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TOIMINNANJOHTAJAN ESIPUHE 

Ehkäisevän työn 

tarve ei 
poistu. 

Toiminnanjohtajan esipuhe 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnan ta-
voite on ehkäistä laajasti yksilöiden ja yhtei-
söjen päihde- ja pelihaittoja. Tärkeimpiä nos-
toja vuoden 2019 toiminnasta kuvataan tässä 
vuosikertomuksessa. Toimintavuoden aikana 
EHYT on yhdistänyt kansalaisten ja asiantunti-
joiden voiman yhteisöjen ja yksilöiden hyvin-
voinnin edistämiseksi monipuolisin keinoin. 

Keväällä 2019 Suomessa järjestettiin edus-
kuntavaalit. EHYT nosti aktiivisesti ehkäisevän 
päihdetyön teemoja vaalikeskusteluihin ja jär-
jesti muun muassa useita vaalipaneeleja. 

Eduskuntavaalien jälkeen EHYT sai mah-
dollisuuden lausua suoraan hallitusohjel-
maneuvottelijoille tärkeimmistä ehkäisevän 
päihdetyön teemoista. Tehtyä työtä voidaan 
pitää onnistuneena. Olemme kuulleet virka-
mieslähteestä todettavan, että koskaan ennen 
hallitusohjelmassa ei ole nähty näin paljon 
suoraan päihteisiin liittyviä kirjauksia. Pelkät 
kirjaukset eivät kuitenkaan tuo muutosta, 
vaan työtä suunniteltujen asioiden toimeen-
panemiseksi tulee jatkaa. 

EHYTin uuden strategian pohtiminen jatkui 
koko toimintavuoden ajan yhteistyössä luot-
tamushallinnon, henkilöstön, sidosryhmien ja 
alan asiantuntijoiden kanssa. Uutta strategiaa 
varten tehty, eri tahoja laajasti osallistava työ, 
on ollut jo itsessään arvokasta. Laajemmaksi 
tavoitteeksi nousi elinympäristöjen ja yhteis-
kunnan rakenteiden muokkaaminen sellaisik-
si, että päihde- ja pelihaittoja koettaisiin mah-
dollisimman vähän. Ehkäisevälle päihdetyölle 
tarvitaan vahvat rakenteet ja osaava ammat-

tikunta. Toiminnan tulee pohjata osoitetusti 
vaikuttaviin työtapoihin ja hyödyntää uusia 
kansalaistoiminnan muotoja. Tuleva strategia 
julkaistaan vuoden 2020 aikana. 

Rahapelihaitoista käytävä keskustelu nou-
si vuoden 2019 aikana näkyvästi esille. EHYT 
on ollut yksi niistä harvoista toimijoista, jot-
ka ovat nostaneet rahapelihaittojen ehkäisyn 
tärkeyttä useiden vuosien ajan. Järjestömme 
on lukuisissa lausunnoissaan vaatinut rahape-
likoneiden sosioekonomiset seikat huomioi-
vaa eettistä sijoittelua sekä kannattanut joh-
donmukaisesti tiukempia vastuullisuustoimia, 
kuten esimerkiksi pelaamiseen kohdistuvaa 
pakollista tunnistautumista. 

Rahapelihaittojen ehkäisyä tulee tehdä 
unohtamatta yksilö- ja yhteisötasoa. EHYT 
koulutti vuonna 2019 lähes 500 ammattilais-
ta peliongelmien puheeksiottoon ja järjesti yli 
20 rahapeliteemaan liittyvää tapahtumaa. Ra-
hapelaaminen on yhä laajemmin siirtymässä 
verkkoon ja EHYT seuraa jatkossa tätä kehitys-
tä tiiviisti. 

Aikuisväestöä tavoittavat päihteettömät 
Elokolo-kohtaamispaikat olivat vuoden aika-
na monelle tärkeä paikallinen yhteisö. EHYTin 
vuorokauden ympäri päivystävä Päihdeneu-
vonta (0800 900 45) ja päihdeasiamiestoimin-
ta tarjosivat tukea päihdeongelmien kanssa 
kamppaileville sekä heidän läheisilleen. 

Nuorten keskuudessa etenkin kannabis ja 
nuuska-asiat olivat toimintavuonna laajasti 
esillä julkisessa keskustelussa. EHYTin ja YAD 
ry:n yhteinen kannabishanke tuotti oma-apu-

sivuston, josta löytyy runsaasti apua ja tietoa 
kannabikseen liittyen. Kannabis oli yksi aihe 
myös EHYTin päihdekasvatustunneilla, joiden 
kautta kouluttajat kohtasivat yli 30 000 oppi-
lasta, ammattilaista ja vanhempaa. Nuuskan 
käytön lisääntymiseen EHYT on tarttunut ni-
kotiinihankkeessa sekä kehittämällä nuorten 
vertaisuuteen perustuvaa nuuska-agenttitoi-
mintaa. 

EHYT on vahvistanut kansainvälistä yhteis-
työtään muun muassa Maailman terveysjär-
jestö WHO:n, EU-alueella toimivan Euroca-
re-järjestön sekä Pohjoismaissa ja Baltiassa 
toimivan NordAN-verkoston kanssa. Syksyllä 
2019 EHYT järjesti kaksi korkeatasoista kan-
sainvälistä seminaaria Helsingissä Suomen 
EU-puheenjohtajuuskauden sivutapahtumina.
  Työmme on tehnyt mahdolliseksi osaava 
henkilöstö, sitoutunut luottamushallinto sekä 
työtä tukeneet jäsenyhdistykset ja sidosryh-
mät. Lisääntyvän maailmanlaajuisen epävar-
muuden myötä myös ehkäisevä päihdetyö voi 
muuttaa muotoaan. Mutta tällä hetkellä näyt-
tää selvältä, että työn tarve ei poistu. 

Juha Mikkonen 
Toiminnanjohtaja 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 



5EHYT Vuosikertomus 2019

 Lisää digipelaamisesta s.9 
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JULKAISUT JA LEHDET 

Julkaisut ja lehdet 
EHYT julkaisi vuonna 2019 neljä  EHYT Järjestö -lehteä ja yhden  EHYT Teema- lehden.  
Lisäksi julkaistiin nuorten nuuskan käyttöä koskeva selvitys. 

EHYT Järjestö 
Lehti on EHYT ry:n julkaisu jäsenyhdistyksille ja vapaaehtoisille. 

1 27.2.2019 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 2 4.6.2019 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 4 3.12.2019 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

KASVATTAJAT MARJA HINTIKKA: 
TARVITSEVAT TIETOA TARVITSEMME UUSIA 

NUUSKASTA S. 4–5 YHTEISÖLLISYYDEN 
MUOTOJA S. 8–9 NordAN 2019 

-KONFERENSSIN 
ANTIA S. 4–5 

Vaikuta kevään  
eduskuntavaaleissa s. 6–7 

Puheeksioto myös 
korkeakouluihin s. 9 

Politiikan supervuoden 
välitilinpäätös s. 4 

Päihdeasiamiestoimintaa 
toteutetaan monella 

tasolla s. 6 

Vuoden EHYT 
-vapaaehtoiset  
s. 6–7 

Asunnotomien yötä  
vietetiin monella  

paikkakunnalla s. 8 

3 24.9.2019 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

ARPA-PROJEKTI EI OLE 
OLLUT ARPAPELIÄ S. 4–5 

Jäsenyhdistysten  
määrä 

115 

Vaikutavaa työtä  Kannabis teemana  
koulutajaverkoston  Ehkäisevän päihdetyön 
voimin s. 6 viikolla s. 8 

Nuuska ja nuoret 
– laadullinen selvitys nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista

Nuuskan käyttö on yleistynyt vajaassa kymmenessä vuodessa erityisesti pojilla. Ymmärrys 
nuorten nuuskaan liittyvistä valinnoista, mielikuvista ja toimintatavoista on tärkeää suunnitel-
taessa vaikuttavia toimenpiteitä nuuskan käytön ehkäisemiseksi. 

Tutkija Mikko Piispan tekemässä tutkimuksessa tarkastellaan, mistä nuorten nuuskan käy-
tössä ilmiönä on kyse. Selvitystä varten Piispa haastatteli 15-21-vuotiaita nuoria Helsingissä ja 
Torniossa. 

Selvitys pureutuu siihen, millaisia motiiveja ja merkityksiä nuorilla liittyy nuuskan käyttöön 
ja millaiset nuoret nuuskaa käyttävät. Miksi nuoret käyttävät nuuskaa ja miten he sitä saavat? 
Entä miten nuuskan käyttöä ja välittämistä voisi nuorten mielestä ehkäistä? Samalla tarkas-
tellaan sitä, mitä terveys haastatelluille nuorille merkitsee ja millaisia haittoja nuuska heidän 
mukaansa voi aiheuttaa. Mikko Piispa 
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NUUSKA JA NUORET 
– laadullinen selvitys nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista 
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KOULUT JA OPPILAITOKSET 

KYMPIN JUTTU! 

Kouluttaja kohtaa koko 
kouluyhteisön 
Päihdekasvatustunneillamme oppilaat pyritään aktivoimaan. Nykyaikaisilla menetelmillä tähtäämme 
aitoon vuorovaikutukseen lasten ja nuorten kanssa. 

”Tykkäsin siitä, että päihteiden käsittely ei 
ollut liian tuomitsevaa”, oppilas on kirjoitta-
nut palautelapulle. 

EHYTin päihdekasvatustunnit eivät tuomit-
se, mutta tuovat kuitenkin esille päihteiden 
käyttöön liittyvät ongelmat. Lasten ja nuorten 
oikeudet ovatkin ehkäisevän päihdetyön yti-
messä. 

”Lasten ja nuorten on helpompi pitää huol-
ta hyvinvoinnistaan, kun he lasten oikeuksien 
mukaisesti saavat oikeaa tietoa, tuntevat it-
sensä ja kykenevät ajattelemaan kriittisesti”, 
kertoo EHYTin koulutyön päällikkö Päivi Chris-
tensen. 

Kannabiksesta puhutaan paljon 
Eteläistä Suomea koulutustunneilla kiertävä 
kouluttaja Jari Itkonen herättää keskustelua 
ala-asteella kuvien kautta Juteltaisko?-oppi-
tunneilla. Itkonen saattaa esimerkiksi kysyä, 
mitä ajatuksia oppilaissa herättää kuva, jossa 
vanhemmat juovat alkoholia lapsen vieressä? 

”Parhaimmillaan oppilaat jakavat tunnilla 
omat kokemuksensa ja kertovat asian herättä-
mistä tunteista”, Itkonen sanoo. 

Yläasteella metodi vaihtuu HUBU-oppitun-
neiksi. Itkonen pyytää kaikkia vastaamaan 
omista päihdeasenteistaan ja päihdekoke-

muksistaan anonyymisti. Tulokset kerätään 
pylväsdiagrammiksi luokan seinälle ja niistä 
keskustellaan. 

Useimmiten luokkien pylväsdiagrammien 
tulokset ovat saman suuntaisia kuin valtakun-
nallisissa terveyskyselyissäkin: esimerkiksi 
noin viidennes haluaisi kokeilla, on kokeillut 
tai käyttää kannabista. 

Rentoutua voi päihteettömästi 
Lukioissa ja ammattikouluissa Itkonen tuo 
esille päihteiden käytön historiaa: opiskeli-
joiden vanhempien ikäluokassa alkoholi ja 
tupakka olivat pinnalla, nyt käytetään kanna-
bista ja nuuskaa – mutta muoti-ilmiöön ei ole 
pakko mennä mukaan. 

”Aivojen omat välittäjäaineet tuovat hyvät 
fiilikset. Olisi hyvä ohjata nuoria huomaa-
maan, kuinka hyviä fiiliksiä voi saada arkisista 
asioista kuten liikunnasta, hyvistä harrastuk-
sista ja esimerkiksi kavereiden kanssa olemi-
sesta”, Itkonen sanoo. 

Päihdekasvatusmenetelmämme ovat suun-
nattu ala-asteen, yläasteen, lukion ja amma-
tillisten oppilaitosten oppilaille sekä opettajille 
ja vanhemmille. 

30 760 
koulutettua oppilasta, opiskelijaa, 

kasvatusalan ammattilaista ja 
kohdattua vanhempaa 

Koulutuksista oli 

6 % 
Pohjois-
Suomessa 6 % 

Itä-
Suomessa21 % 

Länsi- 67 % 
Suomessa Etelä-

Suomessa 

Tarpeellista ja hyödyllistä 
tietoa koki saaneensa: 

87 % 
Päihdeilmiö-oppitunneille 
osallistuneista lapsista 

99 % 
HUBU-tilaisuuteen 

osallistuneista vanhemmista 
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DIGIPELAAMINEN 

rohkeasti
 

kohti

tulev
ai-

suutt
a! 

Onko digipelaaminen mörkö? 
Lasten ja nuorten vanhemmat voivat pelätä pelien vaaroja, vaikkei ongelmia edes olisi. 

Alle kouluikäisen ruutuaikasuositus on alle 
tunnin päivässä, mutta kouluikäisen lapsen 
kohdalla selkeitä ruutuaikasuosituksia ei ole. 
Mistä tietää, pelaako lapsi liikaa? 

”Vaikka lapsi pelaisi paljon, siitä ei tule vält-
tämättä pelihaittaa. Pelaaminen on hallinnas-
sa, jos koululaisen pelaaminen ei vaikuta läk-
syihin, arkeen, kaverisuhteisiin, nukkumiseen 
eikä siitä aiheudu ristiriitoja perheessä”, EHY-
Tin uuden ruotsinkielisen pelikasvatustoimin-
nan koulutussuunnittelija ja uuden Spelkuns-
kap-hankkeen vetäjä Annukka Såltin sanoo. 

Peliin käytettyjä tuntimääriä ei siis niinkään 
kannata tarkkailla, vaan kokonaisuutta. 

Peliin kannattaa tutustua 
Pelien ikäsuosituksia on tärkeä noudattaa, 
mutta myös sisältömerkinnät kannattaa käydä 
läpi. Ne ovat samoja kuin elokuvissa. Ja vaik-
ka peli olisi suunnattu esimerkiksi 7-vuotiaille 
lapsille, se ei sovi kaikille. Osa ihmisistä ei kes-
tä pelkoa herättäviä sisältöjä, jolloin kauhua 
tarkoittavat hämähäkkimerkinnät kannattaa 
tarkastaa pelipakkauksesta tai peliä ladatessa. 

Mutta miksi vanhemmat pelkäävät lastensa 
pelaamista? 

”Pelaaminen voi olla vanhemmille vierasta. 
Ei ehkä tiedetä tai ymmärretä, miksi se vie ai-

kaa, eikä siitä pääse eroon, kun pitäisi mennä 
syömään tai nukkumaan”, Såltin sanoo. 

Esimerkiksi jos lapselta puuttuu tukiverkosto 
tai arjessa on paljon haasteita, voi pelaaminen 
muuttua ongelmalliseksi. Riippuvuudesta pu-
hutaan aikuisten kohdalla, lasten kohdalla ei 
ole kyse samasta asiasta, Såltin jatkaa. 

Käy säännöt läpi 
Nuoren kanssa kannattaa keskustella siitä, mil-
laisia pelejä tämä pelaa, kenen kanssa ja onko 
pelaaminen mukavaa. Pelaamisesta kannattaa 
laatia säännöt yhdessä nuoren kanssa. Aikuis-
ten on hyvä ymmärtää, että usein nuori pelaa 
kavereiden kanssa yhdessä, jolloin kaverit voi-
vat suuttua, jos jättää pelin kesken. 

EHYTissä pelikasvatus on suunnattu kou-
luikäisille lapsille ja nuorille, heidän vanhem-
milleen ja lapsia ja nuoria kohtaaville am-
mattilaisille. Pelikasvatuksessa tuodaan esille 
pelaamisen hyviä puolia ja haasteita. 

Järjestämme peruskoulun oppilaille, vanhem-
mille ja kasvatusalan ammattilaisille pelitaito-
tunteja suomeksi. Spelkunskap-hanke tarjoaa 
maksutonta ruotsinkielistä peruskouluille 
suunnattua pelikasvatusta ympäri Suomen. 

Spelkunskap-hankkeessa (5/2019 alkaen) 

1 358 
kohdattua koululaista 

139 
kohdattua opettajaa 

158 
kohdattua vanhempaa 

Spelkunskap-hankkeen toimintaan 
osallistuneista alakoululaisista 

98 % 
piti tunteja kiinnostavina. 

Vanhemmista 

82 % 
koki saaneensa valmiuksia keskustella 

pelaamisesta lapsen kanssa 

”Bra disskussioner 
om vardagliga saker” 

— palaute vanhempainillasta 
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NIKOTIINIHANKE 

Opet!
Puuttukaa 

oppilaiden

nuuskaamiseen! 

Vertaistoiminnassa nuoret valistavat 
seiskaluokkalaisia nuuskasta 
Päivitimme nikotiinituotteiden kieltokyltit, joissa kielletään tupakan lisäksi nuuskan ja sähkösavukkei-
den käyttö oppilaitosten alueella. 

Kouluissa näkyviä Tupakointi kielletty -kylttejä 
ei voi kehua ajantasaisiksi, sillä niissä ei maini-
ta mitään nuuskasta. Nuuska kun on nykyisin 
lähestulkoon yhtä suosittua nuorten keskuu-
dessa kuin tupakka. 

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan 
8.-9.-luokkalaisista nuorista tupakoi päivittäin 
5,6 prosenttia ja nuuskasi 4,9 prosenttia. 

EHYT teki vuonna 2019 kaikkien oppilai-
tosten käyttöön kuvalliset nikotiinituotteiden 
kieltokyltit, joissa lukee: Tupakointi ja nuuskan 
sekä sähkösavukkeen käyttö kielletty oppilai-
toksen alueella, tupakkalaki 73§ ja 74§. Kou-
lut voivat hankkia suomen- ja ruotsinkieliset 
kyltit EHYTin julkaisukaupasta maksuttomasti. 

”Kyltti osoittaa, että koulu noudattaa tupak-
kalakia täydellisesti. Nuorten nuuskaamiseen 
ei puututa tällä hetkellä yhtä selkeästi kuin tu-
pakoimiseen”, nikotiinihankkeen projektipääl-
likkö Hanne Munter kertoo. 

Suomessa vahvaa nuuskaa 
Suomalaisten kouluikäisten nuorten nuuskaa-
minen on ollut kasvussa jo viimeisen kymme-
nen vuoden ajan, vaikka nuuska on Suomessa 
kielletty. Suomen katukaupassa yleinen ja si-
ten helposti nuorten saataville päätyvä nuus-
ka Oden’s tulee Ruotsista. ”Denssinä” tun-

nettu tuote sisältää enemmän nikotiinia kuin 
ruotsalaisnuuskat keskimäärin. Lisäksi suo-
malaisnuorten suosimissa nuuskamerkeissä 
on korkea ph-arvo, mikä sekin lisää nikotiinin 
imeytymistä ja siten riippuvuuden syntymistä. 
Vahva nuuska on Ruotsissa halpaa, ja sitä tuo-
daan Suomeen myyntiin suuria määriä. 

Vertaisvaikuttamismalli apuun 
Nikotiinihankkeessa on kehitetty vertaisvaikut-
tamismalli, jossa 8.- ja 9.-luokkalaiset tukioppi-
laat koulutetaan pitämään seiskaluokkalaisille 
oppilaille nuuskaoppitunti. Tunnilla kerrotaan 
nuuskateollisuuden markkinointitaktiikoista, 
ympäristökysymyksistä ja lainsäädännöstä. 

”Vertaiselta kuultu tiedotus on tehokkaam-
paa kuin ylhäältä alaspäin annettu tieto”, 
Munter sanoo. 

Kolmivuotisen nikotiinihankkeemme tavoittee-
na on ehkäistä ja vähentää yläkouluikäisten 
nuuskan käyttöä. 

3 yhteistyökoulua pilotoi 
nikotiinihankkeen mallia 

EHYTIn v.2018-2019 käytyyn 
Smoke-free-koululaiskisaan 

osallistui 1075 yläkoululuokkaa 
ja 9 harrasteryhmää eli 

19 690 
yläkouluikäistä nuorta 

Kilpailun kautta tavoitettiin: 

1 039 
kasvatusalan ammattilaista tai 

täysi-ikäistä harrasteryhmän ohjaajaa 

83 % 

yläkouluikäisistä piti nuorten 
nikotiinituotteiden käytön 

ehkäisyä tärkeänä 
(Smokefree-palautekysely) 
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KUPLA-HANKE 

Luovuutta

juhlimiseen!

Opiskelijakulttuuri entistä 
päihteettömämpää 
Korkeakouluopiskelijoiden raittius on lisääntynyt ja heillä on kiinnostusta kokeilla tipattomuutta 
muulloinkin kuin tammikuussa. 

NamiNoviisi 3 leimaa. KarkkiKandi 5 leimaa. 
MaukasMaisteri 7 leimaa. TuuttiTohtori 9 lei-
maa. 

Esimerkkitutkinnot ovat Joensuussa jär-
jestettävästä HerkkuApprosta, jossa kerä-
tään leimoja passiin kulkemalla kartan avulla 
karkkikaupoissa, kahviloissa ja ravintoloissa 
syömässä erilaisia herkkuja. Opiskelijoiden 
perinteisen Appro-tapahtuman voikin nykyi-
sin suorittaa myös kokonaan alkoholittomilla 
juomilla ja ruoilla. 

