tuloksellisesti ja säästäväisesti ja voidaan todeta, että tässä on onnis-
tuttu. Toiminta-avustuksia siirtyy seuraavalle vuodelle käytettäväksi 
407 000 euroa, joka on 14 prosenttia myönnetystä avustuksesta. 
   Avustusten hallittu siirtäminen seuraavalle vuodelle on hyväksyt-
tävää ja maksuvalmiuden kannalta välttämätöntä. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön avustuspäätös tulee vuosittain helmikuussa ja näin 
toimien tammikuun toimintamenojen kattamiseen ei tarvitse ottaa 
lainaa.

Investointiavustuksen käyttö ja palautus
Raha-automaattiyhdistys teki vuonna 2015 päätöksen, jonka mukai-
sesti EHYTille siirretyn investointiavustuksen käyttöaikaa pidennet-
tiin vuoden 2017 loppuun asti. Avustus 373 000 euroa on kirjattu 
Taseen pankkisaamisiin ja Saatuihin avustusennakoihin. EHYT osti 
15.9.2017 Asunto Oy Lahden Vuorikatu 14 osakkeet 17229-18158 
ja 18159-18888 eli tilan, jossa Lahden Elokolo toimi aiemmin vuok-
ralla. Hankintahinnasta katettiin 70 % STEAn investointiavustuksel-
la. EHYT laati STEAlle hankinnasta laskelman, jonka perusteella osa 
avustuksesta palautettiin STEAlle ja jäämä käytetään vuoden 2018 
osin taloyhtiön päättämiin korjauksiin. Vuoden 2018 kuluessa laa-
dittiin avustuksen käytöstä loppuselvitys STEA:lle.

Lahden Elokolon hankinta              179 977,74

Katettu Lahden Elokolon hankintaa 
investontiavustuksella 70 %  -125 984,42

EHYT omarahoitusosuus 60 675,20

Investointiavustuksen saldo 1.1.              373 000,00  

Palautettu STEAlle käyttämättömäksi 
jäävä määrä 2017  -101 917,00

Palautettu STEAlle  -145 098,58

Katettu Lahden Elokolon hankintaa -125 984,42

Jäämä  0,00

Vuonna 2018 palautetut avustukset
Investointiavustuksen palauttamisesta saatu päätöksen toimeenpa-
no venyi siten, että STEAlta saatu lasku pystyttiin maksamaan vasta 
vuoden 2019 puolella. 

Muut talouteen vuonna 2018 liittyneet asiat
Talousyksikön tavoitteena on huolehtia EHYTin taloudesta ja hallin-
nosta siten, että kaikki sen vastuulla olevat tehtävät tulevat hoide-
tuksi luotettavasti, tehokkaasti ja tuloksellisesti.  Tilikauden aikana 
on tehty hankintakilpailuja hankintalain ja STEAn edellyttämällä 
tavalla. 

Tilintarkastajana toimii tarjouskilpailun perustella KHT Hannu Riippi 
BDO Oy:sta.    
   Keskustoimistossa on alivuokralaisena Enter ry, Carnivore Oy ja 
Peli-toiminnan tukisäätiö s.r.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
EHYTin toimintaympäristö on kovassa muutoksessa. Kun päätöksiä 
tehdään sote-uudistukseen liittyen, on tärkeää huomioida ehkäise-
vän päihdetyön ja laajemmin hyvinvoinnin sekä terveyden edistämi-
sen asemointi ja vastuut eri tasoilla.
Vuonna 2017 päätetyn alkoholilain seurauksia on arvioitava edel-
leen tarkasti. Ministeri Annika Saarikko on todennut, että asiantun-
tija-arviot lain vaikutuksista yhteiskuntaan ovat selvät, mutta päätös 
tehtiin tietoisesti poliittisena päätöksenä. Rahapeliyhtiöiden yhdis-
tymisen jälkeen on luotava rahapelihaittojen ehkäisyn rakenteet ja 
resurssit. Tavoitteena on oltava vastuullinen, rahapelihaittoja eh-
käisevä rahapelipolitiikka, joka perustuu kansalliselle rahapelipoliit-
tiselle ohjelmalle. Edunsaajien vastuullinen toiminta on keskiössä. 
   Sote-järjestöjen tavoitteena on, että Veikkauksen koko jaettavis-
sa oleva tuotto voidaan jatkossa jakaa ilman, että valtio vähentää 
sote-järjestöjen osuudesta mitään budjetin yleiskatteeseen. So-
siaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA jatkaa avustamis-
ta voimassa olevien periaatteiden mukaisesti vuoteen 2019 asti 
ja uusi avustusstrategia ohjaa avustamista vuodesta 2020 alkaen. 
Rahapeliyhtiöiden fuusion jälkeen perustettu uusi Veikkaus Oy on 
tarkastelun kohteena useista suunnista. Rahapelijärjestelmän uu-
distus ei ole auttanut torjumaan rahapelaamisesta aiheutuvia hait-
toja toivotulla tavalla, todetaan THL:n Rahapelikysely-raportissa 
(26.3.2019). Rahapelituottojen hyötyjät eli edunvälittäjäorganisaa-
tiot ovat huolissaan valmisteilla olevan arpajaislain vaikutuksista 
avustuksiin. EHYTin mielestä Veikkauksen on toteutettava yksinoi-
keuttaan entistä vastuullisemmin, vaikka se merkitsisi pelituottojen 
pienenemistä. Tämä turvaa yksinoikeuden, joka puolestaan mahdol-
listaa kestävän avustusjärjestelmän.
   EHYTin toiminnan jatkorahoituksen arvioinnissa huomioidaan ha-
kemusten lisäksi kahden vuoden välein tehtävät tuloksellisuus- ja 
vaikutusselvitykset. Yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvi-
tyksestä STEA ei antanut järjestökohtaista palautetta, vaan STEAssa 
pohditaan uudestaan, miten yleisavustettavan toiminnan arviointia 
toteutetaan jatkossa.
   Elokolojen toiminnan ja talouden pitkän tähtäimen suunnittelua 
haittaa merkittävästi jatkuva ja paheneva palkkatukiin liittyvä epä-
varmuus. Tilannetta on pystytty kompensoimaan oppilaitosyhteis-
työllä, hyvillä paikallisilla kumppanuuksilla ja vahvistuvalla EHYTin 
vapaaehtoistoiminnalla, mutta tilanne on silti näkynyt esimerkiksi 
henkilöstön kuormittumisena ja talousarvion ylittymisenä. 
   Taloussuunnittelija Kati Björkroth jäi eläkkeelle. Talousuunnitteli-
jaksi valittiin Miia And ja taloussihteeriksi Päivi Eskelinen-Toroi. Eläk-
keelle siirtynyt taloussuunnittelija palasi projektisihteeriksi 50% työ-
ajalle vastaamaan kannabisinterventioprojektin taloudesta.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja 
näkymät kuluvalle kaudelle
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi EHYTille avustuksia vuodelle 
2019 yhteensä 5 203 000 euroa. 
   Toimintabudjetti vuodelle 2019 vahvistettiin siten, että kulut ja tuo-
tot ovat noin 7,1 miljoonaa euroa, jolloin kasvua edelliseen tilinpää-
tökseen on 790 000 euroa eli 12,5%.
   Toiminta voidaan toteuttaa tehdyn toimintasuunnitelman mukai-
sesti. STM myönsi EHYTille 107 000 euroa investointiavustusta Lah-
den Elokolon taloyhtiöremontin kuluihin.

TALOUS
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varsinaiset jäsenet
Tainio Hanna
Saari Juho
Eviö-Kärkkäinen Mervi
Helenius Jenni
Ikonen Marjatta
Komulainen Annu
Koskinen Timo
Kujala Johanna
Matilainen Riitta
Saarinen Aija
Seppälä Vesa-Matti
Sundell Pia-Lisa

varajäsenet
Pasanen Anneli
Huhta Jaana
Schukoff Jorma
Autere Minna
Palosaari Anneli
Pentikäinen Emmi
Aheinen Ritva
Simonen Saana
Sinervuo Veli-Pekka
Rajamäki Lassi
Forsström Jorma 
Kivisaari Tiina

Hallitus
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Valtuusto
varsinaiset jäsenet
Puska Pekka
Pääjärvi-Myllyaho Riitta
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

Muut varajäsenet sijantulojärjestyksessä: 
1. Savolainen Minna
2. Kima Timo
3. Kemppainen Heikki
4. Heinonen Leena
5. Palkama Outi

Luottamus- 
hallinto:  
hallitus  

ja valtuusto  
(2017 - 2020)

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
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EHYTin jäsenyhdistykset 2018
Aurinkoinen Hymy ry
BadBaaDo ry
Barnavårdsförening
E.T.U.- Elämän hallinta, Tuki ja Uudistuminen 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
Hakunila-Länsimäki Työttömät ry
Hannu ja Kerttu ry
Helsingin Eloset ry
Helsingin Jyry ry
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry
Helsingin Optimistit ry
Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry
Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys
Hoivakotilo ry
Hyvinkään Paavolan Asukasyhdistys ry
Höyhtyän Sammontakojat ry
Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST ry
Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Kemin Into ry
Kesäkotiyhdistys Kallioniemi ry
Kokkolanseudun Ehyt 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 sr
KRIS-Suomen keskusliitto ry
Kumppanuuskeskus Luotsi 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
Lappeenrannan seudun mielenterveysyhdistys 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 Palvelu ry
Nuorten Puolesta ry

Nyyti ry
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
Oulun Seudun EHYT 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
Rahtarit ry
Raision Työväen Raittiusyhdistys ry
Raittiuden Ystävät ry 
Rautatieläisten Raittiusliitto ry
Rovaniemen Eläkeläiset ry
Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry
Rovaniemen seudun Terveys ry
Sampolan Asukkaat ry
Soroppi ry
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Spartak Kajaani ry
Suoja-Pirtti 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 Ilmajoen osasto ry
Terveys ry:n Jyväskylän osasto 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
Turun Alueen Elämäntapayhdistys ry
Turun seudun TST ry
Työttömien Keskusjärjestö ry
Työväen Retkeilyliitto ry
Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö – UUTTA ry
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry
Vantaan Työnhakijat ry
Vasemmistonuoret ry
Vesaisten Keskusliitto ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry
Väinön ja Kyllikin seura ry



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.

 ehytry

ehyt.fi

 @EHYTry
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