”Viime vuosina on alettu kiinnittää huomio-
ta alkoholin rooliin tapahtumissa. Osa opiske-
lijoista on päihteettömiä ja heidän määränsä 
kasvaa. Nämä opiskelijat vaativat bileiltä muu-
takin sisältöä kuin dokaamista”, sanoo projek-
tipäällikkö Emi Maeda opiskelijoiden päihtei-
den käyttöön keskittyvästä Kupla-hankkeesta. 

Raittius lisääntyy 
Korkeakouluopiskelijoista kokonaan raittiita 
on jo kymmenen prosenttia ja monia opis-
kelijoita kiinnostaa tipattomien kausien ko-
keileminen muutenkin kuin tammikuussa. 
Kupla-hanke kouluttaa opiskelijoiden kanssa 
työskenteleviä ammattilaisia ottamaan opis-

kelijoiden haitallisen päihteiden käytön ja 
mielenterveysongelmat puheeksi ja ohjaa-
maan avun piiriin. 

”Voi kysyä, onko kaikki hyvin vai tarttetko 
jeesiä”, Maeda sanoo. 

Ei paineita juoda 
Tutoreitakin ohjataan pohtimaan, mikä päih-
teiden rooli on uusien opiskelijoiden tutus-
tuttamisessa opiskelijamaailmaan. 

”Opiskelija-aktiivin on hyvä miettiä, miten 
järjestää tapahtumia, joissa ei muodostu pai-
neita käyttää päihteitä, ei edes bilevastaavil-
le. Alkoholittomuus ei ole enää mikään päivi-
teltävä asia ”, Maeda sanoo. 

Tutkimusten mukaan noin seitsemäntoista 
prosenttia opiskelijoista kokee, että joutuu 
käyttämään enemmän alkoholia kuin tekisi 
mieli. 

KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudista-
jina on EHYTin ja Nyyti ry:n korkeakouluyhtei-
söihin suunnattu hanke, joka toteutetaan 
vuosina 2018—2020. 

48 
koulutusta tuutoreille, 

opiskelijatapahtumien järjestäjille
 ja korkeakoulun henkilöstölle 

651 
koulutettua tuutoria 

240 
koulutettua 

opiskelijajärjestötoimijaa 

180 
koulutettua henkilökunnan jäsentä 
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NUORISOTYÖ SOMESSA

Vaihda kuva. 

bueno! 

Toimiiko 

toi, Seb
a?  Minna Lehtinen 

Nuorten ehdoilla verkossa 
Minna, Sebastian ja Mikael ovat läsnä netissä sekä somessa tukeakseen nuoria. 

EHYTin nuorten parissa tehtävässä kohtaavaa 
verkkotyössä työtiimi esiintyy omilla kasvoil-
laan niin kuvissa kuin videoissa heittäytyen 
täysillä nuorten maailmaan. 

”Toiminnalle pitää uskaltaa antaa kasvon-
sa”, kertoo EHYTin verkkotyön tiimivastaava 
Minna Lehtinen. 
”Jos on kalkkis, nuoret eivät tykkää”, toteaa 
verkkopedagogi Sebastian Östman. 

Kolmikko Lehtinen, Östman ja Mikael West-
man ylläpitävät EHYTin Buenotalk.fi-nettisi-
vustoa sekä nuorille suunnattuja Instagram- 
ja Youtube-tilejä. Keskeistä on kohtaaminen 
nuorten kanssa siellä, missä nuoretkin viettä-
vät aikaansa. 

Kysy mitä vaan 
Buenotalk.fi-nettisivuilla on nuorille suunnat-
tu blogi, nettimummola ja tietovisoja sekä 
kaksikielinen Kysy-Fråga-kysymyspalsta. 

Palstalla nuoret voivat kysyä mitä vaan, ja 
aikuiset vastaavat aina asiallisesti – vaikka itse 
kysymys olisi esimerkiksi rasistinen. 

Nuoret voivat luottaa saavansa asiallisen 
vastauksen jokaiseen kysymykseensä, joten 
he uskaltavat ottaa yhteyttä myös hyvin va-
kavista asioista. 

”Viestittelemme nuorten kanssa myös yksi-
tyisviesteillä eri kanavissa”, sanoo tiimivastaa-
va Lehtinen. 

Nuorten omat aiheet keskiössä 
Kaikkein suosituin video BuenoTalkin Youtu-
be-kanavalla on tällä hetkellä Kaveri teki itse-
murhan. Kanavalla on myös esillä nuoren itse 
kertoma koskettava selviytymistarina koulu-
kiusaamisesta. BuenoTalk-toiminnan päätee-
moja ovat päihteet, pelihaitat ja hyvinvointi, 
mutta sisällöt käsittelevät laajasti muitakin 
teemoja. 

”Otamme videoaiheita nuorten itse esittä-
mistä kysymyksistä, jotta tuotamme nuorille 
kiinnostavaa sisältöä. Samalla tuomme esille 
nuorten henkilökohtaisia tarinoita, koska ne 
ovat samaistuttavissa”, sanoo Östman. 

Buenotalk.fi-sivun ja sometilien kautta 
kaikki nuoret voivat lähestyä tiimiämme, 
joka vastaa heidän kysymyksiinsä sekä tukee 
ja auttaa nuoria arjessa. 

Instagram 

10 882 
kuvien tykkäystä 

595 851 
tarinoiden näyttökertaa 

Youtube 

42 
videota 

49 382 
näyttökertaa 

Buenotalk.fi 

15 389 
pelattua minivisaa 

110 
Kysy-Fråga-vastausta 

https://Buenotalk.fi
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KANNABIS 

Vanhatieto joutaamennä, klikkaa
kannabishanke.fi.

 

Kannabiksen käyttäjille omia 
työkaluja käytön hallintaan 
Kannabisriippuvaiset ovat joutuneet soveltamaan juomispäiväkirjaa ja muita alkoholi-työkaluja 
yrittäessään lopettaa käyttöään. Kehitimme heille oma-apusivuston yhdessä YADin kanssa. 

Kannabiksen käytön vähentämiseen tai lopet-
tamiseen ei ole aikaisemmin ollut omia työ-
kaluja. Nyt uudelta oma-apusivustolta löytyy 
runsaasti apua ja tietoa omahoidon ja amma-
tillisenkin hoidon tueksi. Se löytyy osoitteesta 
kannabis.eu. 

”Aikaisemmin kannabiksen käyttöön ei ole 
ollut AUDIT-tyyppistä testiä, kuten alkoho-
liin. Nyt on. Se helpottaa myös ammattilaisen 
työtä, kun ei tarvitse käyttää alkoholiin tarkoi-
tettuja työkaluja”, kannabishankkeen projekti-
päällikkö Kim Kannussaari kertoo. 

Käyttö näkyväksi 
Sivustolla on esimerkiksi kannabispäiväkirja, 
jonka avulla voi tarkkailla omaa käyttöään, 
fiilistään ja rahankäyttöään sekä asettaa itsel-
leen tavoitteita käytön vähentämiselle. Lisäksi 
oman käytön haittoja voi laskea annoslaskuril-
la, joka laskee kannabiksen käytön kustannuk-
sia kuukausi- ja vuositasolla. 

”Ensin voi tarkkailla oma-apusivustolla 
omaa käyttöä, sen jälkeen voi rohkaistua ha-
kemaan ammattiapua”, Kannussaari sanoo. 

Koska kannabiksen käyttö on edelleen lai-
tonta ja leimaavaa, sivustolle voi kirjautua 
täysin anonyymisti. 

”Tämä resonoi ja puhuttelee minua. Minua 
ei kiinnosta kriittinen valistus, vaan juurikin 
oman käytön tutkiminen”, yksi kannabiksen 
käyttäjä kommentoi uutta sivustoa. 

Haitat minimiin 
”Jokainen määrittelee tietenkin itse omat 
tavoitteensa, haluaako vähentää käyttöä vai 
lopettaa käytön kokonaan. Tärkeintä on, että 
haittoja tulee mahdollisimman vähän”, Kan-
nussaari kertoo. 

Hänen vetämänsä kannabishanke on koon-
nut kannabishanke.fi-sivustolle tietoa ja 
koulutusmateriaaleja kannabiksesta ammat-
tilaisille. Hanke on ollut isosti esillä myös so-
siaalisessa mediassa ja herättänyt runsaasti 
keskustelua. 

”Koen kannabiksen käyttäjien palvelut ih-
misoikeusasiana. Meidän pitää luoda palve-
luita, jotka lisäävät kannabiksen käyttäjien 
toimintakykyä”, Kannussaari sanoo. 

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen 
käyttäjille (2018—2020) on EHYTin ja YAD:n 
valtakunnallinen yhteishanke. 

Koulutettuja 

867 
nuorta 

170 
vanhempaa 

3 331 
kasvatusalan ammattilaista 

Koulutuksia 17 eri 
maakunnassa 

11 
mediaesiintymistä 

https://kannabis.eu
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ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT NUORET 

KIPPIS!! 

Selkeä viesti tavoittaa kaikki 
Ensimmäiset EHYTin kehitysvammaisille nuorille suunnatut materiaalit ovat selkokielisiä animaatioita. 

Animaatiovideolla kaveriporukka on tupakal-
la. Ensimmäisistä savuista tulee huono olo. 
Lopulta paikalle tulee nuori, jonka huulessa 
näyttää roikkuvan savuke. Mutta ei se olekaan 
tupakka, vaan tikkari. 

”Videosta voi oivaltaa, että tupakoinnille on 
vaihtoehtoja ja silti voi pysyä kaveriporukas-
sa”, sanoo SELVIS-hankkeen projektipäällikkö 
Taava Lankinen. 

SELVIS-hanke on lievästi kehitysvammaisil-
le, itsenäistymässä oleville nuorille suunnattu 
päihde- ja pelihaitoista uutta opetusmateri-
aalia tuottava projekti. Suomessa ei ole aikai-
semmin ollut selkokielistä, erityisesti nuorille 
suunnattua materiaalia peli- ja päihdehaitois-
ta. 

Kehitysvammaiset nuoret on otettu mu-
kaan kehitystyöhön, jotta he voivat kertoa 
omia näkemyksiään materiaaleista. 

”Koska nuoria kiinnostavat videot ja lukemi-
nen on heille vaikeampaa, teemme selkovide-
oita”, Lankinen sanoo. 

Haitat puheeksi selkeästi 
Materiaalia tuotetaan myös ammattilaisille, 
jotta he pystyisivät keskustelemaan kehitys-

vammaisten nuorten kanssa pelaamisesta ja 
päihteistä. 

Kehitysvammaisilla nuorilla ei ole sen 
enempää hankaluuksia pelaamisen ja päih-
teiden kanssa kuin muillakaan nuorilla. 

”Mutta hankkeessa olemme huomanneet, 
että ääripäät usein korostuvat. Osa ei käytä 
päihteitä tai pelaa ollenkaan, osalla taas on 
paljon haasteita päihteiden tai pelien kans-
sa”, Lankinen sanoo. 

Apua itsenäistymiseen 
Peli- ja päihdehaittojen riskejä on sitä enem-
män, mitä itsenäisemmin kehitysvammainen 
nuori asuu. 

”Luvut ovat kehitysvammaisille henkilöille 
usein vaikeita. Siksi heidän on vaikea hahmot-
taa, paljonko rahaa on kulunut esimerkiksi 
pelaamiseen”, Lankinen sanoo. 

Hankkeessa nuoria on opetettu kieltäyty-
mään tarjotusta alkoholista. 

”Yksi nuori kertoi, että hän voi olla se 
vastuullinen aikuinen, joka ei osta päihteitä 
alaikäiselle. Se oli hyvin oivallettu. Hänelle 
itselleen oli ostettu alkoholia alaikäisenä”, 
Lankinen sanoo. 

264 
kohdattua nuorta 

531 
kohdattua 

ammattilaista 

SELVIS-hankkeessamme (2018—2021) kehi-
tetään päihde- ja pelikasvatusaineistoja -ja 
menetelmiä itsenäistyville kehitysvammaisille 
nuorille. 



15 EHYT Vuosikertomus 2019

 
 

 

 
 
 
 

 
Kaikki mukaan!! 

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. 

Samalla se vaikuttaa koko yhteiskuntamme 
hyvinvoinnin kehittämiseen. 
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MUUT 

FYFA 

Puola 

Suomi 

Italia 

Slovenia 

Belgia 

Iso-Britania

(Focus on Youth, Football
 & Alcohol) 

FYFA-hankkeessa (2017-2020) pyritään 
ehkäisemään nuorten alkoholi-
haittoja liikunnan ja 
urheilun parissa. 
Tarkastelun kohteena 
ovat kansainväliset liitot ja 
urhei-lusponsorointi sekä 
nuoriin, alkoholiin ja urheiluun 
liittyvät kansalliset linjaukset 
sekä paikallisten seurojen 
arki. Hanketta vetää Euro-
care (European Alcohol Policy 
Alliance) ja sen toteuttaa 
seitsemän eurooppalaista 
kumppania. EHYT koordinoi 
Suomen osuutta vastuualueenaan 
lasten ja nuorten osallisuus ja ääni. 

fyfaproject.eu #FyfAlcoholYouth 

FYFA-hankkeessa on haastateltu EHYTin ohjauksessa 

65 6 
nuorta urheilijaa EU:n jäsenmaassa 

Pelitaito-tunneilta 
tasapainoa arkeen 
Pelitaito-tunneilla oppilaat oppivat tunnistamaan pelaamisen hyöty-
jä ja haittoja sekä pohtimaan tasapainoa pelaamisen ja muun arjen 
välillä. Vanhempainilloissa lisätään aikuisten tietoa pelikulttuureista, 
pelien vaikutuksista ja pelikasvatuksesta käytännössä. 

Tunneille osallistui 5 744 oppilasta ja vanhempainiltoihin 610 huol-
tajaa. 94% tunneille osallistuneista 5.-9.-luokkien oppilaista piti aiheen 
käsittelyä kiinnostavana. Vanhempainiltoihin osallistuneista 84% koki 
saaneensa tietoa pelaamisesta, pelikulttuureista ja pelihaitoista. 

Rusmedelsfostran 
för skolor 
EHYT ordnar lektioner, personal- och föräldramöten även i svensksprå-
kiga skolor. På lektionerna diskuteras bl. a. risker, attityder och rusme-
delsanvändning. 
Vad lärde du dig under lektionen? 
”Jag visste inte vad för risker det fanns med vissa rusmedel. Jag lärde 
mig om dem och vad klasskompisarna hade för tankar.” 
På föräldramötet diskuteras unga och rusmedel, skyddande faktorer 
och hemmets roll i det förebyggande rusmedelsarbetet. 
Det bästa under föräldrakvällen? 
”Den öppna diskussionen om vad andra föräldrar tänker och har för 
erfarenheter. Feedbacken från eleverna om vad de förväntar sig av fö-
räldrarna och hurdant stöd de vill ha i frågor om rusmedelsanvändning. 
Väldigt tydlig info av föredragaren.” 

23 % 
av elevmöten på  

rusmedelslektionerna  
i grundskolan skedde  

på svenska. 

Koulutusta nuoriso-
alan ammattilaisille 
Vahvistamo on kolmen järjestön yhteinen osaamiskeskus. Se tarjoaa 
koulutuksia ja osaamista nuorisoalan toimijoille, etsiville nuoriso-
työntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville. Panostamalla 
nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin ehkäistään sekä mielen-
terveyden ongelmia että päihde- ja pelihaittoja. 

Vuonna 2019 Vahvistamo toteutti 153 tapahtumaa ja teki yhteis-
työtä muiden muassa Humakin, Opetushallituksen, aluehallintoviras-
tojen, Allianssin, Kirkkohallituksen, Työpajayhdistyksen, Hiihtoliiton, 
Mikkelin pelitukiverkoston ja eri kuntien kanssa. 

”Hyvää asian-
tuntijatietoa 
lyhyessä ajassa 

laajalti.”
 (vanhempi) 

”Tuntui siltä, että 
meille opettanut mies 
tiesi aiheen hyvin ja 
puhui siitä avoimesti.” 

(oppilas) Tavoitetut 
kohderyhmistä 

6 236 

Iso-Britannia

https://fyfaproject.eu
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AIKUISET 

ö ei ole  

ehkäisevä päihdety

myöhäistä aikuisenakaan. 
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AIKUISET TYÖELÄMÄSSÄ 

Kysy mitä
kaverille
kuuluu? 

Työkaveria kannattaa tukea 
vaikeina aikoina 
Huugo-ohjelmamme tarjoaa työyhteisöille koulutusta, joka kannustaa ottamaan päihteet puheeksi 
ja ehkäisemään ongelmia. Kouluttaja Timo Nerkko rohkaisee kysymään työkaverilta myös vaikeina 
aikoina, mitä kuuluu. 

Päihteiden käytöstä koituu haittoja monilla 
työpaikoilla, eikä mikään ala tai asema suojaa 
niiltä. Esimerkiksi toimistotyö voi turhauttaa, 
kun työstä ei tule koskaan varsinaisesti valmis-
ta. Työntekijä ei aina tiedä, onko hän tehnyt 
tarpeeksi. Riittämättömyyden tunne stressaa. 

Pomokaan ei pahimmillaan osaa kannustaa, 
vaan johtaa kuin vanhassa tehtaassa komen-
taen työtahdin. Mutta aivoja on vaikea pa-
kottaa ajattelemaan pakkotahtiin. Tilanne voi 
uuvuttaa, jolloin olueen tarttuminen tuntuu 
helpolta rentoutumiskeinolta. 

Vaikuttaa siltä, että varsinkin nuoret työn-
tekijät ovat vaarassa uupua työpaikalla, Timo 
Nerkko kertoo. 

Huugo-ohjelma tukee työyhteisöjä 

apua alkoholin, huumeiden tai rahapelaami-
sen kanssa kamppailevalle työkaverille. 

“Autamme myös tekemään päihdeohjel-
mia ja viemään niitä käytäntöön. Työpaikat 
ovat olleet tyytyväisiä, että olemme proses-
sin jälkeenkin olleet apuna ja tukena, jos tar-
vetta on tullut”, Nerkko sanoo. 

Nerkko on nähnyt kahdeksan koulutta-
javuotensa aikana muutoksen parempaan 
suuntaan, sillä nykyisin päihdehaittoihin us-
kalletaan puuttua aiempaa paremmin. Silti 
hän kaipaa yksinkertaista muutosta: työkave-
rilta on hyvä kysyä kuulumisia, varsinkin jos 
hän näyttää kuormittuneelta. Päihdehäiriö 
näkyy usein ensin väsymyksenä, mikä saattaa 
heijastua koko työyhteisöön esimerkiksi työ-
turvallisuuden heikkenemisenä tai tehokkuu-

950 
koulutettua 

54 657 
työntekijän työyhteisön 
hyvinvointia tuettu 

OECD:n arvion mukaan joka kymmenes työn- den laskuna. Huugo-ohjelmamme auttaa työyhteisö-
tekijä on alkoholin suurkuluttaja. ”Nukkumattomuuteen tarjotaan usein jä ennaltaehkäisemään, tunnistamaan, 

Huugo-ohjelma on EHYTin työyhteisöille lääkkeitä, mutta pitäisi kysyä syytä. Unet- kohtaamaan ja ratkaisemaan työpaikkojen 
tarjoamaa koulutusta, jossa opetellaan otta- tomuuden taustalla saattaa olla juominen”, päihdeongelmia.
maan päihdeongelma puheeksi ja tarjoamaan Nerkko sanoo. 



19 EHYT Vuosikertomus 2019

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

RAHAPELAAMINEN 

Pelaaminen

puheeksi! 

Puheeksiottoa?
Koulutusta!!! 

Rahapelaamisen haittojen 
ehkäisystä pysyvä osa EHYTiä 
Pitkäaikainen rahapelihaittojen asiantuntija Tapio Jaakkola jäi eläkkeelle, mutta osaamisen perintö elää. 

Parikymppinen nainen kävi päiväkeskuksessa 
lähes päivittäin, mutta eristäytyi muista kävi-
jöistä ja työntekijöistä. Torstaisin hän söi mui-
den mukana lounaan, mutta aina yksin. 

Vuoden 2018 alussa nainen osallistui Ar-
pa-projektin koulutustilaisuuteen, joka käsit-
teli rahapelaamista. 

Luennon jälkeen Eija Pietilä sai soiton päi-
väkeskuksen johtajalta. Sama nuori nainen 
oli alkanut avautua päiväkeskuksen työnte-
kijöille Pietilän luennon jälkeen – ja kertonut 
kärsivänsä rahapeliongelmasta, joka oli vienyt 
hänen vuokra-asuntonsa, rahansa, autonsa ja 
parisuhteensa. 

Apu löytyi EHYTin avulla 
Nainen sai päiväkeskuksen työntekijöiden 
avulla apua Peluurin Peli poikki -ohjelmasta. 
Kun Pietilä palasi päiväkeskukseen muutaman 
kuukauden päästä, nainen tuli halaamaan Pie-
tilää. 

”Hän oli muuttunut ihminen ja näytti onnel-
liselta. En päässyt sieltä kuivin silmin pois”, ra-
hapelihaittojen asiantuntija Eija Pietilä kertoo. 

Projektista pysyvään toimintaan 
EHYTissä rahapelihaittojen ehkäisyyn keskit-
tynyt Arpa-projekti käynnistyi vuonna 2015. 
Vuonna 2018 tietoa levitettiin koulutuksissa, 
joita pidettiin 15 päiväkeskuksen asiakkaille 
ja työntekijöille. 

Vuonna 2019 projektissa tehtiin keskusjär-
jestöjen koulutukset, joissa esiteltiin päivä-
keskuksissa tehtyä perustyötä ja koulutettiin 
keskusjärjestöjen työntekijät. Keskusjärjestö-
jä ohjattiin levittämään rahapelitietoa jäsen-
järjestöilleen. 

Nyt on syytä juhlaan, sillä työ on huomat-
tu: EHYT sai vuoden 2019 lopussa tiedon, että 
rahapelihaittojen ehkäisyn rahoitus muuttui 
pysyväksi. 

”Projektin aikana päiväkeskuksissa tehtiin 
303 puheeksiottoa ja tunnistettiin 54 riskipe-
laajaa ja 47 rahapeliongelmaista. Uskon, että 
Arpa-projektin konkreettiset tulokset vakuut-
tivat rahoittajan”, Pietilä sanoo. 

Kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset 
eivät ota rahapelaamista puheeksi, koska ko-
kevat aiheen käsittelyn vaikeaksi. 

485 
koulutettua 

86 % 
koki puheeksioton 

valmiuksiensa parantuneen 

24 
järjestettyä tapahtumaa 
(muuta kuin koulutusta) 

1 482
 testasi rahapelitietämystään 

pelitesti.fi-testillä 

Ennaltaehkäisemme haittoja ottamalla raha-
pelaamisen ongelmat puheeksi ja auttamalla 
tunnistamaan riskipelaamista ja ongelmape-
laamista. 
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EHYTIN KOHTAAMISPAIKAT 

Palokaan ei sammuta liekkiä 
Kun Lahden Elokolo-kohtaamispaikka paloi, auttamisen halu syvensi yhteisöllisyyttä. Sama yhteen 
hiileen puhaltamisen henki näkyy myös muissa Elokoloissa. 

”Tämä on itselleni henkireikä” - näin kuuluu 
tyypillinen vastaus Elokoloista kerätyissä kävi-
jäpalautteissa. 

Ympäri maata sijaitsevat päihteettömät 
Elokolo-kohtaamispaikat ovat erittäin tärkeitä 
kävijöilleen. Niistä löytyvät sohva, kahvila, päi-
vän lehdet ja usein nettipiste. 

”Elämä on koetellut monia kävijöitä, mutta 
täällä tapaa kavereita. Tärkein syy, miksi ihmi-
set tulevat tänne, on toiset ihmiset”, EHYTin 
suunnittelija Timo Glad kertoo. 

Lahden Elokolo paloi viime vuonna, ja tuho-
jen korjaus kesti vuoden. Palo aktivoi ihmisiä 
auttamaan. Monet toivat palaneiden tavaroi-
den tilalle uusia kodeistaan: television, kita-
roita, kahvinkeittimen ja pianon. 

Asunnottomasta työntekijäksI 
Yksi Tampereen Elokolon työntekijöistä on pit-
kän linjan punkkari Harri Konttinen, 60. Hän 
tuli Elokoloon ensi kerran soittamaan bän-
dinsä kanssa Asunnottomien yöhön kuutisen 
vuotta sitten ja on käynyt Elokolossa myös 
asiakkaana. 

Konttinen soittaa aina Asunnottomien yös-
sä vapaaehtoisena, koska on itsekin kokenut 

asunnottomuuden. 
”Kaikki viinan kirot ovat minulle tuttuja. 

Oman kokemuksen kautta on helpompi ym-
märtää ja auttaa ihmisiä, jotka käyvät Eloko-
loissa. Parasta palautetta on, kun minua on 
sanottu helposti lähestyttäväksi ihmiseksi”, 
Konttinen kertoo. 

Molemmat veljet mukana 
Konttinen aloitti Elokolo-työskentelyn Pirkka-
lassa. Työtehtävät ovat olleet monipuolisia: 
esimerkiksi ruokajakelussa auttamista, leipo-
mista ja ihmisten kanssa juttelua. 

Pirkkalan jälkeen Konttinen sai työsuhteel-
leen jatkoa Tampereen Elokolossa, jossa hän 
työskentelee palkkatuella. Työtehtäviin kuu-
luvat muun muassa aamukävelyjen vetämi-
set ja kävijöiden viemiset kulttuuritapahtu-
miin. 

Myös Harrin veli Markku, 53, on työsken-
nellyt Tampereen Elokolossa kohtaamispaik-
katyöntekijänä. 

”Ymmärrän ihmisiä ja osaan samaistua 
heidän tilanteeseensa, koska olen nähnyt, 
mitä asunnottomuus tarkoittaa”, Markku 
Konttinen sanoo. 

Elokoloissa 

48 485 
käyntiä 

Tilannearvioissa ja 
vastaavissa kohdattua 

635 

Alkoholinkäytön seurantaan 
tarkoitettua OttoMitta 
-sovellusta ladattu 

3 077 kertaa 
Päihteettömiä Elokoloja on myös Pirkkalassa, 
Tampereella, Helsingissä, Turussa, Hyvinkääl-
lä. Elokolot kuuluvat EHYTin kohtaamispaik-
kaverkostoon. 
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PÄIHDENEUVONTA 

24/7 

Ammattilaiset

kuunteleva
t! 

Suurin osa Päihdeneuvontaan 
soittavista saa apua 
Monia päihteitä käyttäviä ja heidän läheisiään kuormittavat kasaantuneet ongelmat. Soitto maksutto-
maan ja anonyymiin Päihdeneuvontaan voi auttaa keventämään mieltä. 

”Kun vastaa puhelimeen, ei voi koskaan tie-
tää, kuka siellä on”, sanoo EHYTin Päihdeneu-
vonnan päällikkö Minttu Tavia. 

Päihdeneuvontaan soittava voi olla esimer-
kiksi nuori aikuinen, jolla on eri päihteiden ris-
kikäyttöä. Tai hän voi olla omaan juomiseensa 
kyllästynyt työikäinen tai puolisonsa alkoholin 
käyttöä vuosikymmeniä seurannut eläkeläi-
nen, joka ensi kertaa tunnustaa ongelman 
olemassaolon ulkopuoliselle. 

”Soittajien erilaisten tilanteiden vuoksi pu-
helun kesto vaihtelee parista minuutista va-
jaaseen tuntiin.” 

Suurimmalla osalla mielenterveys-
ongelmia 
Tavallista on, että päihteiden käytön kanssa 
kamppailevaa kuormittavat työttömyys, yksi-
näisyys, taloushuolet ja pitkäaikaissairaudet. 
Suurimmalla osalla soittajista on mielenter-
veysongelmia. 

”Usein tulee esille, että soittajat eivät saa 
riittävää hoitoa mielenterveyspuolella, koska 
heillä on päihderiippuvuus. Joskus saattaa 
olla niinkin päin, että jos he saavat mielenter-
veyteen liittyvää hoitoa, he eivät uskalla ker-

toa siellä rehellisesti päihteiden käytöstään”, 
Tavia kertoo. 

Tavia toivoisi mielenterveys- ja päihdehoi-
don kulkevan käsi kädessä. 

Kolmasosa soittaa läheisensä takia 
Päihdeneuvonnan soittaja ohjataan tyypilli-
sesti kunnan päihdeklinikalle. Monet ohjataan 
myös vertaistuen piiriin. Osa haluaa pelkäs-
tään keskustella ammattilaisen kanssa, eikä 
tarvitse jatko-ohjausta. 
Vaikka asiakkaiden elämäntilanteet ovat kuor-
mittavia, Tavia esittelee tyytyväisenä Päihde- 
neuvonnan tuloksia: jopa lähes 90 prosentis-
sa puheluita työntekijä on arvioinut soittajan 
saaneen apua. 

Suurin osa soittajista kertoo omasta päih-
teiden käytöstään, mutta noin kolmannes 
soittajista soittaa läheisensä päihteiden käy-
tön takia. 

”Läheisensä päihteiden käytön vuoksi soit-
tava sanoo usein, että häneltä kysytään puhe-
limessa ensimmäistä kertaa, miten sinä itse 
jaksat. Läheiset kantavat liikaakin vastuuta 
omaisensa päihteiden käytöstä ja tarvitsevat 
usein apua myös itselleen”, Tavia sanoo. 

6 554 
vastattua puhelua, joista: 
61 % liittyi alkoholiin, 

19 % liittyi huumausaineisiin, 
12 % liittyi lääkkeisiin 

3 310 
spontaania helpottunutta 
palautetta puhelun aikana 

“Puhelun jälkeen 
minut valtasi 
helpottunut ja 

levollinen olo.”“Kohtaaminen oli 
asiantuntevaa ja 
kunnioittavaa. 

Kiitos!” 

Päihdeneuvontamme numerossa 
0800-90045 vastaa ympäri vuorokauden. 
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 PÄIHDEASIAMIESTOIMINTA Langat solmussa 
- Voimmeko auttaa? 

Asiakkaan edunvalvontaa 
kolmella tasolla 
Päihdeasiamiestoiminnan edunvalvonnassa neuvotaan asiakkaita, vaikutetaan päihdehuollon toimi-
joihin ja puolustetaan päihdeasiakkaiden oikeuksia valtakunnan tasolla. Toiminta tukee ja täydentää 
lakisääteistä potilas- ja sosiaaliasiamiesjärjestelmää. 

Kun henkilö tarvitsee neuvoja esimerkiksi 
katkaisuhoitoon pääsemiseksi eikä asia ole 
ratkennut hoitopaikassa tai potilas- tai sosi-
aaliasiamiehen kanssa, hän voi ottaa yhteyttä 
päihdeasiamieheen. 

Usein yhteydenoton syynä on se, että asia-
kas ei pääse tarpeen mukaiseen hoitoon 
riittävän nopeasti, vaikka olisi motivoitunut. 
Toisinaan hoidon sisältö tai huono kohtelu 
pohdituttaa. Joskus kysytään menetetyn ajo-
kortin takaisin saannista tai lasten huoltajuu-
den säilymisestä. 

Osa asiakkaista vetoaa neuvojen pohjal-
ta itse rohkeasti oikeuksiinsa hoitopaikassa. 
Joidenkin kohdalla ja heidän luvallaan päih-
deasiamies ottaa yhteyttä henkilökuntaan ja 
selvittää asian. 

Suurehko osa soittajista on päihderiippu-
vaisten läheisiä, jotka ovat huolissaan puo-
lison tai lapsen tilanteesta. He kysyvät, mitä 
läheisen hyväksi voi tehdä? 

Päihdeasiamies käy tapaamassa ja kon-
sultoimassa hoitopaikkojen työntekijöitä ja 
päättäjiä ympäri Suomea, jolloin nämä tulevat 

tietoisemmiksi lainsäädännön velvoitteista 
päihdepalveluissa. Myös tieto asiakkaan oi-
keuksista lisääntyy. Tiedon myötä hoitokäy-
tännöt korjaantuvat. Samalla päihdeasiamies 
saa tietoa paikallista epäkohdista välitettä-
väksi valtakunnan tasolle. Ongelmat pääs-
tään korjaamaan. 

Toimintaa jalkautetaan mahdollisimman 
lähelle palvelujen tarvitsijoita. Päihdeasia-
mies käy kouluttamassa alan oppilaitoksissa 
ja järjestää omaa edunvalvontaosaajakoulu-
tusta alan työntekijöille ja vapaaehtoisille. 

Kaikissa tilaisuuksissa luodaan laajasti kon-
takteja: päihdeasiamiestoiminnan ja kuuli-
joiden välille sekä paikallisten kuulijoiden 
kesken. Osanottajille jaetaan aina koulutusai-
neistoa ja esitteitä. 

Vaikuttamistyötä tehdään myös lehtijuttujen, 
internet- ja blogikirjoitusten avulla. Päihdeasia-
mies vaikuttaa päihdeasiakkaan oikeuksiin 
myös päättäjien ja lainsäädännön kautta. 

@ 
1 343 

vastattua yhteydenottoa 

437 
tavattua ja konsultoitua 
päihdehuollon työntekijää 

ja avainhenkilöä 

180
 tavattua järjestötoimijaa 

824
 koulutus- ja luentotilaisuuksiin 

osallistunutta 
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ALUE- JA 
JÄRJESTÖTOIMINTA 
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ALUETOIMINTA 

Sinun kuntasi 

- muita edellä? 

Kouvola näyttää hyvää esimerkkiä 
Kaikki kunnat eivät noudata ehkäisevän päihdetyön lakia, jonka mukaan jokaisessa kunnassa on oltava 
ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin. Kouvola on positiivinen esimerkki lain noudattamisesta. 

Vuonna 2015 astui voimaan laki, jonka mu-
kaan jokaisessa kunnassa on oltava ehkäise-
västä päihdetyöstä vastaava toimielin. 

”Lain mukainen toimielin Kouvolassa on 
tulevaisuusjaosto, jonka ylin vastuu on kau-
punginvaltuustolla. Lisäksi lain mukaan pitää 
olla ehkäisevän päihdetyön koordinaatiosta 
vastaava taho ja Kouvolassa se olen minä”, 
Kouvolan kaupungin ehkäisevän päihde- ja 
mielenterveystyön koordinaattori Laura Sil-
lanpää sanoo. 

Sillanpää aloitti tehtävässä vuoden 2019 
alussa, jolloin hän rakensi Kouvolaan lain vaa-
timat ehkäisevän päihdetyön rakenteet kun-
toon. 

EHYT tukee kuntia ehkäisevän päihdetyön 
suunnittelussa. Intensiivistä tukea tarjottiin 
vuonna 2019 yhteensä 17 kunnalle. Työsken-
telyn aikana 12 kunnassa käynnistettiin lain 
ja kansallisen toimintaohjelman mukainen 
ehkäisevän työn koordinaatio ja suunnittelu: 
nimettiin esimerkiksi koordinoiva toimielin tai 
yhdyshenkilö tai luotiin työlle kirjallinen suun-
nitelma. Yksi näistä kunnista oli Kouvola. 

Aluekoordinaattorimme tukevat kuntia 
ehkäisevän työn suunnittelun lisäksi suoralla 
yhteistyöllä ja myös toimimalla erilaisissa ver-
kostoissa ja työryhmissä. 

Työryhmä koordinoi 
Sillanpää perusti viime vuonna Kouvolaan 

ehkäisevää päihdetyötä koordinoivan työryh-
män, johon kuluu kaikkien ikäryhmien kans-
sa työskenteleviä kaupungin työntekijöitä, 
sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, järjes-
tötyöntekijöitä, kokemusasiantuntijoita sekä 
poliisi. 

”Kun EHYT tarjoaa Ehkäisevän päihdetyön 
osaaja -koulutusta, laitan koulutukset tälle 
verkostolle jakoon ja toivon mahdollisimman 
monen osallistuvan”, Sillanpää sanoo. 

Kaikkien alan ammattilaisten peruskou-
lutukseen ei kuulu ehkäisevää päihdetyötä, 
joten päivän mittaiset osaajakoulutukset koe-
taan tärkeäksi täydennyskoulutukseksi. EHYT 
tarjoaa koulutusta kuntien eri toimialojen 
työntekijöille. 

Täsmäkoulutuksista apua 
”On hienoa, että tarjotaan täsmäkoulutusta 
aiheisiin, jotka ovat ilmiöinä tai huolenaihee-
na nousseet esiin. Perusteelliset koulutuk-
set ovat olleet osallistujille tosi merkittäviä. 
Toivon, että koulutukset olisivat aina paikan 
päällä, koska nettikurssit eivät vedä niin hyvin 
väkeä”, Sillanpää sanoo. 

Kouvolassa järjestettiin esimerkiksi loka-
kuussa osaajakoulutus, joka sisälsi tietoa ra-
hapelaamisen puheeksi otosta sekä alkoholin 
ja lääkkeiden yhteiskäytön riskeistä. 

Vuonna 2019 Kouvolan kaupungin ja EHYTin 
yhteistyön isoja tuloksia olivat Asunnottomien 
yön tapahtuma sekä #Menesty nuuskatta 
-yhteistyö urheiluseurojen kanssa. 

90 
verkostossa ja työryhmässä mukana 

13 
Ehkäisevän päihdetyön -osaaja 

koulutusta, joissa 

326 
osallistujaa 

2 osaajakoulutusta verkossa, joissa 

200 
osallistujaa 
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JÄRJESTÖTOIMINTA 

Jari Härkönen 

Naurujooga 

pidentää ikää! 

Virkistyspäivän takia siirretään 
jopa lääkärinaikaa 
Alue- ja järjestötyötämme tukeva kumppanuuskeskus Luotsi kerää paljon väkeä. Luotsi toimii Tornion 
järjestötalossa. 

”Kerran eräs mummo sai tietää, että virkistys-
päivä ja lääkärinaika olivat menossa samalle 
päivälle. Vaikka lääkärinaikaa on vaikea saada, 
hän perui lääkärinajan, että pääsee virkistys-
päivälle. Eihän sen parempaa palautetta voi 
saada kuin että tapahtuma on näin tärkeä”, 
Kumppanuuskeskus Luotsin toiminnanjohtaja 
Sauli Hyöppinen kertoo. 

Torniossa toimiva kumppanuuskeskus Luot-
si on kohtaamispaikka, joka on erityisesti 
ikäihmisten suosiossa. 

Luotsi on EHYTin jäsenyhdistys ja saa vuo-
sittain toimintatukea eli STEAn jäsenjärjes-
töavustusta EHYTin kautta. Mitä tämä tuki 
mahdollistaa Luotsissa? 

”Tuki on toiminnan kannalta erittäin mer-
kittävä. EHYTin tuki auttaa meitä ylläpitämään 
kohtaamispaikkaa talossa”, Hyöppinen sanoo. 

Kymmeniätuhansia käyntejä 
Kumppanuuskeskuksen kohtaamispaikassa 
kirjattiin viime vuonna noin 35 000 käyntiker-
taa, joten ainakin kolmisentuhatta eri ihmistä 
kävi paikalla. Kohtaamispaikassa on nettipiste, 
sanomalehtiä, lahjoituskirjasto sekä työttö-
mien ja eläkeläisten edullinen ruokala. Luotsi 
järjestääkin jopa parisen tuhatta tapahtumaa 

vuodessa. Väkeä vetävät paikalle esimerkiksi 
äijäryhmät, eläkeläisten kerho, Tipattoman 
tammikuun tapahtuma, Anna lapselle raitis 
joulu -tempaus, bingonpeluu, onnenpyörä ja 
arpajaiset. 

”Olemme saaneet erittäin hyvää palautetta 
varsinkin ikääntyneeltä porukalta. Tämä paik-
ka on monen henkireikä”, Hyöppinen sanoo. 

Seniorit virkistyvät 
Luotsissa järjestetään joka kolmas viikko seni-
oreille tarkoitettu virkistyspäivä eri teemalla. 
Virkistyspäivät ovat niin suosittuja, että osa 
käy virkistyspäivissä useita kertoja vuodessa. 
Virkistyspäivissä on aina yhdessä olemisen, 
laulun, tuolijumpan ja kahvittelun lisäksi joku 
asiasisältöinen teemapuheenvuoro, jonka ai-
heena voi olla esimerkiksi edunvalvontaval-
tuutus, testamentin teko, ruoanlaitto, lääke-
korvaus tai peliriippuvuus. 

Kumppanuuskeskus Luotsi on kansalaisten 
avoin, päihteetön kohtaamispaikka. Se on osa 
EHYTin kohtaamispaikkaverkostoa. 

Toimintatukea jaettu 

78 810 
euroa 

38 jäsenyhdistykselle 

Tuella rahoitetussa toiminnassa 

32 000 
kohdattua 

61 
vaikuttamis- ja kampanjatapahtumaa 

ympäri Suomen 

9 
Ensihuoli-koulutusta 
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VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Tässä
kulkee
tietoa! 

Yläkoululaiset levittävät tietoa 
nuuskasta nuoremmilleen 
EHYTillä on lukuisia vapaaehtoistyöntekijöitä. Nuuska-agentit ovat yksi esimerkki siitä, miten 
vapaaehtoiset vievät eteenpäin ehkäisevän päihdetyön asiaa. 

”Nuuskan käyttö on jokaisen oma asia. Totta 
vai tarua?” kortissa lukee. 

Kyseessä on nuuska-agenttien käyttämä 
keskustelunherättelykortti. Oulun Pitkä-
kankaan koulun yhdeksäsluokkalaiset Silja 
Särkkä ja Josefiina Virpi käyttävät tällaisia 
kortteja, kun he kiertävät nuuska-agentteina 
nuorten luona pitämässä nuuskaoppitunteja. 
Tärkeää tunneissa on keskustelu, jonka aika-
na nuoret saavat itse pohtia suhtautumistaan 
nuuskaan. 

”Varsinkin vitosluokkalaiset ovat yllättynei-
tä, kuinka paljon haittavaikutuksia nuuskassa 
on”, Virpi sanoo. 

Nuuska-agentit koulutetaan 
Nuuska-agentit ovat vapaaehtoistyötä tekeviä 
yläkoululaisia, jotka levittävät tietoa nuuskan 
vaikutuksista toisille nuorille. He ovat saaneet 
kahden tunnin pituisen koulutuksen EHYTin 
kouluttamalta ammattilaiselta nuuskan käy-
tön terveys- ja ympäristövaikutuksista. 

Töitä nuuska-agentit tekevät pareittain. 
Oulunsalossa nuuska-agentit kiertävät koko 
kunnan alueella kertomassa nuuskan vaiku-
tuksista itseään nuoremmille oppilaille polku-
pyörällä matkaa taittaen. 

Nuuskaa joka paikassa 
Särkkä ja Virpi ovat jo kertoneet kaikille Ou-
lunsalon alueen viides- ja kuudesluokkalaisil-
le nuuskan vaikutuksista. 
Miksi halusitte mukaan toimintaan? 

”Tämä on tärkeä aihe. On hyvä kertoa 
pienemmille, niin se ehkäisee käyttöä isom-
pana”, Särkkä sanoo, ja Virpi on samoilla lin-
joilla: 

”Tämä on tärkeä aihe koska näemme, kuin-
ka paljon yläasteella nuuskaa käytetään. Sitä 
käytetään älyttömästi, joka porukasta löytyy 
nuuskaaja”, Virpi sanoo. 

Pitkäkankaan koulussa nuuska-agenttitoi-
minta käynnistettiin, koska nuuskan käyttö on 
lisääntynyt. 

”Viime keväänä nuuska-agenttitoimintaan 
oli valtava kiinnostus. Olemme tosi tyytyväi-
siä, että koulumme nuoret haluavat oikeasti 
vaikuttaa tähän asiaan”, opettaja Päivi Kärki 
kertoo. 

Nuuska-agenttimme ovat vapaaehtoisia 
7.—9.-luokkalaisia, jotka lisäävät lasten ja 
nuorten tietoisuutta nuuskasta vertaisvaikut-
tamisen avulla. 

192 
uutta nuuska-agenttia 

(vapaaehtoista) 

181 
uutta nuuska-agenttiohjaajaa 

(ammattilaista) 

69 
vapaaehtoista Elokoloissa 

13 
netti-isovanhempaa (Muruset), 

jotka ovat kohdanneet 

4 360 
kertaa lapsen tai nuoren 

nettimummolassa 

104 muuta aktiivista vapaaehtoista 
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VAIKUTTAMISVIESTINTÄ 
JA JÄRJESTÖVERKOSTO 
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VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 

meidän teesit!!

Eduskuntavaalien viestit 
saatiin hallitusohjelmaan 
Kaikki EHYTin hallitusohjelmatavoitteiden pääkohdat on mainittu vuoden 2019 hallitusohjelmassa. 

EHYTIn eduskuntavaalinkampanja, Ehkäisevä 
työ kannattaa, keskittyi neljään pääteemaan: 
eriarvoisuuden torjumiseen, nuorten turvalli-
sen kasvuympäristön luomiseen, laadukkaan 
ja saatavilla olevan päihdehoitojärjestelmän 
kehittämiseen sekä rahapelimonopolin vas-
tuulliseen kehittämiseen. 

Vaikuttamistyötä tehtiin aktiivisesti verkos-
sa, vaalipaneeleissa ja -tapahtumissa, joita 
järjestettiin Helsingissä, Turussa, Kemissä ja 
Kouvolassa. 

Aktiivista vaalivaikuttamista 
Eduskuntavaalien jälkeen EHYT vaikutti hal-
litusohjelmaneuvotteluihin tapaamalla kak-
sikymmentä hallitusohjelmaneuvottelijaa 
henkilökohtaisesti. Tapaamisten jälkeen hal-
litusohjelmaneuvotteluryhmä pyysi EHYTiltä 
kirjallisen lausunnon. 

Lausunnon pääkohdat olivat: 1. ehkäistään 
ja vähennetään päihdehaittoja laatimalla päih-
destrategia, 2. nostetaan haittojen ehkäisy 
ohjaamaan vahvemmin päihdepolitiikkaa sekä 
3. kehitetään rahapelimonopolia toimimaan

vastuullisemmin pelihaittojen ehkäisemiseksi. 
”EHYTin eduskuntavaalivaikuttamistyö oli 

menestys, sillä kaikki hallitusohjelmatavoit-
teiden pääkohdat on mainittu hallitusohjel-
massa”, kertoo EHYTin toiminnanjohtaja Juha 
Mikkonen. 

Kansainvälistä yhteistyötä 
Tämän lisäksi EHYTin vaikuttamistyöhön kuu-
lui vuonna 2019 kansainvälistä yhteistyötä 
pohjoismaisella ja Euroopan laajuisella tasol-
la. 

EHYT järjesti yhdessä Nordic Alcohol and 
Drug Policy Network -verkoston (NordAN) 
kanssa korkeantason konferenssin EU-pu-
heenjohtajuuskauden sivutapahtumana. Li-
säksi EHYT osallistui Maailman terveysjärjestö 
WHO:n järjestökonsultaatioon sekä EU-ko-
mission konsultaatioon ja kuulemiseen. 

EHYT jatkoi myös työskentelyä European 
Alcohol Policy Alliancen -järjestön (Eurocare) 
hallituksessa ja isännöi kansainvälisiä vieraita 
muun muassa eurooppalaisista kansanterve-
ysjärjestöistä. 

Edunvalvontatyöhömme kuuluu sekä kan-
sallinen, pohjoismainen että eurooppalainen 
vaikuttamistyö. 
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VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 

SUOMI 

• 46 vaikuttajatapaamista 

• 7 lausuntoa tai asiantuntijakuulemista 

• jäsenyys 176 työ-, ohjaus- ja projektiryhmässä  
sekä asiantuntijaverkostossa

EUROOPPA 
• Osallistuminen Eurocaren hallitustyöskentelyyn ja

vaikuttamistyöhön alkoholin pakkausmerkintöihin liittyen.
Yhteistyö kansainvälisen RightToKnow – International
Conference on Alcohol Labeling -konferenssin
toteuttamisessa.

• Konsultaatio EU-komission selvitykseen verotuksesta ja 
matkustajatuonnista. Komission kuuleminen taloudellisesta 
ohjausjaksosta. 

• European Public Health Alliancen (EPHA) järjestämän työpajan  
osallistujien tutustuminen ja kokous EHYTissä.

POHJOISMAAT JA BALTIA 
• Osallistuminen NordANin (Nordic Alcohol and

Drug Policy Network) hallitustyöskentelyyn.
Korkeatasoisen Alcohol and Other Drugs in a
Changing Society -konferenssin järjestäminen
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden
sivutapahtumana, yhteistyössä Pohjoismaiden ja
Baltian päihdejärjestöjen verkoston, NordANin,
kanssa.

• Pohjoismais-venäläisen FEMIS-yhteistyöprojektin
opintovierailun isännöinti ja luento hankkeen
loppuseminaarissa.

MAAILMA  
• WHO Euroopan alueen järjestökonsultaatio: Euro-

pean Region Members Civil Society Consultation
on the Implementation and Achievements of the
European Action Plan to Reduce the Harmful Use
of Alcohol (EAPA). 

• Osallistuminen noin 30:een muuhun kansainväli-
seen asiantuntijatapaamiseen ja konferenssiin.

EHYT mainittiin v.2019 yhteensä 

272 
kertaa kotimaisessa 

digitaalisessa mediassa 

EHYTiä koskevan uutisoinnin arvioitu 
tavoittavuus v.2019 oli 

n. 4,7
miljoonaa 

Digitaalisen median 
mainosarvo oli 

1 472 000 
euroa 

€ 
Sosiaalisen median mainosarvo oli 

60 300 
euroa 

EHYTiä koskevien 
Twitter- ja Facebook 

-päivitysten yhteenlaskettu
tavoittavuus v.2019 oli

n. 12,1
miljoonaa näyttökertaa. 

EHYT keräsi v.2019 
yhteensä 

6 368 
mainintaa sosiaalisessa mediassa. 

Näistä 92% oli Twitterissä 
ja 7% Facebookissa. 
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EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÖVERKOSTO 

Jari Härkönen 

Viinissä voi olla jopa 50 lisäainetta 
EHYT ajaa yhdessä EPT-verkoston kanssa tuotetietojen lisäämistä alkoholipulloihin. 
Miksi ne eivät ole jo siellä? 

Vilkaisu suomalaisen ginipullon kylkeen pal-
jastaa oudon tosiasian. Kalorimäärää ei ker-
rota missään. Ainoat mainitut ainesosat ovat 
katajamarjan, korienterin ja angelikan juuren 
aromit. Väkevien tapaan viinipullostakin on 
turha etsiä kattavampaa ainesluetteloa. 

Euroopan unionissa astui vuonna 2011 voi-
maan asetus, jonka mukaan elintarvikkeissa 
pitää ilmoittaa kaikki ravintoaineet. Laki ei 
koske alkoholituotteita, vaan alkoholituotteet 
ovat saaneet lain toimeenpanemiseen lisäai-
kaa aina vuoden 2022 loppuun asti. 

Vain miedoissa juomissa kalorit 
Suomalaiset olut- ja siiderivalmistajat ovat jo 
alkaneet ilmoittaa tuotetietoja, mutta Alkos-
sa myytävissä väkevämmissä juomissa tuote-
tietoja ei edelleenkään näy. Ne aiotaan lisätä 
etiketteihin pelkkinä älypuhelimella luettavina 
QR-koodeina. 

”QR-koodille ei ole muuta syytä kuin vai-
keuttaa tuotetietojen saatavuutta. Eivät kaik-
ki viitsi, osaa tai voi katsoa tietoja älypuheli-
mella”, EHYTin suunnittelija Cilla Schroeder 
sanoo. 

Alkoholijuomista ei tarvitse tällä hetkellä 
ilmoittaa kuin allergiaa aiheuttavat ainesosat 

eli muna, maito ja sulfaatit. 
”Jos ostat leivän, voit katsoa sen ainesosat 

sekä kalorit. Mutta jos ostat viinipullon, et voi 
tietää mitä se sisältää. Kuluttajilla on kuiten-
kin oikeus tietää”, muistuttaa Schroeder. 

Seminaari oli menestys 
EHYT ajaa tuotetietojen julkistamista yhdessä 
EPT-verkoston ja Euroopan unionin laajuisen 
Eurocaren kanssa, jotka järjestivät aiheesta 
menestyksekkään RightToKnow – Internatio-
nal Conference about Alcohol Labeling -semi-
naarin lokakuussa 2019 Helsingissä. 

”Tiedon puute vaikuttaa toki siihen, millai-
sia mielikuvia esimerkiksi viineistä on. Harva 
tietää, että viinissä voi olla jopa 50 tehdas-
valmistuksessa lisättyä lisäainetta. Tamminen 
maku on usein lisätty terästynnyreissä valmis-
tettaviin juomiin jälkeen päin tammilastuilla”, 
kertoo Schroeder. 

EHYTin koordinoima Ehkäisevän päihdetyön 
järjestöverkosto yhdistää noin 50 sosiaali- ja 
terveysalan järjestöä, jotka haluavat ehkäistä 
ja vähentää päihdehaittoja. 

verkostokokouksien ja 
työryhmien määrä 

54 
kokouksien ja työryhmien 

osallistujamäärä 

333 
koulutuksiin osallistuneet 

436 
Päihdepäivien kävijät 

1 200 

julkaistut 
mielipidekirjoitukset 6 

mediaosumat 216 
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HENKILÖSTÖ 

Henkilöstö 
EHYT on valtakunnallinen järjestö, jossa 
suurin osa henkilöstöstä työskentelee 
Helsingin keskustoimistossa ja noin nel-
jäsosa aluetoimistoissa eri puolella Suo-
mea. Järjestösektorille on rahoituspoh-
jan vuoksi tyypillistä erilaiset projektit ja 
hankkeet. Usein tämä tarkoittaa määräai-
kaisia työsuhteita, mutta EHYT on onnis-
tunut rakentamaan organisaatiokokonai-
suuden 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 tärkeä 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. 

henkilöstön 
lukumäärä vuonna 2019 

79 
vakituiset 

70 % 
määräaikaiset 

30 % 
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Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n   
toimintakertomus vuodelta 2019  
Avustukset vuodelle 2019 sutahti on yleisesti riski maksuvalmiudelle. 

Yhdistyksen vakavaraisuus on heikko,  koska yhdistys on varsin nuo-Vuonna 2019 sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päätti myön- ri eikä sille  ole  juurikaan kertynyt omaisuutta. Heikko vakavaraisuus  tää EHYTille  STEA-avustuksia yhteensä 5 310 964 euroa (v. 2018   ei ole  riski tai uhka toiminnallemme. Se  kuitenkin kaventaa mahdol-4 949 000),  josta investointiavustusta on 107 000 euroa. STEAn yleis- lisuuksia vapaaseen toimintaan, koska käytännössä toimimme  saatu-avustusta myönnettiin 1  623  000 euroa  (1  633  000), toiminta-avustuksia   jen avustusten turvin.  2 938 964 euroa (2 816 000) ja projektiavustuksia 642 000 euroa   Valtion avustusten lainsäädännön vuoksi EHYT ei voi tuottaa ylijää-(520 000). mää avustetulla toiminnallaan,  joten se  ei voi kasvattaa omaa pää-Muita kuin STEA-avustuksia käytettiin vuoden 2019 aikana   omaansa kuin varainhankinnalla tai liiketoiminnalla. EHYTin nauttima  1 206 626 euroa (1 048 812). Vuonna 2019 ei käynnistynyt uusia suu- avustuksellinen luottamus on suuri,  mutta koska se  ei ole  palvelun-ria projekteja. Edellisenä vuonna niitä käynnistyi merkittävästi ja ne tuottaja,  se ei pysty tekemään toiminnallaan voittoa tai ylijäämää.  jatkuivat vuonna 2019 edelleen. Siksi laskennallinen vakavaraisuus on tunnuslukujen valossa heikko.  
Vakavaraisuus ei kuitenkaan tässä yhteydessä heijasta asioiden huo-Taloudellinen tilanne noa hoitoa,  vaan huonosti kansalaisjärjestötoimintaan sopivaa indi-

Avustusten ja talouden näkökulmasta EHYTin tilanne on hyvä. Ase- kaattoria.  
mamme kansalaisjärjestötoimijana on kehittynyt myönteisesti. STM:n 
ja OKM:n tekemien avustuspäätösten perusteella voidaan arvioida, Toiminnan taloudellinen laajuus 
että EHYTin avustustoiminnallinen asema ja luottamus EHYTiin vahvis- EHYTin toiminnan laajuus vuonna 2019 oli noin 6,5 miljoonaa euroa.  tui entisestään. Tilikauden 1.1-31.12.2019 ylijäämä on 103,70 euroa.  Maksuvalmius on vuoden aikana ollut hyvä. Yhdistyksen ei ole tar- Toimintamme tuotot ja kulut kasvoivat edellisestä vuodesta noin   vinnut turvautua lainanottoon, vaan pystyimme maksamaan kaikki 5 prosenttia. STEA-avustusten osuus kokonaistuotoista pysyi edellis-maksut ajoissa. Maksuvalmiutta on  tukenut STEAn avustusennakot, vuoden tasolla eli 79 prosentissa.  mutta valtion muiden avustusten ja EU-avustusten erittäin hidas mak-

Toiminnan toteutuneet tuotot ja kulut 

Toteutuneet tuotot ja kulut (€) 2019 2018 
Toiminnan kokonaistuotot 6 571 541 6 280 914 
Toiminnan kokonaiskulut -6 571 438 -6 274 397
Ylijäämä 103,70 6 517,07 

Toiminnan toteutuneet kulut 

Toteutuneet kulut 2 019 2 018 Muutos € Muutos % 
Kulut yhteensä 6 571 438 6 274 397 297 041 4,7 
Henkilöstökulut 4 131 789 3 938 648 193 141 4,9 
Vapaaehtoiset henkilöstökulut 169 677 169 977 -300 -0,2
Ostetut tarvikkeet ja palvelut 125 518 140 462 -14 944 -10,6
Toimitilakulut 575 255 553 125 22 130 4,0 
Atk-laite ja -ohjelmistokulut 295 824 288 603 7 221 2,5 
Muut kone ja kalustokulut 22 124 38 905 -16 781 -43,1
Matkakulut 326 128 323 326 2 802 0,9 
Markkinointi ja materiaalit 384 822 376 791 8 031 2,1 
Hallintopalvelut 33 394 40 101 -6 707 -16,7
Poistot 3 201 4 268 -1 067 -25,0
Muut hallintokulut 313 108 265 047 48 061 18,1 
Muut toimintakulut 190 598 135 144 55 454 41,0 
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EHYT Toteutuneet kulut 2019 

 
 

  

Atk-laite ja -ohjelmistokulut 
Muut kone ja kalustokulut 
5 % Matkakulut 

6 % Markkinoin� ja materiaalit 

1 % Hallintopalvelut 

5 % 
0 % 

8% 

0 % Poistot 

Muut hallintokulut 

3 % Muut toimintakulut 

63 % Henkilöstökulut 

2 % 

3 % Vapaaehtoiset henkilöstökulut

Ostetut tarvikkeet ja  palvelut 
9 % Toimi�lakulut 

Kuva 1. EHYT toiminnan kulut 

Henkilöstökulut olivat 63 % kokonaiskulusta. Kulut jakautuivat melko tasaisesti eri kokonaisuuksiin, kuten toimitila- (9 %), mark-
kinointi- (6 %) ja matkakuluihin (5 %). 
Vuoden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 3 578 367 euroa yhteensä 202 henkilölle. Palkkoja maksettiin 107 työntekijälle 
joista 26 oli työllistettyjä. Palkkioita maksettiin 85 henkilölle, joista 63 oli kouluttajaverkoston kouluttajaa ja 32 muuta henkilöä. 

EHYT Toteutuneet tuotot 2019 

 
 

 

 

 

24 % STEA yleisavustus 

10 % 
45% 

13 % 

7 % 

21% 

STEA projek�avustukset 
STEA toiminta-avustukset 

Muut avustukset 

Muut tuotot 

Kuva 2. EHYT toiminnan tuotot 
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STEAn yleis- ja toiminta-avustukset ovat 69 % kokonaistuotoista, 
STEA-projektiavustukset 10 % ja muut tuotot 7 % ja muut avustukset 
13 % osuuteen. 

Omakatteista rahastoa ei käytetty vuoden 2019 aikana. Rahaston 
käytettävissä olevat varat vuoden 2019 lopussa olivat 15 321,70 euroa. 

Avustuksen siirtymäkirjaukset 
Yleisavustusta käytettiin vuoden aikana 1 563 024 euroa. Yleisavustusta 
siirtyy seuraavalle vuodelle 170 783 euroa eli 59 976 euroa enemmän 
kuin edelliseltä tilikaudelta. Siirtymä on noin 10,5 prosenttia myön-
netystä määrästä. Yleisavustuksen siirtymän kasvu johtuu verkkosivu-
uudistuksen viivästymisestä vuoteen 2020. 

Siirtyvän avustuksen määrään vaikutti myös henkilöstömuutokset ja 
noin 50 000 euroa budjetoitua pienemmät toimintakulut. EHYTin tar-
koituksena on toimia tuloksellisesti ja säästäväisesti ja voidaan todeta, 
että tässä on onnistuttu. Toiminta-avustuksia siirtyy seuraavalle vuo-
delle 386 000 euroa, joka on 13 prosenttia myönnetystä avustuksesta. 

Avustusten hallittu siirtäminen seuraavalle vuodelle on hyväksyttä-
vää ja maksuvalmiuden kannalta välttämätöntä. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön avustuspäätös tulee vuosittain helmikuussa, joten näin toi-
mien tammikuun toimintamenoihin ei tarvitse ottaa lainaa. 

Muut talouteen vuonna 2019 liittyneet seikat 
Talousyksikön tavoitteena on huolehtia EHYTin taloudesta ja hallin-
nosta siten, että kaikki sen vastuulla olevat tehtävät tulevat hoidetuksi 
luotettavasti, tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tilikauden aikana on tehty 
hankintakilpailuja hankintalain ja STEAn edellyttämällä tavalla. Tilin-
tarkastajana toimii tarjouskilpailun perustella KHT Hannu Riippi BDO 
Oy:sta. 

Keskustoimistossa on alivuokralaisena Enter ry, Carnivore Oy ja Peli-
toiminnan tukisäätiö s.r. 

Haasteeksi muodostui keväällä 2019 Lahden Elokolossa syttynyt tuli-
palo. Henkilövahingoilta vältyttiin. Elokolo oli suljettuna useita kuukau-
sia. Tulipalosta syntyneiden vahinkojen kuluja on korvattu osin omalla 
ja osin taloyhtiön vakuutuksilla. 

EHYTin palkkatukien maksatuksien raportoinnissa tapahtui myös 
inhimillinen virhe, jonka vuoksi palkkatukia jäi saamatta noin 16 000 
euroa. Tämän vuoksi Aikuiset-osasto oli taloudellisesti kriittisessä tilan-
teessa. Seurasimme toimintaa tiiviisti ja teimme muita kustannussääs-
töjä, jolloin saimme toiminnallisen alijäämän kutistettua lähes nollaan. 
Asiasta on raportoitu johtoryhmälle ja hallitukselle tilikauden aikana. 

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 
EHYTin toimintaympäristö on ollut kovassa muutoksessa. Sote-uudis-
tukseen liittyviä päätöksiä tehtäessä on tärkeää huomioida ehkäisevän 
päihdetyön sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asemointi ja 
vastuut eri tasoilla. 

Rahapeliyhtiöiden fuusion jälkeen perustettu Veikkaus Oy on ollut 
tarkastelun kohteena useista suunnista. Rahapelijärjestelmän uudis-
tus ei ole auttanut torjumaan rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja 
toivotulla tavalla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
Rahapelikysely-raportti 26.3.2019. Rahapelituottojen edunvälittäjäor-
ganisaatiot ovat huolissaan valmisteilla olevan arpajaislain vaikutuk-
sista avustuksiin. EHYT on kuitenkin jo vuodesta 2016 vaatinut, että 
Veikkauksen on toteutettava yksinoikeuttaan vastuullisemmin, vaikka 
se merkitsisi pelituottojen pienenemistä. Tämä turvaa yksinoikeuden, 
joka puolestaan mahdollistaa kestävän avustusjärjestelmän. Sote-jär-
jestöjen yleisenä tavoitteena on, että Veikkauksen koko jaettavissa ole-
va tuotto voidaan jatkossa jakaa ilman, että valtio vähentää sote-järjes-
töjen osuudesta mitään budjetin yleiskatteeseen. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA linjasi, että se jat-
kaa avustamista voimassa olevien periaatteiden mukaisesti vuoteen 
2019 asti ja uusi avustusstrategia ohjaa avustamista vuodesta 2020 
alkaen. Veikkauksen tekemien linjausten myötä tunnistautunutta pe-
laamista lisätään ja tunnistaminen ulotetaan raha-automaatteihin 

nopeammalla aikataululla kuin arpajaislaissa edellytetään. Tulevina 
vuosina selviää, miten muut rahapelaamisen haittojen ehkäisytoimet 
vaikuttavat yhtiön tuottoon. 

EHYTin jatkorahoituksen arvioinnissa huomioidaan hakemusten 
lisäksi kahden vuoden välein tehtävät tuloksellisuus- ja vaikutusselvi-
tykset. STEA ei antanut yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutussel-
vityksestä järjestökohtaista palautetta. Jatkossa yleisavustettavan toi-
minnan arviointiin tullee muutoksia. 

Elokolojen toiminnan ja talouden pitkän tähtäimen suunnittelua 
haittaa merkittävästi paheneva palkkatukiin liittyvä epävarmuus. Tilan-
netta on pystytty kompensoimaan oppilaitosyhteistyöllä, hyvillä paikal-
lisilla kumppanuuksilla ja EHYTin vahvistuvalla vapaaehtoistoiminnalla, 
mutta tilanne on silti näkynyt esimerkiksi henkilöstön kuormittumisena 
sekä talousarvion ylittymisenä. EHYT haki syksyllä 2019 vuodeksi ra-
hankeräysluvan, joka mahdollistaa varainhankinnan juuri Elokolojen 
toiminnan tueksi. 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja näky-
mät tulevaan 
Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi EHYTille avustuksia vuodelle 2020 
yhteensä 5 358 964 euroa. 

Toimintabudjetti vuodelle 2020 vahvistettiin siten, että kulut ja tuo-
tot ovat noin 7,2 miljoonaa euroa, jolloin kasvua edelliseen tilinpäätök-
seen on 629 000 euroa eli 8,7 %. 

Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, joiden 
aiheuttajaksi on todettu uusi, aiemmin tuntematon koronavirus, SARS-
CoV-2. Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että vuodelle 2021 
myönnettävien avustusten määrä pienenee 20 miljoonalla eurolla. Ar-
vio ei kata vaikutuksia, joita koronatilanteella on Veikkauksen toimin-
taan. 

Jatkossa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tavoitteena on edelleenkin 
toiminnan volyymin hallittu kasvattaminen, mikä tapahtuu pääosin 
toimintaa tehostamalla. Pyrkimyksenä on myös kasvattaa maltillises-
ti sekä perustyön että kehittämishankkeiden avustustasoa. Pyrimme 
laajentamaan rahoituspohjaa yksityissäätiöihin, kuntiin ja yrityksiin ja 
käynnistämme varainhankinnan. 
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Luottamushallinto: 
hallitus ja valtuusto 

(2017 - 2020) Hallitus 
varsinaiset jäsenet 

Tainio Hanna, puheenjohtaja 
Saari Juho, varapuheenjohtaja 
Eviö-Kärkkäinen Mervi 
Helenius Jenni 
Jokilampi Jarmo 
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 
Nurmela Adéle 
Aheinen Ritva 
Simonen Saana 
Sinervuo Veli-Pekka 
Rajamäki Lassi 
Forsström Markku 
Neuvonen Mia 

Valtuusto 
varsinaiset jäsenet 

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

varajäsenet 

Holopainen Antti 
Savolainen Minna 
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 
Kima Timo 
Kailasmaa Marko 
Siimes Ilpo 
Knyazev Tanja-Riikka 

muut varajäsenet 

Kemppainen Heikki 
Heinonen Leena 
Palkama Outi 



38 EHYT Vuosikertomus 2019

LIITTEET 

EHYTin jäsenyhdistykset 2019 
Aurinkoinen Hymy ry Nuorten Kotkien Keskusliitto ry 
Barnavårdsföreningen i Finland r.f. Nuorten Palvelu ry 
E.T.U.- Elämän hallinta, Tuki ja Uudistuminen ry Nuorten Puolesta ry 
EHYT ry:n Turun seudun paikallisyhdistys ry Nyyti ry 
Ehyt-Elo ry Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry 
Elä terveesti ry Oulun Seudun EHYT ry 
Eläkeliitto ry Patoseudun toimintakeskuksen kannatusyhdistys ry 
Eläkeläiset ry Pirkkalan Elämäntapayhdistys Elopilkku ry 
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry 
Elämäntaidon ja Vanhemmuuden Tuki ry Porin seudun elämäntapayhdistys ry 
Erkki Poikosen säätiö Porin Seudun Työttömät ry 
Espoon maahanmuuttajien yhdistys Esma ry Pormestarinluodon asukasyhdistys ry 
Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys Ekta ry Potilas- ja sosiaaliapu ry 
Hannu ja Kerttu ry Prometheus-leirin tuki ry 
Helsingin Eloset ry Päihdepoliittinen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry 
Helsingin Jyry ry Rahtarit ry 
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry Raision Työväen Raittiusyhdistys ry 
Helsingin Optimistit ry Raittiuden Ystävät ry 
Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry Raittiusyhdistys Sarastus III ry 
Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry Rautatieläisten Raittiusliitto ry 
Hoivakotilo ry Rovaniemen Eläkeläiset ry 
Hyvinkään Paavolan Asukasyhdistys ry Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry 
Höyhtyän Sammontakojat ry Rovaniemen seudun Terveys ry 
Jyväskylän seudun EHYT ry (ent. Terveys ry:n Jyväskylän osasto ry) Sampolan Asukkaat ry 
Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST ry Soroppi ry 
Kajaanin Työvoimayhdistys ry Sosialidemokraattiset Nuoret ry 
Kemin Into ry Spartak Kajaani ry 
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Päihdepoliittinen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry
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Suomen Työväen urheiluliitto TUL ry
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Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry
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	LIITTEET 
	TOIMINNANJOHTAJAN ESIPUHE Ehkäisevän ty tarve ei poistu. 
	Toiminnanjohtajan esipuhe 
	Toiminnanjohtajan esipuhe 
	Ehkäisevä päihdetyEHYT ry:n toiminnan tavoite on ehkäistä laajasti yksilöiden ja yhteisöjen päihde- ja pelihaittoja. Tärkeimpiä nostoja vuoden 2019 toiminnasta kuvataan tässä 
	Ehkäisevä päihdetyEHYT ry:n toiminnan tavoite on ehkäistä laajasti yksilöiden ja yhteisöjen päihde- ja pelihaittoja. Tärkeimpiä nostoja vuoden 2019 toiminnasta kuvataan tässä 
	-
	-
	-

	vuosikertomuksessa. Toimintavuoden aikana EHYT on yhdistänyt kansalaisten ja asiantuntijoiden voiman yhteisen ja yksilden hyvin
	-
	-

	voinnin edistämiseksi monipuolisin keinoin. 
	Keväällä 2019 Suomessa järjestettiin eduskuntavaalit. EHYT nosti aktiivisesti ehkäisevän päihdety teemoja vaalikeskusteluihin ja järjesti muun muassa useita vaalipaneeleja. 
	-
	-

	Eduskuntavaalien jälkeen EHYT sai mahdollisuuden lausua suoraan hallitusohjelmaneuvottelijoille tärkeimmistä ehkäisevän päihdetyön teemoista. Tehtyä työtä voidaan pitää onnistuneena. Olemme kuulleet virkamieslähteestä todettavan, että koskaan ennen hallitusohjelmassa ei ole nähty näin paljon suoraan päihteisiin liittyviä kirjauksia. Pelkät kirjaukset eivät kuitenkaan tuo muutosta, vaan tyä suunniteltujen asioiden toimeen
	-
	-
	-
	-

	panemiseksi tulee jatkaa. EHYTin uuden strategian pohtiminen jatkui 
	koko toimintavuoden ajan yhteistysä luot
	-

	tamushallinnon, henkilöstön, sidosryhmien ja alan asiantuntijoiden kanssa. Uutta strategiaa varten tehty, eri tahoja laajasti osallistava työ, on ollut jo itsessään arvokasta. Laajemmaksi tavoitteeksi nousi elinympäristöjen ja yhteiskunnan rakenteiden muokkaaminen sellaisiksi, että päihde- ja pelihaittoja koettaisiin mahdollisimman vähän. Ehkäisevälle päihdetyölle 
	-
	-
	-

	tarvitaan vahvat rakenteet ja osaava ammat
	-

	tikunta. Toiminnan tulee pohjata osoitetusti vaikuttaviin työtapoihin ja hyödyntää uusia kansalaistoiminnan muotoja. Tuleva strategia julkaistaan vuoden 2020 aikana. 
	Rahapelihaitoista käytävä keskustelu nousi vuoden 2019 aikana näkyvästi esille. EHYT on ollut yksi niistä harvoista toimijoista, jotka ovat nostaneet rahapelihaittojen ehkäisyn tärkeyttä useiden vuosien ajan. Järjestömme on lukuisissa lausunnoissaan vaatinut rahapelikoneiden sosioekonomiset seikat huomioivaa eettistä sijoittelua sekä kannattanut johdonmukaisesti tiukempia vastuullisuustoimia, kuten esimerkiksi pelaamiseen kohdistuvaa pakollista tunnistautumista. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Rahapelihaittojen ehkäisyä tulee tehdä unohtamatta yksilö- ja yhteisötasoa. EHYT koulutti vuonna 2019 lähes 500 ammattilaista peliongelmien puheeksiottoon ja järjesti yli 20 rahapeliteemaan liittyvää tapahtumaa. Rahapelaaminen on yhä laajemmin siirtymässä verkkoon ja EHYT seuraa jatkossa tätä kehitystä tiiviisti. 
	-
	-
	-

	Aikuisväestöä tavoittavat päihteettömät Elokolo-kohtaamispaikat olivat vuoden aikana monelle tärkeä paikallinen yhteisö. EHYTin vuorokauden ympäri päivystävä Päihdeneuvonta (0800 900 45) ja päihdeasiamiestoiminta tarjosivat tukea päihdeongelmien kanssa kamppaileville sekä heidän läheisilleen. 
	-
	-
	-

	Nuorten keskuudessa etenkin kannabis ja nuuska-asiat olivat toimintavuonna laajasti esillä julkisessa keskustelussa. EHYTin ja YAD ry:n yhteinen kannabishanke tuotti oma-apu
	Nuorten keskuudessa etenkin kannabis ja nuuska-asiat olivat toimintavuonna laajasti esillä julkisessa keskustelussa. EHYTin ja YAD ry:n yhteinen kannabishanke tuotti oma-apu
	-

	sivuston, josta löytyy runsaasti apua ja tietoa kannabikseen liittyen. Kannabis oli yksi aihe myös EHYTin päihdekasvatustunneilla, joiden kautta kouluttajat kohtasivat yli 30 000 oppilasta, ammattilaista ja vanhempaa. Nuuskan käytön lisääntymiseen EHYT on tarttunut nikotiinihankkeessa sekä kehittämällä nuorten vertaisuuteen perustuvaa nuuska-agenttitoimintaa. 
	-
	-
	-


	EHYT on vahvistanut kansainvälistä yhteistyään muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n, EU-alueella toimivan Eurocare-järjestön sekä Pohjoismaissa ja Baltiassa toimivan NordAN-verkoston kanssa. Syksyllä 2019 EHYT järjesti kaksi korkeatasoista kansainvälistä seminaaria Helsingissä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden sivutapahtumina.
	-
	-
	-
	-

	  Tyme on tehnyt mahdolliseksi osaava 
	henkilöstö, sitoutunut luottamushallinto sekä 
	tyä tukeneet jäsenyhdistykset ja sidosryhmät. Lisääntyvän maailmanlaajuisen epävarmuuden myä my ehkäisevä päihdetyvoi muuttaa muotoaan. Mutta tällä hetkellä näyttää selvältä, että työn tarve ei poistu. 
	-
	-
	-
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	ARPA-PROJEKTI EI OLE 
	P
	OLLUT ARPAPELIÄ S. 4–5 
	Jäsenyhdistysten  määrä 
	115 
	Vaikuttavaa työtä  Kannabis teemana  kouluttajaverkoston  Ehkäisevän päihdetyön voimin s. 6 viikolla s. 8 

	Nuuska ja nuoret 
	Nuuska ja nuoret 
	– laadullinen selvitys nuorten nuuskan käytöstä ja hankintatavoista 
	NUUSKA JA NUORET 
	– laadullinen selvitys nuorten nuuskan käyttä ja hankintatavoista 
	Nuuskan käyttö on yleistynyt vajaassa kymmenessä vuodessa erityisesti pojilla. Ymmärrys nuorten nuuskaan liittyvistä valinnoista, mielikuvista ja toimintatavoista on tärkeää suunniteltaessa vaikuttavia toimenpiteitä nuuskan käytön ehkäisemiseksi. 
	-

	Tutkija Mikko Piispan tekemässä tutkimuksessa tarkastellaan, mistä nuorten nuuskan käytössä ilmiönä on kyse. Selvitystä varten Piispa haastatteli 15-21-vuotiaita nuoria Helsingissä ja Torniossa. 
	-

	Selvitys pureutuu siihen, millaisia motiiveja ja merkityksiä nuorilla liittyy nuuskan käyttöön ja millaiset nuoret nuuskaa käyttävät. Miksi nuoret käyttävät nuuskaa ja miten he sitä saavat? Entä miten nuuskan käyttöä ja välittämistä voisi nuorten mielestä ehkäistä? Samalla tarkastellaan sitä, mitä terveys haastatelluille nuorille merkitsee ja millaisia haittoja nuuska heidän Mikko Piispa 
	-
	mukaansa voi aiheuttaa. 



	LAPSET JA NUORET 
	LAPSET JA NUORET 
	KYMPIN JUTTU! 
	Kouluttaja kohtaa koko kouluyhteisön 
	Kouluttaja kohtaa koko kouluyhteisön 
	Päihdekasvatustunneillamme oppilaat pyritään aktivoimaan. Nykyaikaisilla menetelmillä tähtäämme 
	aitoon vuorovaikutukseen lasten ja nuorten kanssa. 
	”Tykkäsin siitä, että päihteiden käsittely ei ollut liian tuomitsevaa”, oppilas on kirjoittanut palautelapulle. 
	”Tykkäsin siitä, että päihteiden käsittely ei ollut liian tuomitsevaa”, oppilas on kirjoittanut palautelapulle. 
	-

	EHYTin päihdekasvatustunnit eivät tuomitse, mutta tuovat kuitenkin esille päihteiden käyttöön liittyvät ongelmat. Lasten ja nuorten oikeudet ovatkin ehkäisevän päihdetyön ytimessä. 
	-
	-

	”Lasten ja nuorten on helpompi pitää huolta hyvinvoinnistaan, kun he lasten oikeuksien mukaisesti saavat oikeaa tietoa, tuntevat itsensä ja kykenevät ajattelemaan kriittisesti”, kertoo EHYTin kouluty päällikk Päivi Christensen. 
	-
	-
	-

	Kannabiksesta puhutaan paljon 
	Eteläistä Suomea koulutustunneilla kiertävä 
	kouluttaja Jari Itkonen herättää keskustelua ala-asteella kuvien kautta Juteltaisko?-oppitunneilla. Itkonen saattaa esimerkiksi kysyä, mitä ajatuksia oppilaissa herättää kuva, jossa vanhemmat juovat alkoholia lapsen vieressä? 
	-

	”Parhaimmillaan oppilaat jakavat tunnilla omat kokemuksensa ja kertovat asian herättämistä tunteista”, Itkonen sanoo. 
	-

	Yläasteella metodi vaihtuu HUBU-oppitunneiksi. Itkonen pyytää kaikkia vastaamaan omista päihdeasenteistaan ja päihdekoke
	Yläasteella metodi vaihtuu HUBU-oppitunneiksi. Itkonen pyytää kaikkia vastaamaan omista päihdeasenteistaan ja päihdekoke
	-
	-

	muksistaan anonyymisti. Tulokset kerätään 

	pylväsdiagrammiksi luokan seinälle ja niistä 
	keskustellaan. Useimmiten luokkien pylväsdiagrammien 
	tulokset ovat saman suuntaisia kuin valtakunnallisissa terveyskyselyissäkin: esimerkiksi 
	-

	noin viidennes haluaisi kokeilla, on kokeillut tai käyttää kannabista. 
	Rentoutua voi päihteettästi 
	Lukioissa ja ammattikouluissa Itkonen tuo 
	esille päihteiden käyt historiaa: opiskelijoiden vanhempien ikäluokassa alkoholi ja tupakka olivat pinnalla, nyt käytetään kannabista ja nuuskaa – mutta muoti-ilmiöön ei ole pakko mennä mukaan. 
	-
	-

	”Aivojen omat välittäjäaineet tuovat hyvät fiilikset. Olisi hyvä ohjata nuoria huomaamaan, kuinka hyviä fiiliksiä voi saada arkisista asioista kuten liikunnasta, hyvistä harrastuksista ja esimerkiksi kavereiden kanssa olemisesta”, Itkonen sanoo. 
	-
	-
	-

	Päihdekasvatusmenetelmämme ovat suunnattu ala-asteen, yläasteen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten oppilaille sekä opettajille 
	-
	-

	ja vanhemmille. 

	30 760 
	koulutettua oppilasta, opiskelijaa, kasvatusalan ammattilaista ja kohdattua vanhempaa 
	Koulutuksista oli 
	6 % 
	Pohjois-
	Suomessa 
	6 % 
	Figure

	Itä-Suomessa
	21 % 
	Länsi
	-

	67 % 
	Suomessa 
	Etelä-Suomessa 
	Tarpeellista ja hyyllistä tietoa koki saaneensa: 
	87 % 
	Päihdeilmioppitunneille 
	osallistuneista lapsista 
	99 % 
	HUBU-tilaisuuteen osallistuneista vanhemmista 
	DIGIPELAAMINEN 
	rohkeasti kohtitulevai-suutta! 

	Onko digipelaaminen mörkö? 
	Onko digipelaaminen mörkö? 
	Lasten ja nuorten vanhemmat voivat pelätä pelien vaaroja, vaikkei ongelmia edes olisi. 
	Alle kouluikäisen ruutuaikasuositus on alle 
	Alle kouluikäisen ruutuaikasuositus on alle 
	tunnin päivässä, mutta kouluikäisen lapsen kohdalla selkeitä ruutuaikasuosituksia ei ole. Mistä tietää, pelaako lapsi liikaa? 
	”Vaikka lapsi pelaisi paljon, siitä ei tule välttämättä pelihaittaa. Pelaaminen on hallinnassa, jos koululaisen pelaaminen ei vaikuta läksyihin, arkeen, kaverisuhteisiin, nukkumiseen eikä siitä aiheudu ristiriitoja perheessä”, EHY-Tin uuden ruotsinkielisen pelikasvatustoiminnan koulutussuunnittelija ja uuden Spelkunskap-hankkeen vetäjä Annukka Såltin sanoo. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Peliin käytettyjä tuntimääriä ei siis niinkään kannata tarkkailla, vaan kokonaisuutta. 
	Peliin kannattaa tutustua 
	Pelien ikäsuosituksia on tärkeä noudattaa, mutta myös sisältömerkinnät kannattaa käydä läpi. Ne ovat samoja kuin elokuvissa. Ja vaikka peli olisi suunnattu esimerkiksi 7-vuotiaille lapsille, se ei sovi kaikille. Osa ihmisistä ei kestä pelkoa herättäviä sisältöjä, jolloin kauhua tarkoittavat hämähäkkimerkinnät kannattaa tarkastaa pelipakkauksesta tai peliä ladatessa. 
	-
	-

	Mutta miksi vanhemmat pelkäävät lastensa pelaamista? 
	”Pelaaminen voi olla vanhemmille vierasta. Ei ehkä tiedetä tai ymmärretä, miksi se vie ai
	”Pelaaminen voi olla vanhemmille vierasta. Ei ehkä tiedetä tai ymmärretä, miksi se vie ai
	-

	kaa, eikä siitä pääse eroon, kun pitäisi mennä syömään tai nukkumaan”, Såltin sanoo. 

	Esimerkiksi jos lapselta puuttuu tukiverkosto tai arjessa on paljon haasteita, voi pelaaminen muuttua ongelmalliseksi. Riippuvuudesta puhutaan aikuisten kohdalla, lasten kohdalla ei ole kyse samasta asiasta, Såltin jatkaa. 
	-

	Käy säänn läpi 
	Nuoren kanssa kannattaa keskustella siitä, millaisia pelejä tämä pelaa, kenen kanssa ja onko pelaaminen mukavaa. Pelaamisesta kannattaa laatia säännöt yhdessä nuoren kanssa. Aikuisten on hyvä ymmärtää, että usein nuori pelaa kavereiden kanssa yhdessä, jolloin kaverit voivat suuttua, jos jättää pelin kesken. 
	-
	-
	-

	EHYTissä pelikasvatus on suunnattu kouluikäisille lapsille ja nuorille, heidän vanhemmilleen ja lapsia ja nuoria kohtaaville ammattilaisille. Pelikasvatuksessa tuodaan esille pelaamisen hyviä puolia ja haasteita. 
	-
	-
	-

	Järjestämme peruskoulun oppilaille, vanhemmille ja kasvatusalan ammattilaisille pelitaitotunteja suomeksi. Spelkunskap-hanke tarjoaa maksutonta ruotsinkielistä peruskouluille 
	-
	-

	suunnattua pelikasvatusta ympäri Suomen. 

	Spelkunskap-hankkeessa (5/2019 alkaen) 
	1 358 
	kohdattua koululaista 
	139 
	kohdattua opettajaa 
	158 
	kohdattua vanhempaa 
	Spelkunskap-hankkeen toimintaan osallistuneista alakoululaisista 
	98 % 
	piti tunteja kiinnostavina. Vanhemmista 
	82 % 
	koki saaneensa valmiuksia keskustella pelaamisesta lapsen kanssa 
	”Bra disskussioner om vardagliga saker” 
	— palaute vanhempainillasta 
	Opet!Puuttukaa oppilaidennuuskaamiseen! 
	Vertaistoiminnassa nuoret valistavat seiskaluokkalaisia nuuskasta 
	Vertaistoiminnassa nuoret valistavat seiskaluokkalaisia nuuskasta 
	Päivitimme nikotiinituotteiden kieltokyltit, joissa kielletään tupakan lisäksi nuuskan ja sähkösavukkei
	-

	den käyttö oppilaitosten alueella. 
	den käyttö oppilaitosten alueella. 
	Kouluissa näkyviä Tupakointi kielletty -kylttejä ei voi kehua ajantasaisiksi, sillä niissä ei mainita mitään nuuskasta. Nuuska kun on nykyisin lähestulkoon yhtä suosittua nuorten keskuudessa kuin tupakka. 
	-
	-

	Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan 8.-9.-luokkalaisista nuorista tupakoi päivittäin 5,6 prosenttia ja nuuskasi 4,9 prosenttia. 
	EHYT teki vuonna 2019 kaikkien oppilaitosten käyttöön kuvalliset nikotiinituotteiden kieltokyltit, joissa lukee: Tupakointi ja nuuskan sekä sähkösavukkeen käyttö kielletty oppilaitoksen alueella, tupakkalaki 73§ ja 74§. Koulut voivat hankkia suomen-ja ruotsinkieliset kyltit EHYTin julkaisukaupasta maksuttomasti. 
	-
	-
	-

	”Kyltti osoittaa, että koulu noudattaa tupakkalakia täydellisesti. Nuorten nuuskaamiseen ei puututa tällä hetkellä yhtä selkeästi kuin tupakoimiseen”, nikotiinihankkeen projektipäällikk Hanne Munter kertoo. 
	-
	-
	-

	Suomessa vahvaa nuuskaa 
	Suomalaisten kouluikäisten nuorten nuuskaaminen on ollut kasvussa jo viimeisen kymme
	-
	-

	nen vuoden ajan, vaikka nuuska on Suomessa kielletty. Suomen katukaupassa yleinen ja siten helposti nuorten saataville päätyvä nuuska Oden’s tulee Ruotsista. ”Denssinä” tun
	nen vuoden ajan, vaikka nuuska on Suomessa kielletty. Suomen katukaupassa yleinen ja siten helposti nuorten saataville päätyvä nuuska Oden’s tulee Ruotsista. ”Denssinä” tun
	-
	-
	-

	nettu tuote sisältää enemmän nikotiinia kuin ruotsalaisnuuskat keskimäärin. Lisäksi suomalaisnuorten suosimissa nuuskamerkeissä 
	-


	on korkea ph-arvo, mikä sekin lisää nikotiinin imeytymistä ja siten riippuvuuden syntymistä. Vahva nuuska on Ruotsissa halpaa, ja sitä tuodaan Suomeen myyntiin suuria määriä. 
	-

	Vertaisvaikuttamismalli apuun 
	Nikotiinihankkeessa on kehitetty vertaisvaikuttamismalli, jossa 8.- ja 9.-luokkalaiset tukioppilaat koulutetaan pitämään seiskaluokkalaisille 
	-
	-

	oppilaille nuuskaoppitunti. Tunnilla kerrotaan nuuskateollisuuden markkinointitaktiikoista, ympäristökysymyksistä ja lainsäädännöstä. 
	”Vertaiselta kuultu tiedotus on tehokkaampaa kuin ylhäältä alaspäin annettu tieto”, Munter sanoo. 
	-

	Kolmivuotisen nikotiinihankkeemme tavoitteena on ehkäistä ja vähentää yläkouluikäisten 
	-

	nuuskan käyttöä. 
	3 yhteistyoulua pilotoi nikotiinihankkeen mallia 

	EHYTIn v.2018-2019 käytyyn Smoke-free-koululaiskisaan osallistui 1075 yläkoululuokkaa ja 9 harrasteryhmää eli 
	19 690 
	yläkouluikäistä nuorta 
	Kilpailun kautta tavoitettiin: 
	1 039 
	kasvatusalan ammattilaista tai täysi-ikäistä harrasteryhmän ohjaajaa 
	83 % 
	Figure
	yläkouluikäisistä piti nuorten nikotiinituotteiden käyt ehkäisyä tärkeänä (Smokefree-palautekysely) 
	KUPLA-HANKE 
	Luovuuttajuhlimiseen! 


	Opiskelijakulttuuri entistä päihteettömämpää 
	Opiskelijakulttuuri entistä päihteettömämpää 
	Korkeakouluopiskelijoiden raittius on lisääntynyt ja heillä on kiinnostusta kokeilla tipattomuutta 
	muulloinkin kuin tammikuussa. 
	muulloinkin kuin tammikuussa. 
	NamiNoviisi 3 leimaa. KarkkiKandi 5 leimaa. MaukasMaisteri 7 leimaa. TuuttiTohtori 9 leimaa. 
	-

	Esimerkkitutkinnot ovat Joensuussa järjestettävästä HerkkuApprosta, jossa kerätään leimoja passiin kulkemalla kartan avulla karkkikaupoissa, kahviloissa ja ravintoloissa syömässä erilaisia herkkuja. Opiskelijoiden perinteisen Appro-tapahtuman voikin nykyisin suorittaa myös kokonaan alkoholittomilla juomilla ja ruoilla. 
	-
	-
	-

	”Viime vuosina on alettu kiinnittää huomiota alkoholin rooliin tapahtumissa. Osa opiskelijoista on päihteettömiä ja heidän määränsä kasvaa. Nämä opiskelijat vaativat bileiltä muutakin sisältöä kuin dokaamista”, sanoo projektipäällikkö Emi Maeda opiskelijoiden päihteiden käyttöön keskittyvästä Kupla-hankkeesta. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Raittius lisääntyy 
	Korkeakouluopiskelijoista kokonaan raittiita on jo kymmenen prosenttia ja monia opiskelijoita kiinnostaa tipattomien kausien kokeileminen muutenkin kuin tammikuussa. Kupla-hanke kouluttaa opiskelijoiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia ottamaan opis
	-
	-
	-

	kelijoiden haitallisen päihteiden käyt ja mielenterveysongelmat puheeksi ja ohjaa
	-

	maan avun piiriin. 
	”Voi kysyä, onko kaikki hyvin vai tarttetko jeesiä”, Maeda sanoo. 
	Ei paineita juoda 
	Tutoreitakin ohjataan pohtimaan, mikä päihteiden rooli on uusien opiskelijoiden tutus
	-
	-

	tuttamisessa opiskelijamaailmaan. 
	”Opiskelija-aktiivin on hyvä miettiä, miten järjestää tapahtumia, joissa ei muodostu paineita käyttää päihteitä, ei edes bilevastaaville. Alkoholittomuus ei ole enää mikään päiviteltävä asia ”, Maeda sanoo. 
	-
	-
	-

	Tutkimusten mukaan noin seitsemäntoista prosenttia opiskelijoista kokee, että joutuu käyttämään enemmän alkoholia kuin tekisi mieli. 
	KUPLA – Opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina on EHYTin ja Nyyti ry:n korkeakouluyhteisöihin suunnattu hanke, joka toteutetaan 
	-
	-

	vuosina 2018—2020. 

	Figure
	48 
	koulutusta tuutoreille, opiskelijatapahtumien järjestäjille ja korkeakoulun henkiltle 
	651 
	koulutettua tuutoria 
	240 
	koulutettua opiskelijajärjestoimijaa 
	180 
	koulutettua henkilunnan jäsentä 
	 Minna Lehtinen 
	Vaihda kuva. bueno! Toimiiko toi, Seba? 

	Nuorten ehdoilla verkossa 
	Nuorten ehdoilla verkossa 
	Minna, Sebastian ja Mikael ovat läsnä netissä sekä somessa tukeakseen nuoria. 
	EHYTin nuorten parissa tehtävässä kohtaavaa verkkotyössä työtiimi esiintyy omilla kasvoillaan niin kuvissa kuin videoissa heittäytyen täysillä nuorten maailmaan. 
	EHYTin nuorten parissa tehtävässä kohtaavaa verkkotyössä työtiimi esiintyy omilla kasvoillaan niin kuvissa kuin videoissa heittäytyen täysillä nuorten maailmaan. 
	-

	”Toiminnalle pitää uskaltaa antaa kasvon
	-

	sa”, kertoo EHYTin verkkotyön tiimivastaava 

	Minna Lehtinen. 
	Minna Lehtinen. 
	Minna Lehtinen. 
	”Jos on kalkkis, nuoret eivät tykkää”, toteaa verkkopedagogi Sebastian Östman. 
	Kolmikko Lehtinen, Östman ja Mikael Westman ylläpitävät EHYTin Buenotalk.fi-nettisivustoa sekä nuorille suunnattuja Instagram- ja Youtube-tilejä. Keskeistä on kohtaaminen nuorten kanssa siellä, missä nuoretkin viettävät aikaansa. 
	-
	-
	-

	Kysy mitä vaan 
	Buenotalk.fi-nettisivuilla on nuorille suunnattu blogi, nettimummola ja tietovisoja sekä kaksikielinen Kysy-Fråga-kysymyspalsta. 
	-

	Palstalla nuoret voivat kysyä mitä vaan, ja aikuiset vastaavat aina asiallisesti – vaikka itse kysymys olisi esimerkiksi rasistinen. 
	Nuoret voivat luottaa saavansa asiallisen vastauksen jokaiseen kysymykseensä, joten he uskaltavat ottaa yhteyttä myös hyvin vakavista asioista. 
	-

	”Viestittelemme nuorten kanssa myös yksityisviesteillä eri kanavissa”, sanoo tiimivastaava Lehtinen. 
	-
	-

	Nuorten omat aiheet keskisä 
	Kaikkein suosituin video BuenoTalkin Youtube-kanavalla on tällä hetkellä Kaveri teki itsemurhan. Kanavalla on myös esillä nuoren itse kertoma koskettava selviytymistarina koulukiusaamisesta. BuenoTalk-toiminnan pääteemoja ovat päihteet, pelihaitat ja hyvinvointi, mutta sisällöt käsittelevät laajasti muitakin teemoja. 
	-
	-
	-
	-

	”Otamme videoaiheita nuorten itse esittämistä kysymyksistä, jotta tuotamme nuorille kiinnostavaa sisältöä. Samalla tuomme esille nuorten henkilökohtaisia tarinoita, koska ne ovat samaistuttavissa”, sanoo Östman. 
	-

	Buenotalk.fi-sivun ja sometilien kautta kaikki nuoret voivat lähestyä tiimiämme, 
	joka vastaa heidän kysymyksiinsä sekä tukee 
	ja auttaa nuoria arjessa. 

	Instagram 
	10 882 
	kuvien tykkäystä 
	595 851 
	tarinoiden näyttertaa 
	Youtube 
	42 
	videota 
	49 382 
	näyttertaa 
	Buenotalk.fi 
	Buenotalk.fi 

	15 389 
	pelattua minivisaa 
	110 
	Kysy-Fråga-vastausta 
	KANNABIS 
	Vanhatieto joutaamennä, klikkaakannabishanke.fi. 


	Kannabiksen käyttäjille omia työkaluja käytön hallintaan 
	Kannabiksen käyttäjille omia työkaluja käytön hallintaan 
	Kannabisriippuvaiset ovat joutuneet soveltamaan juomispäiväkirjaa ja muita alkoholi-työkaluja yrittäessään lopettaa käyttöään. Kehitimme heille oma-apusivuston yhdessä YADin kanssa. 
	Kannabiksen käyt vähentämiseen tai lopettamiseen ei ole aikaisemmin ollut omia ty
	Kannabiksen käyt vähentämiseen tai lopettamiseen ei ole aikaisemmin ollut omia ty
	-
	-

	kaluja. Nyt uudelta oma-apusivustolta löytyy runsaasti apua ja tietoa omahoidon ja ammatillisenkin hoidon tueksi. Se löytyy osoitteesta . 
	-
	kannabis.eu

	”Aikaisemmin kannabiksen käyttöön ei ole ollut AUDIT-tyyppistä testiä, kuten alkoholiin. Nyt on. Se helpottaa myös ammattilaisen työtä, kun ei tarvitse käyttää alkoholiin tarkoitettuja työkaluja”, kannabishankkeen projektipäällikkKim Kannussaari kertoo. 
	-
	-
	-

	Käyttnäkyväksi 
	Sivustolla on esimerkiksi kannabispäiväkirja, jonka avulla voi tarkkailla omaa käyttöään, fiilistään ja rahankäyttöään sekä asettaa itselleen tavoitteita käytön vähentämiselle. Lisäksi oman käytön haittoja voi laskea annoslaskurilla, joka laskee kannabiksen käytön kustannuksia kuukausi- ja vuositasolla. 
	-
	-
	-

	”Ensin voi tarkkailla oma-apusivustolla omaa käyttöä, sen jälkeen voi rohkaistua hakemaan ammattiapua”, Kannussaari sanoo. 
	-

	Koska kannabiksen käyttö on edelleen laitonta ja leimaavaa, sivustolle voi kirjautua täysin anonyymisti. 
	-

	”Tämä resonoi ja puhuttelee minua. Minua ei kiinnosta kriittinen valistus, vaan juurikin oman käytön tutkiminen”, yksi kannabiksen käyttäjä kommentoi uutta sivustoa. 
	Haitat minimiin 
	”Jokainen määrittelee tietenkin itse omat tavoitteensa, haluaako vähentää käyttöä vai lopettaa käytön kokonaan. Tärkeintä on, että haittoja tulee mahdollisimman vähän”, Kannussaari kertoo. 
	-

	Hänen vetämänsä kannabishanke on koon
	-

	nut kannabishanke.fi-sivustolle tietoa ja 
	koulutusmateriaaleja kannabiksesta ammattilaisille. Hanke on ollut isosti esillä myös sosiaalisessa mediassa ja herättänyt runsaasti keskustelua. 
	-
	-

	”Koen kannabiksen käyttäjien palvelut ihmisoikeusasiana. Meidän pitää luoda palveluita, jotka lisäävät kannabiksen käyttäjien toimintakykyä”, Kannussaari sanoo. 
	-
	-

	Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille (2018—2020) on EHYTin ja YAD:n 
	valtakunnallinen yhteishanke. 

	Koulutettuja 
	Figure
	867 
	nuorta 
	170 
	vanhempaa 
	3 331 
	kasvatusalan ammattilaista 
	Koulutuksia 17 eri maakunnassa 
	Figure
	11 
	mediaesiintymistä 
	KIPPIS!! 

	Selkeä viesti tavoittaa kaikki 
	Selkeä viesti tavoittaa kaikki 
	Ensimmäiset EHYTin kehitysvammaisille nuorille suunnatut materiaalit ovat selkokielisiä animaatioita. 
	Animaatiovideolla kaveriporukka on tupakalla. Ensimmäisistä savuista tulee huono olo. Lopulta paikalle tulee nuori, jonka huulessa näyttää roikkuvan savuke. Mutta ei se olekaan tupakka, vaan tikkari. 
	Animaatiovideolla kaveriporukka on tupakalla. Ensimmäisistä savuista tulee huono olo. Lopulta paikalle tulee nuori, jonka huulessa näyttää roikkuvan savuke. Mutta ei se olekaan tupakka, vaan tikkari. 
	-

	”Videosta voi oivaltaa, että tupakoinnille on vaihtoehtoja ja silti voi pysyä kaveriporukassa”, sanoo SELVIS-hankkeen projektipäällikkö Taava Lankinen. 
	-

	SELVIS-hanke on lievästi kehitysvammaisille, itsenäistymässä oleville nuorille suunnattu päihde- ja pelihaitoista uutta opetusmateriaalia tuottava projekti. Suomessa ei ole aikaisemmin ollut selkokielistä, erityisesti nuorille suunnattua materiaalia peli- ja päihdehaitoista. 
	-
	-
	-
	-

	Kehitysvammaiset nuoret on otettu mukaan kehitystyöhön, jotta he voivat kertoa omia näkemyksiään materiaaleista. 
	-

	”Koska nuoria kiinnostavat videot ja lukeminen on heille vaikeampaa, teemme selkovideoita”, Lankinen sanoo. 
	-
	-

	Haitat puheeksi selkeästi 
	Materiaalia tuotetaan myös ammattilaisille, jotta he pystyisivät keskustelemaan kehitys
	-

	vammaisten nuorten kanssa pelaamisesta ja 
	päihteistä. 
	Kehitysvammaisilla nuorilla ei ole sen enempää hankaluuksia pelaamisen ja päihteiden kanssa kuin muillakaan nuorilla. 
	-

	”Mutta hankkeessa olemme huomanneet, että ääripäät usein korostuvat. Osa ei käytä päihteitä tai pelaa ollenkaan, osalla taas on paljon haasteita päihteiden tai pelien kanssa”, Lankinen sanoo. 
	-

	Apua itsenäistymiseen 
	Peli- ja päihdehaittojen riskejä on sitä enemmän, mitä itsenäisemmin kehitysvammainen nuori asuu. 
	-

	”Luvut ovat kehitysvammaisille henkilöille usein vaikeita. Siksi heidän on vaikea hahmottaa, paljonko rahaa on kulunut esimerkiksi pelaamiseen”, Lankinen sanoo. 
	-

	Hankkeessa nuoria on opetettu kieltäytymään tarjotusta alkoholista. 
	-

	”Yksi nuori kertoi, että hän voi olla se vastuullinen aikuinen, joka ei osta päihteitä alaikäiselle. Se oli hyvin oivallettu. Hänelle itselleen oli ostettu alkoholia alaikäisenä”, Lankinen sanoo. 

	264 
	kohdattua nuorta 
	Figure
	531 
	kohdattua ammattilaista 
	Figure
	SELVIS-hankkeessamme (2018—2021) kehitetään päihde- ja pelikasvatusaineistoja -ja menetelmiä itsenäistyville kehitysvammaisille nuorille. 
	-

	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. Samalla se vaikuttaa koko yhteiskuntamme hyvinvoinnin kehittämiseen. 
	Figure
	FYFA 
	FYFA 
	FYFA 

	Puola Suomi Italia Slovenia Belgia Iso-Britania (Focus on Youth, Football & Alcohol) FYFA-hankkeessa (2017-2020) pyritään ehkäisemään nuorten alkoholi-haittoja liikunnan ja urheilun parissa. Tarkastelun kohteena ovat kansainväliset liitot ja urhei-lusponsorointi sekä nuoriin, alkoholiin ja urheiluun liittyvät kansalliset linjaukset sekä paikallisten seurojen arki. Hanketta vetää Euro-care (European Alcohol Policy Alliance) ja sen toteuttaa seitsemän eurooppalaista kumppania. EHYT koordinoi 
	Suomen osuutta vastuualueenaan lasten ja nuorten osallisuus ja ääni. 
	Suomen osuutta vastuualueenaan lasten ja nuorten osallisuus ja ääni. 
	 #FyfAlcoholYouth 
	fyfaproject.eu


	FYFA-hankkeessa on haastateltu EHYTin ohjauksessa 
	65 6 
	nuorta urheilijaa EU:n jäsenmaassa 

	Pelitaito-tunneilta tasapainoa arkeen 
	Pelitaito-tunneilta tasapainoa arkeen 
	Pelitaito-tunneilla oppilaat oppivat tunnistamaan pelaamisen hyyjä ja haittoja sekä pohtimaan tasapainoa pelaamisen ja muun arjen välillä. Vanhempainilloissa lisätään aikuisten tietoa pelikulttuureista, pelien vaikutuksista ja pelikasvatuksesta käytännössä. 
	-

	Tunneille osallistui 5 744 oppilasta ja vanhempainiltoihin 610 huoltajaa. 94% tunneille osallistuneista 5.-9.-luokkien oppilaista piti aiheen käsittelyä kiinnostavana. Vanhempainiltoihin osallistuneista 84% koki saaneensa tietoa pelaamisesta, pelikulttuureista ja pelihaitoista. 
	-


	Rusmedelsfostran för skolor 
	Rusmedelsfostran för skolor 
	EHYT ordnar lektioner, personal- och föräldramöten även i svenskspråkiga skolor. På lektionerna diskuteras bl. a. risker, attityder och rusmedelsanvändning. 
	-
	-

	Vad lärde du dig under lektionen? 
	”Jag visste inte vad för risker det fanns med vissa rusmedel. Jag lärde mig om dem och vad klasskompisarna hade för tankar.” På föräldramötet diskuteras unga och rusmedel, skyddande faktorer och hemmets roll i det förebyggande rusmedelsarbetet. 
	Det bästa under föräldrakvällen? 
	Det bästa under föräldrakvällen? 
	”Den öppna diskussionen om vad andra föräldrar tänker och har för erfarenheter. Feedbacken från eleverna om vad de förväntar sig av föräldrarna och hurdant stöd de vill ha i frågor om rusmedelsanvändning. Väldigt tydlig info av föredragaren.” 
	-

	23 % av elevmen på rusmedelslektionerna i grundskolan skedde på svenska. Koulutusta nuoriso-alan ammattilaisille 
	Vahvistamo on kolmen järjestön yhteinen osaamiskeskus. Se tarjoaa koulutuksia ja osaamista nuorisoalan toimijoille, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville. Panostamalla nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin ehkäistään sekä mielenterveyden ongelmia että päihde- ja pelihaittoja. 
	-
	-

	Vuonna 2019 Vahvistamo toteutti 153 tapahtumaa ja teki yhteistyötä muiden muassa Humakin, Opetushallituksen, aluehallintovirastojen, Allianssin, Kirkkohallituksen, Työpajayhdistyksen, Hiihtoliiton, Mikkelin pelitukiverkoston ja eri kuntien kanssa. 
	-
	-

	”Hyvää asian-tuntijatietoa lyhyessä ajassa laajalti.” (vanhempi) ”Tuntui siltä, että meille opettanut mies tiesi aiheen hyvin ja puhui siitä avoimesti.” (oppilas) Tavoitetut kohderyhmistä 6 236 




	AIKUISET 
	AIKUISET 
	AIKUISET 

	Kysy mitäkaverillekuuluu? 
	Työkaveria kannattaa tukea vaikeina aikoina 
	Työkaveria kannattaa tukea vaikeina aikoina 
	Huugo-ohjelmamme tarjoaa työyhteisöille koulutusta, joka kannustaa ottamaan päihteet puheeksi ja ehkäisemään ongelmia. Kouluttaja Timo Nerkko rohkaisee kysymään työkaverilta myös vaikeina 
	aikoina, mitä kuuluu. 
	aikoina, mitä kuuluu. 

	Päihteiden käytöstä koituu haittoja monilla työpaikoilla, eikä mikään ala tai asema suojaa niiltä. Esimerkiksi toimistotyö voi turhauttaa, kun työstä ei tule koskaan varsinaisesti valmista. Työntekijä ei aina tiedä, onko hän tehnyt tarpeeksi. Riittämättömyyden tunne stressaa. 
	-

	Pomokaan ei pahimmillaan osaa kannustaa, vaan johtaa kuin vanhassa tehtaassa komentaen työtahdin. Mutta aivoja on vaikea pakottaa ajattelemaan pakkotahtiin. Tilanne voi uuvuttaa, jolloin olueen tarttuminen tuntuu helpolta rentoutumiskeinolta. 
	-
	-

	Vaikuttaa siltä, että varsinkin nuoret työntekijät ovat vaarassa uupua työpaikalla, Timo Nerkko kertoo. 
	-

	Huugo-ohjelma tukee tyyhteisä 
	apua alkoholin, huumeiden tai rahapelaamisen kanssa kamppailevalle työkaverille. 
	apua alkoholin, huumeiden tai rahapelaamisen kanssa kamppailevalle työkaverille. 
	-

	“Autamme my tekemään päihdeohjelmia ja viemään niitä käytäntöön. Työpaikat ovat olleet tyytyväisiä, että olemme prosessin jälkeenkin olleet apuna ja tukena, jos tarvetta on tullut”, Nerkko sanoo. 
	-
	-
	-

	Nerkko on nähnyt kahdeksan kouluttajavuotensa aikana muutoksen parempaan suuntaan, sillä nykyisin päihdehaittoihin uskalletaan puuttua aiempaa paremmin. Silti hän kaipaa yksinkertaista muutosta: tyaverilta on hyvä kysyä kuulumisia, varsinkin jos hän näyttää kuormittuneelta. Päihdehäiriö näkyy usein ensin väsymyksenä, mikä saattaa heijastua koko tyyhteisn esimerkiksi tyturvallisuuden heikkenemisenä tai tehokkuu
	-
	-
	-
	-
	-


	Figure
	950 
	koulutettua 
	54 657 
	tytekijän tyhteis hyvinvointia tuettu 
	OECD:n arvion mukaan joka kymmenes työn-den laskuna. 
	Huugo-ohjelmamme auttaa työyhteisö
	-

	tekijä on alkoholin suurkuluttaja. ”Nukkumattomuuteen tarjotaan usein 
	jä ennaltaehkäisemään, tunnistamaan, 
	Huugo-ohjelma on EHYTin tyyhteislle lääkkeitä, mutta pitäisi kysyä syytä. Unet-tarjoamaa koulutusta, jossa opetellaan otta-tomuuden taustalla saattaa olla juominen”, maan päihdeongelma puheeksi ja tarjoamaan Nerkko sanoo. 
	kohtaamaan ja ratkaisemaan tyaikkojen 
	päihdeongelmia.

	RAHAPELAAMINEN 
	Pelaaminenpuheeksi! Puheeksiottoa?Koulutusta!!! 

	Rahapelaamisen haittojen ehkäisystä pysyvä osa EHYTiä 
	Rahapelaamisen haittojen ehkäisystä pysyvä osa EHYTiä 
	Pitkäaikainen rahapelihaittojen asiantuntija Tapio Jaakkola jäi eläkkeelle, mutta osaamisen perintö elää. 
	Parikymppinen nainen kävi päiväkeskuksessa lähes päivittäin, mutta eristäytyi muista kävijöistä ja työntekijöistä. Torstaisin hän söi muiden mukana lounaan, mutta aina yksin. 
	-
	-

	Vuoden 2018 alussa nainen osallistui Arpa-projektin koulutustilaisuuteen, joka käsitteli rahapelaamista. 
	-
	-

	Luennon jälkeen Eija Pietilä sai soiton päiväkeskuksen johtajalta. Sama nuori nainen oli alkanut avautua päiväkeskuksen tytekijöille Pietilän luennon jälkeen – ja kertonut kärsivänsä rahapeliongelmasta, joka oli vienyt hänen vuokra-asuntonsa, rahansa, autonsa ja parisuhteensa. 
	-
	-

	Apu lytyi EHYTin avulla 
	Apu lytyi EHYTin avulla 

	Nainen sai päiväkeskuksen tytekijden 
	avulla apua Peluurin Peli poikki -ohjelmasta. Kun Pietilä palasi päiväkeskukseen muutaman kuukauden päästä, nainen tuli halaamaan Pietilää. 
	-

	”Hän oli muuttunut ihminen ja näytti onnelliselta. En päässyt sieltä kuivin silmin pois”, rahapelihaittojen asiantuntija Eija Pietilä kertoo. 
	-
	-

	Projektista pysyvään toimintaan 
	Projektista pysyvään toimintaan 
	EHYTissä rahapelihaittojen ehkäisyyn keskittynyt Arpa-projekti käynnistyi vuonna 2015. Vuonna 2018 tietoa levitettiin koulutuksissa, joita pidettiin 15 päiväkeskuksen asiakkaille ja työntekijöille. 
	-

	Vuonna 2019 projektissa tehtiin keskusjärjestöjen koulutukset, joissa esiteltiin päiväkeskuksissa tehtyä perustyötä ja koulutettiin keskusjärjestöjen työntekijät. Keskusjärjestöjä ohjattiin levittämään rahapelitietoa jäsenjärjestöilleen. 
	-
	-
	-
	-

	Nyt on syytä juhlaan, sillä työ on huomattu: EHYT sai vuoden 2019 lopussa tiedon, että rahapelihaittojen ehkäisyn rahoitus muuttui pysyväksi. 
	-

	”Projektin aikana päiväkeskuksissa tehtiin 303 puheeksiottoa ja tunnistettiin 54 riskipelaajaa ja 47 rahapeliongelmaista. Uskon, että Arpa-projektin konkreettiset tulokset vakuuttivat rahoittajan”, Pietilä sanoo. 
	-
	-

	Kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset eivät ota rahapelaamista puheeksi, koska kokevat aiheen käsittelyn vaikeaksi. 
	-


	485 
	koulutettua 
	86 % 
	koki puheeksioton 
	Figure
	valmiuksiensa parantuneen 
	Figure
	24 
	järjestettyä tapahtumaa 
	(muuta kuin koulutusta) 
	1 482
	 testasi rahapelitietämystään 
	pelitesti.fi-testillä 
	Ennaltaehkäisemme haittoja ottamalla rahapelaamisen ongelmat puheeksi ja auttamalla 
	-

	tunnistamaan riskipelaamista ja ongelmapelaamista. 
	-

	Figure

	Palokaan ei sammuta liekkiä 
	Palokaan ei sammuta liekkiä 
	Kun Lahden Elokolo-kohtaamispaikka paloi, auttamisen halu syvensi yhteisöllisyyttä. Sama yhteen 
	hiileen puhaltamisen henki näkyy myös muissa Elokoloissa. 
	”Tämä on itselleni henkireikä” - näin kuuluu tyypillinen vastaus Elokoloista kerätyissä kävi
	-

	jäpalautteissa. 
	jäpalautteissa. 

	Ympäri maata sijaitsevat päihteettömät Elokolo-kohtaamispaikat ovat erittäin tärkeitä kävijöilleen. Niistä löytyvät sohva, kahvila, päivän lehdet ja usein nettipiste. 
	-

	”Elämä on koetellut monia kävijöitä, mutta täällä tapaa kavereita. Tärkein syy, miksi ihmiset tulevat tänne, on toiset ihmiset”, EHYTin suunnittelija Timo Glad kertoo. 
	-

	Lahden Elokolo paloi viime vuonna, ja tuhojen korjaus kesti vuoden. Palo aktivoi ihmisiä auttamaan. Monet toivat palaneiden tavaroiden tilalle uusia kodeistaan: television, kitaroita, kahvinkeittimen ja pianon. 
	-
	-
	-

	Asunnottomasta tytekijäksI 
	Asunnottomasta tytekijäksI 

	Yksi Tampereen Elokolon tytekijstä on pitkän linjan punkkari Harri Konttinen, 60. Hän tuli Elokoloon ensi kerran soittamaan bändinsä kanssa Asunnottomien yöhön kuutisen vuotta sitten ja on käynyt Elokolossa myös asiakkaana. 
	-
	-

	Konttinen soittaa aina Asunnottomien yössä vapaaehtoisena, koska on itsekin kokenut 
	Konttinen soittaa aina Asunnottomien yössä vapaaehtoisena, koska on itsekin kokenut 
	-

	asunnottomuuden. 

	”Kaikki viinan kirot ovat minulle tuttuja. Oman kokemuksen kautta on helpompi ymmärtää ja auttaa ihmisiä, jotka käyvät Elokoloissa. Parasta palautetta on, kun minua on sanottu helposti lähestyttäväksi ihmiseksi”, Konttinen kertoo. 
	”Kaikki viinan kirot ovat minulle tuttuja. Oman kokemuksen kautta on helpompi ymmärtää ja auttaa ihmisiä, jotka käyvät Elokoloissa. Parasta palautetta on, kun minua on sanottu helposti lähestyttäväksi ihmiseksi”, Konttinen kertoo. 
	-
	-

	Molemmat veljet mukana 
	Konttinen aloitti Elokolo-työskentelyn Pirkkalassa. Työtehtävät ovat olleet monipuolisia: esimerkiksi ruokajakelussa auttamista, leipomista ja ihmisten kanssa juttelua. 
	-
	-

	Pirkkalan jälkeen Konttinen sai työsuhteelleen jatkoa Tampereen Elokolossa, jossa hän työskentelee palkkatuella. Työtehtäviin kuuluvat muun muassa aamukävelyjen vetämiset ja kävijöiden viemiset kulttuuritapahtumiin. 
	-
	-
	-
	-

	My Harrin veli Markku, 53, on työskennellyt Tampereen Elokolossa kohtaamispaikkatyöntekijänä. 
	-
	-

	”Ymmärrän ihmisiä ja osaan samaistua heidän tilanteeseensa, koska olen nähnyt, mitä asunnottomuus tarkoittaa”, Markku Konttinen sanoo. 

	Elokoloissa 
	Figure

	48 485 
	käyntiä 
	Tilannearvioissa ja vastaavissa kohdattua 
	635 
	Figure
	Alkoholinkäyt seurantaan tarkoitettua OttoMitta -sovellusta ladattu 
	kertaa 
	3 077 

	Päihteettömiä Elokoloja on myös Pirkkalassa, Tampereella, Helsingissä, Turussa, Hyvinkäällä. Elokolot kuuluvat EHYTin kohtaamispaikkaverkostoon. 
	-
	-

	PÄIHDENEUVONTA 
	24/7 Ammattilaisetkuuntelevat! 

	Suurin osa Päihdeneuvontaan soittavista saa apua 
	Suurin osa Päihdeneuvontaan soittavista saa apua 
	Monia päihteitä käyttäviä ja heidän läheisiään kuormittavat kasaantuneet ongelmat. Soitto maksuttomaan ja anonyymiin Päihdeneuvontaan voi auttaa keventämään mieltä. 
	-

	”Kun vastaa puhelimeen, ei voi koskaan tietää, kuka siellä on”, sanoo EHYTin Päihdeneuvonnan päällikkMinttu Tavia. 
	-
	-

	Päihdeneuvontaan soittava voi olla esimerkiksi nuori aikuinen, jolla on eri päihteiden riskikäyttöä. Tai hän voi olla omaan juomiseensa kyllästynyt tykäinen tai puolisonsa alkoholin käyttöä vuosikymmeniä seurannut eläkeläinen, joka ensi kertaa tunnustaa ongelman olemassaolon ulkopuoliselle. 
	-
	-
	-

	”Soittajien erilaisten tilanteiden vuoksi puhelun kesto vaihtelee parista minuutista vajaaseen tuntiin.” 
	-
	-

	Suurimmalla osalla mielenterveysongelmia 
	-

	Tavallista on, että päihteiden käytön kanssa kamppailevaa kuormittavat työttömyys, yksinäisyys, taloushuolet ja pitkäaikaissairaudet. Suurimmalla osalla soittajista on mielenterveysongelmia. 
	-
	-

	”Usein tulee esille, että soittajat eivät saa riittävää hoitoa mielenterveyspuolella, koska heillä on päihderiippuvuus. Joskus saattaa olla niinkin päin, että jos he saavat mielenterveyteen liittyvää hoitoa, he eivät uskalla ker
	”Usein tulee esille, että soittajat eivät saa riittävää hoitoa mielenterveyspuolella, koska heillä on päihderiippuvuus. Joskus saattaa olla niinkin päin, että jos he saavat mielenterveyteen liittyvää hoitoa, he eivät uskalla ker
	-
	-

	toa siellä rehellisesti päihteiden käytöstään”, Tavia kertoo. 

	Tavia toivoisi mielenterveys- ja päihdehoi
	Tavia toivoisi mielenterveys- ja päihdehoi
	-

	don kulkevan käsi kädessä. 
	Kolmasosa soittaa läheisensä takia 
	Päihdeneuvonnan soittaja ohjataan tyypillisesti kunnan päihdeklinikalle. Monet ohjataan myös vertaistuen piiriin. Osa haluaa pelkästään keskustella ammattilaisen kanssa, eikä tarvitse jatko-ohjausta. Vaikka asiakkaiden elämäntilanteet ovat kuormittavia, Tavia esittelee tyytyväisenä Päihde- neuvonnan tuloksia: jopa lähes 90 prosentissa puheluita työntekijä on arvioinut soittajan saaneen apua. 
	-
	-
	-
	-

	Suurin osa soittajista kertoo omasta päihteiden käytöstään, mutta noin kolmannes soittajista soittaa läheisensä päihteiden käytön takia. 
	-
	-

	”Läheisensä päihteiden käytön vuoksi soittava sanoo usein, että häneltä kysytään puhelimessa ensimmäistä kertaa, miten sinä itse jaksat. Läheiset kantavat liikaakin vastuuta omaisensa päihteiden käyttä ja tarvitsevat usein apua myös itselleen”, Tavia sanoo. 
	-
	-


	6 554 
	vastattua puhelua, joista: 61 % liittyi alkoholiin, 19 % liittyi huumausaineisiin, 12 % liittyi lääkkeisiin 
	3 310 
	spontaania helpottunutta 
	palautetta puhelun aikana 
	“Puhelun jälkeen minut valtasi helpottunut ja levollinen olo.”“Kohtaaminen oli asiantuntevaa ja kunnioittavaa. Kiitos!” 
	Päihdeneuvontamme numerossa 0800-90045 vastaa ympäri vuorokauden. 
	- Voimmeko auttaa? 
	Figure

	Asiakkaan edunvalvontaa kolmella tasolla 
	Asiakkaan edunvalvontaa kolmella tasolla 
	Päihdeasiamiestoiminnan edunvalvonnassa neuvotaan asiakkaita, vaikutetaan päihdehuollon toimijoihin ja puolustetaan päihdeasiakkaiden oikeuksia valtakunnan tasolla. Toiminta tukee ja täydentää 
	-

	lakisääteistä potilas- ja sosiaaliasiamiesjärjestelmää. 
	Kun henkiltarvitsee neuvoja esimerkiksi katkaisuhoitoon pääsemiseksi eikä asia ole ratkennut hoitopaikassa tai potilas-tai sosiaaliasiamiehen kanssa, hän voi ottaa yhteyttä päihdeasiamieheen. 
	-

	Usein yhteydenoton syynä on se, että asia
	-

	kas ei pääse tarpeen mukaiseen hoitoon 
	riittävän nopeasti, vaikka olisi motivoitunut. 
	Toisinaan hoidon sisälttai huono kohtelu pohdituttaa. Joskus kysytään menetetyn ajokortin takaisin saannista tai lasten huoltajuuden säilymisestä. 
	-
	-

	Osa asiakkaista vetoaa neuvojen pohjalta itse rohkeasti oikeuksiinsa hoitopaikassa. Joidenkin kohdalla ja heidän luvallaan päihdeasiamies ottaa yhteyttä henkilökuntaan ja selvittää asian. 
	-
	-

	Suurehko osa soittajista on päihderiippuvaisten läheisiä, jotka ovat huolissaan puolison tai lapsen tilanteesta. He kysyvät, mitä läheisen hyväksi voi tehdä? 
	-
	-

	Päihdeasiamies käy tapaamassa ja konsultoimassa hoitopaikkojen tytekijtä ja päättäjiä ympäri Suomea, jolloin nämä tulevat 
	Päihdeasiamies käy tapaamassa ja konsultoimassa hoitopaikkojen tytekijtä ja päättäjiä ympäri Suomea, jolloin nämä tulevat 
	-

	tietoisemmiksi lainsäädännön velvoitteista päihdepalveluissa. Myös tieto asiakkaan oikeuksista lisääntyy. Tiedon myötä hoitokäytännöt korjaantuvat. Samalla päihdeasiamies saa tietoa paikallista epäkohdista välitettäväksi valtakunnan tasolle. Ongelmat päästään korjaamaan. 
	-
	-
	-
	-


	Toimintaa jalkautetaan mahdollisimman lähelle palvelujen tarvitsijoita. Päihdeasiamies käy kouluttamassa alan oppilaitoksissa ja järjestää omaa edunvalvontaosaajakoulutusta alan työntekijöille ja vapaaehtoisille. 
	Toimintaa jalkautetaan mahdollisimman lähelle palvelujen tarvitsijoita. Päihdeasiamies käy kouluttamassa alan oppilaitoksissa ja järjestää omaa edunvalvontaosaajakoulutusta alan työntekijöille ja vapaaehtoisille. 
	-
	-

	Kaikissa tilaisuuksissa luodaan laajasti kontakteja: päihdeasiamiestoiminnan ja kuulijoiden välille sekä paikallisten kuulijoiden kesken. Osanottajille jaetaan aina koulutusaineistoa ja esitteitä. 
	-
	-
	-

	Vaikuttamistyötä tehdään myös lehtijuttujen, 
	internet- ja blogikirjoitusten avulla. Päihdeasia
	-

	mies vaikuttaa päihdeasiakkaan oikeuksiin myös päättäjien ja lainsäädännön kautta. 

	@ 
	Figure

	1 343 
	vastattua yhteydenottoa 
	437 
	tavattua ja konsultoitua päihdehuollon tytekijää ja avainhenkil 
	180
	 tavattua järjestoimijaa 
	824
	 koulutus- ja luentotilaisuuksiin osallistunutta 
	Figure


	ALUE- JA JÄRJESTÖTOIMINTA 
	ALUE- JA JÄRJESTÖTOIMINTA 
	Sinun kuntasi - muita edellä? 
	Kouvola näyttää hyvää esimerkkiä 
	Kouvola näyttää hyvää esimerkkiä 
	Kaikki kunnat eivät noudata ehkäisevän päihdetyön lakia, jonka mukaan jokaisessa kunnassa on oltava ehkäisevästä päihdetyöstä vastaava toimielin. Kouvola on positiivinen esimerkki lain noudattamisesta. 
	Vuonna 2015 astui voimaan laki, jonka mukaan jokaisessa kunnassa on oltava ehkäise
	Vuonna 2015 astui voimaan laki, jonka mukaan jokaisessa kunnassa on oltava ehkäise
	-
	-

	västä päihdetyöstä vastaava toimielin. 
	”Lain mukainen toimielin Kouvolassa on tulevaisuusjaosto, jonka ylin vastuu on kaupunginvaltuustolla. Lisäksi lain mukaan pitää olla ehkäisevän päihdetyön koordinaatiosta vastaava taho ja Kouvolassa se olen minä”, Kouvolan kaupungin ehkäisevän päihde-ja mielenterveystyön koordinaattori Laura Sillanpää sanoo. 
	-
	-

	Sillanpää aloitti tehtävässä vuoden 2019 alussa, jolloin hän rakensi Kouvolaan lain vaatimat ehkäisevän päihdetyön rakenteet kuntoon. 
	-
	-

	EHYT tukee kuntia ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa. Intensiivistä tukea tarjottiin vuonna 2019 yhteensä 17 kunnalle. Työskentelyn aikana 12 kunnassa käynnistettiin lain ja kansallisen toimintaohjelman mukainen ehkäisevän työn koordinaatio ja suunnittelu: nimettiin esimerkiksi koordinoiva toimielin tai yhdyshenkilö tai luotiin työlle kirjallinen suunnitelma. Yksi näistä kunnista oli Kouvola. 
	-
	-

	Aluekoordinaattorimme tukevat kuntia ehkäisevän työn suunnittelun lisäksi suoralla yhteistylä ja my toimimalla erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä. 
	-

	Tyyhmä koordinoi 
	Sillanpää perusti viime vuonna Kouvolaan 
	Sillanpää perusti viime vuonna Kouvolaan 
	ehkäisevää päihdetyä koordinoivan tyyhmän, johon kuluu kaikkien ikäryhmien kanssa työskenteleviä kaupungin työntekijöitä, sosiaali-ja terveysalan työntekijöitä, järjestötyöntekijöitä, kokemusasiantuntijoita sekä poliisi. 
	-
	-
	-


	”Kun EHYT tarjoaa Ehkäisevän päihdety osaaja -koulutusta, laitan koulutukset tälle verkostolle jakoon ja toivon mahdollisimman monen osallistuvan”, Sillanpää sanoo. 
	Kaikkien alan ammattilaisten peruskoulutukseen ei kuulu ehkäisevää päihdetyötä, joten päivän mittaiset osaajakoulutukset koetaan tärkeäksi täydennyskoulutukseksi. EHYT tarjoaa koulutusta kuntien eri toimialojen työntekijöille. 
	-
	-

	Täsmäkoulutuksista apua 
	”On hienoa, että tarjotaan täsmäkoulutusta aiheisiin, jotka ovat ilmiöinä tai huolenaiheena nousseet esiin. Perusteelliset koulutukset ovat olleet osallistujille tosi merkittäviä. Toivon, että koulutukset olisivat aina paikan päällä, koska nettikurssit eivät vedä niin hyvin väkeä”, Sillanpää sanoo. 
	-
	-

	Kouvolassa järjestettiin esimerkiksi lokakuussa osaajakoulutus, joka sisälsi tietoa rahapelaamisen puheeksi otosta sekä alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäytön riskeistä. 
	-
	-


	Vuonna 2019 Kouvolan kaupungin ja EHYTin 
	yhteistyön isoja tuloksia olivat Asunnottomien yön tapahtuma sekä #Menesty nuuskatta 
	-yhteistyurheiluseurojen kanssa. 
	90 
	verkostossa ja tyyhmässä mukana 
	13 
	Ehkäisevän päihdety -osaaja koulutusta, joissa 
	326 
	osallistujaa 
	Figure
	2 osaajakoulutusta verkossa, joissa 
	200 
	osallistujaa 
	JÄRJESTÖTOIMINTA 
	Jari Härkönen Naurujooga pidentää ikää! 

	Virkistyspäivän takia siirretään jopa lääkärinaikaa 
	Virkistyspäivän takia siirretään jopa lääkärinaikaa 
	Alue- ja järjestötyötämme tukeva kumppanuuskeskus Luotsi kerää paljon väkeä. Luotsi toimii Tornion 
	järjestötalossa. 
	järjestötalossa. 
	”Kerran eräs mummo sai tietää, että virkistyspäivä ja lääkärinaika olivat menossa samalle 
	-

	päivälle. Vaikka lääkärinaikaa on vaikea saada, hän perui lääkärinajan, että pääsee virkistyspäivälle. Eihän sen parempaa palautetta voi saada kuin että tapahtuma on näin tärkeä”, Kumppanuuskeskus Luotsin toiminnanjohtaja Sauli Hypinen kertoo. 
	-

	Torniossa toimiva kumppanuuskeskus Luotsi on kohtaamispaikka, joka on erityisesti ikäihmisten suosiossa. 
	-

	Luotsi on EHYTin jäsenyhdistys ja saa vuosittain toimintatukea eli STEAn jäsenjärjestöavustusta EHYTin kautta. Mitä tämä tuki mahdollistaa Luotsissa? 
	-
	-

	”Tuki on toiminnan kannalta erittäin merkittävä. EHYTin tuki auttaa meitä ylläpitämään kohtaamispaikkaa talossa”, Hyöppinen sanoo. 
	-

	Kymmeniätuhansia käyntejä 
	Kumppanuuskeskuksen kohtaamispaikassa kirjattiin viime vuonna noin 35 000 käyntikertaa, joten ainakin kolmisentuhatta eri ihmistä kävi paikalla. Kohtaamispaikassa on nettipiste, sanomalehtiä, lahjoituskirjasto sekä työttömien ja eläkeläisten edullinen ruokala. Luotsi järjestääkin jopa parisen tuhatta tapahtumaa 
	Kumppanuuskeskuksen kohtaamispaikassa kirjattiin viime vuonna noin 35 000 käyntikertaa, joten ainakin kolmisentuhatta eri ihmistä kävi paikalla. Kohtaamispaikassa on nettipiste, sanomalehtiä, lahjoituskirjasto sekä työttömien ja eläkeläisten edullinen ruokala. Luotsi järjestääkin jopa parisen tuhatta tapahtumaa 
	-
	-

	vuodessa. Väkeä vetävät paikalle esimerkiksi äijäryhmät, eläkeläisten kerho, Tipattoman tammikuun tapahtuma, Anna lapselle raitis joulu -tempaus, bingonpeluu, onnenpyörä ja arpajaiset. 

	”Olemme saaneet erittäin hyvää palautetta varsinkin ikääntyneeltä porukalta. Tämä paikka on monen henkireikä”, Hyöppinen sanoo. 
	-

	Seniorit virkistyvät 
	Luotsissa järjestetään joka kolmas viikko senioreille tarkoitettu virkistyspäivä eri teemalla. Virkistyspäivät ovat niin suosittuja, että osa käy virkistyspäivissä useita kertoja vuodessa. Virkistyspäivissä on aina yhdessä olemisen, laulun, tuolijumpan ja kahvittelun lisäksi joku asiasisältöinen teemapuheenvuoro, jonka aiheena voi olla esimerkiksi edunvalvontavaltuutus, testamentin teko, ruoanlaitto, lääkekorvaus tai peliriippuvuus. 
	-
	-
	-
	-

	Kumppanuuskeskus Luotsi on kansalaisten 
	avoin, päihteetön kohtaamispaikka. Se on osa 
	EHYTin kohtaamispaikkaverkostoa. 

	Toimintatukea jaettu 
	78 810 
	euroa 38 jäsenyhdistykselle 
	Tuella rahoitetussa toiminnassa 
	32 000 
	kohdattua 
	Figure
	61 
	Figure
	vaikuttamis- ja kampanjatapahtumaa ympäri Suomen 
	9 
	Ensihuoli-koulutusta 
	Tässäkulkeetietoa! 

	Yläkoululaiset levittävät tietoa nuuskasta nuoremmilleen 
	Yläkoululaiset levittävät tietoa nuuskasta nuoremmilleen 
	EHYTillä on lukuisia vapaaehtoistyöntekijöitä. Nuuska-agentit ovat yksi esimerkki siitä, miten 
	vapaaehtoiset vievät eteenpäin ehkäisevän päihdetyön asiaa. 
	”Nuuskan käyttö on jokaisen oma asia. Totta vai tarua?” kortissa lukee. 
	”Nuuskan käyttö on jokaisen oma asia. Totta vai tarua?” kortissa lukee. 
	Kyseessä on nuuska-agenttien käyttämä keskustelunherättelykortti. Oulun Pitkäkankaan koulun yhdeksäsluokkalaiset Silja Särkkä ja Josefiina Virpi käyttävät tällaisia kortteja, kun he kiertävät nuuska-agentteina nuorten luona pitämässä nuuskaoppitunteja. Tärkeää tunneissa on keskustelu, jonka aikana nuoret saavat itse pohtia suhtautumistaan nuuskaan. 
	-
	-

	”Varsinkin vitosluokkalaiset ovat yllättyneitä, kuinka paljon haittavaikutuksia nuuskassa on”, Virpi sanoo. 
	-

	Nuuska-agentit koulutetaan 
	Nuuska-agentit ovat vapaaehtoistyötä tekeviä yläkoululaisia, jotka levittävät tietoa nuuskan vaikutuksista toisille nuorille. He ovat saaneet 
	kahden tunnin pituisen koulutuksen EHYTin kouluttamalta ammattilaiselta nuuskan käytön terveys- ja ympäristövaikutuksista. 
	-

	Töitä nuuska-agentit tekevät pareittain. Oulunsalossa nuuska-agentit kiertävät koko kunnan alueella kertomassa nuuskan vaikutuksista itseään nuoremmille oppilaille polkupyörällä matkaa taittaen. 
	-
	-

	Nuuskaa joka paikassa 
	Särkkä ja Virpi ovat jo kertoneet kaikille Oulunsalon alueen viides- ja kuudesluokkalaisil
	-
	-

	le nuuskan vaikutuksista. Miksi halusitte mukaan toimintaan? 
	”Tämä on tärkeä aihe. On hyvä kertoa pienemmille, niin se ehkäisee käyttöä isompana”, Särkkä sanoo, ja Virpi on samoilla linjoilla: 
	-
	-

	”Tämä on tärkeä aihe koska näemme, kuinka paljon yläasteella nuuskaa käytetään. Sitä käytetään älyttömästi, joka porukasta löytyy nuuskaaja”, Virpi sanoo. 
	-

	Pitkäkankaan koulussa nuuska-agenttitoiminta käynnistettiin, koska nuuskan käyttö on lisääntynyt. 
	-

	”Viime keväänä nuuska-agenttitoimintaan oli valtava kiinnostus. Olemme tosi tyytyväisiä, että koulumme nuoret haluavat oikeasti vaikuttaa tähän asiaan”, opettaja Päivi Kärki kertoo. 
	-

	Nuuska-agenttimme ovat vapaaehtoisia 7.—9.-luokkalaisia, jotka lisäävät lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta vertaisvaikuttamisen avulla. 
	-


	192 
	uutta nuuska-agenttia (vapaaehtoista) 
	181 
	uutta nuuska-agenttiohjaajaa (ammattilaista) 
	69 
	vapaaehtoista Elokoloissa 
	Figure
	13 
	netti-isovanhempaa (Muruset), jotka ovat kohdanneet 
	4 360 
	kertaa lapsen tai nuoren nettimummolassa 
	104 muuta aktiivista vapaaehtoista 


	VAIKUTTAMISVIESTINTÄ JA JÄRJESTÖVERKOSTO 
	VAIKUTTAMISVIESTINTÄ JA JÄRJESTÖVERKOSTO 
	meidän teesit!! 
	Eduskuntavaalien viestit saatiin hallitusohjelmaan 
	Eduskuntavaalien viestit saatiin hallitusohjelmaan 
	Kaikki EHYTin hallitusohjelmatavoitteiden pääkohdat on mainittu vuoden 2019 hallitusohjelmassa. 
	EHYTIn eduskuntavaalinkampanja, Ehkäisevä työ kannattaa, keskittyi neljään pääteemaan: eriarvoisuuden torjumiseen, nuorten turvallisen kasvuympäristön luomiseen, laadukkaan 
	EHYTIn eduskuntavaalinkampanja, Ehkäisevä työ kannattaa, keskittyi neljään pääteemaan: eriarvoisuuden torjumiseen, nuorten turvallisen kasvuympäristön luomiseen, laadukkaan 
	-

	ja saatavilla olevan päihdehoitojärjestelmän kehittämiseen sekä rahapelimonopolin vastuulliseen kehittämiseen. 
	-

	Vaikuttamistyötä tehtiin aktiivisesti verkossa, vaalipaneeleissa ja -tapahtumissa, joita järjestettiin Helsingissä, Turussa, Kemissä ja Kouvolassa. 
	-

	Aktiivista vaalivaikuttamista 
	Eduskuntavaalien jälkeen EHYT vaikutti hallitusohjelmaneuvotteluihin tapaamalla kaksikymmentä hallitusohjelmaneuvottelijaa henkilökohtaisesti. Tapaamisten jälkeen hallitusohjelmaneuvotteluryhmä pyysi EHYTiltä kirjallisen lausunnon. 
	-
	-
	-

	Lausunnon pääkohdat olivat: 1. ehkäistään ja vähennetään päihdehaittoja laatimalla päihdestrategia, 2. nostetaan haittojen ehkäisy ohjaamaan vahvemmin päihdepolitiikkaa sekä 
	-

	3. kehitetään rahapelimonopolia toimimaan 
	3. kehitetään rahapelimonopolia toimimaan 
	vastuullisemmin pelihaittojen ehkäisemiseksi. 

	”EHYTin eduskuntavaalivaikuttamistyö oli menestys, sillä kaikki hallitusohjelmatavoitteiden pääkohdat on mainittu hallitusohjelmassa”, kertoo EHYTin toiminnanjohtaja Juha Mikkonen. 
	-
	-

	Kansainvälistä yhteistyä 
	Tämän lisäksi EHYTin vaikuttamistyöhön kuului vuonna 2019 kansainvälistä yhteistyä pohjoismaisella ja Euroopan laajuisella tasol
	-
	-

	la. 
	EHYT järjesti yhdessä Nordic Alcohol and Drug Policy Network -verkoston (NordAN) kanssa korkeantason konferenssin EU-puheenjohtajuuskauden sivutapahtumana. Lisäksi EHYT osallistui Maailman terveysjärjestWHO:n järjestökonsultaatioon sekä EU-komission konsultaatioon ja kuulemiseen. 
	-
	-
	-

	EHYT jatkoi my tykentelyä European 
	Alcohol Policy Alliancen -järjestön (Eurocare) 
	hallituksessa ja isänn kansainvälisiä vieraita muun muassa eurooppalaisista kansanterve
	-

	ysjärjestöistä. 

	Figure
	Edunvalvontatyme kuuluu sekä kan
	-

	sallinen, pohjoismainen että eurooppalainen vaikuttamistyö. 
	VAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 
	SUOMI 
	SUOMI 
	SUOMI 
	• 46 vaikuttajatapaamista 

	• 
	• 
	• 
	• 
	7 lausuntoa tai asiantuntijakuulemista 


	• 
	• 
	jäsenyys 176 työ-, ohjaus- ja projektiryhmässä sekä asiantuntijaverkostossa 



	EUROOPPA 
	EUROOPPA 
	EUROOPPA 

	• Osallistuminen Eurocaren hallitustyöskentelyyn ja vaikuttamistyöhön alkoholin pakkausmerkintöihin liittyen. 
	Yhteistykansainvälisen RightToKnow – International 
	Conference on Alcohol Labeling -konferenssin toteuttamisessa. 
	• 
	• 
	• 
	Konsultaatio EU-komission selvitykseen verotuksesta ja matkustajatuonnista. Komission kuuleminen taloudellisesta ohjausjaksosta. 

	• 
	• 
	European Public Health Alliancen (EPHA) järjestämän työpajan osallistujien tutustuminen ja kokous EHYTissä. 


	POHJOISMAAT JA BALTIA 
	• Osallistuminen NordANin (Nordic Alcohol and Drug Policy Network) hallitustyöskentelyyn. Korkeatasoisen Alcohol and Other Drugs in a Changing Society -konferenssin järjestäminen Suomen EU-puheenjohtajuuskauden sivutapahtumana, yhteistyössä Pohjoismaiden ja Baltian päihdejärjestöjen verkoston, NordANin, kanssa. 
	• Pohjoismais-venäläisen FEMIS-yhteistyöprojektin opintovierailun isännöinti ja luento hankkeen loppuseminaarissa. 
	MAAILMA  
	• 
	• 
	• 
	WHO Euroopan alueen järjestökonsultaatio: European Region Members Civil Society Consultation on the Implementation and Achievements of the European Action Plan to Reduce the Harmful Use of Alcohol (EAPA). 
	-


	• 
	• 
	Osallistuminen noin 30:een muuhun kansainväliseen asiantuntijatapaamiseen ja konferenssiin. 
	-



	EHYT mainittiin v.2019 yhteensä 
	272 
	272 

	kertaa kotimaisessa digitaalisessa mediassa 
	Figure
	EHYTiä koskevan uutisoinnin arvioitu tavoittavuus v.2019 oli 
	n. 4,7 
	n. 4,7 
	miljoonaa 

	Digitaalisen median mainosarvo oli 
	1 472 000 
	euroa 
	€ 
	Sosiaalisen median mainosarvo oli 
	60 300 
	euroa 
	EHYTiä koskevien Twitter- ja Facebook -päivitysten yhteenlaskettu tavoittavuus v.2019 oli n. 12,1 miljoonaa näyttertaa. EHYT keräsi v.2019 yhteensä 6 368 mainintaa sosiaalisessa mediassa. Näistä 92% oli Twitterissä ja 7% Facebookissa. 
	Jari Härkönen 
	Figure


	Viinissä voi olla jopa 50 lisäainetta 
	Viinissä voi olla jopa 50 lisäainetta 
	EHYT ajaa yhdessä EPT-verkoston kanssa tuotetietojen lisäämistä alkoholipulloihin. 
	Miksi ne eivät ole jo siellä? 
	Miksi ne eivät ole jo siellä? 
	Vilkaisu suomalaisen ginipullon kylkeen paljastaa oudon tosiasian. Kalorimäärää ei kerrota missään. Ainoat mainitut ainesosat ovat katajamarjan, korienterin ja angelikan juuren aromit. Väkevien tapaan viinipullostakin on turha etsiä kattavampaa ainesluetteloa. 
	-
	-

	Euroopan unionissa astui vuonna 2011 voimaan asetus, jonka mukaan elintarvikkeissa pitää ilmoittaa kaikki ravintoaineet. Laki ei koske alkoholituotteita, vaan alkoholituotteet ovat saaneet lain toimeenpanemiseen lisäaikaa aina vuoden 2022 loppuun asti. 
	-
	-

	Vain miedoissa juomissa kalorit 
	Suomalaiset olut- ja siiderivalmistajat ovat jo alkaneet ilmoittaa tuotetietoja, mutta Alkossa myytävissä väkevämmissä juomissa tuote
	-
	-

	tietoja ei edelleenkään näy. Ne aiotaan lisätä etiketteihin pelkkinä älypuhelimella luettavina QR-koodeina. 
	”QR-koodille ei ole muuta syytä kuin vaikeuttaa tuotetietojen saatavuutta. Eivät kaikki viitsi, osaa tai voi katsoa tietoja älypuhelimella”, EHYTin suunnittelija Cilla Schroeder sanoo. 
	-
	-
	-

	Alkoholijuomista ei tarvitse tällä hetkellä 
	ilmoittaa kuin allergiaa aiheuttavat ainesosat 
	ilmoittaa kuin allergiaa aiheuttavat ainesosat 
	eli muna, maito ja sulfaatit. 

	”Jos ostat leivän, voit katsoa sen ainesosat sekä kalorit. Mutta jos ostat viinipullon, et voi tietää mitä se sisältää. Kuluttajilla on kuitenkin oikeus tietää”, muistuttaa Schroeder. 
	-

	Seminaari oli menestys 
	EHYT ajaa tuotetietojen julkistamista yhdessä EPT-verkoston ja Euroopan unionin laajuisen Eurocaren kanssa, jotka järjestivät aiheesta 
	menestyksekkään RightToKnow – International Conference about Alcohol Labeling -semi
	-
	-

	naarin lokakuussa 2019 Helsingissä. 
	”Tiedon puute vaikuttaa toki siihen, millaisia mielikuvia esimerkiksi viineistä on. Harva tietää, että viinissä voi olla jopa 50 tehdasvalmistuksessa lisättyä lisäainetta. Tamminen maku on usein lisätty terästynnyreissä valmistettaviin juomiin jälkeen päin tammilastuilla”, kertoo Schroeder. 
	-
	-
	-

	EHYTin koordinoima Ehkäisevän päihdety järjestverkosto yhdistää noin 50 sosiaali- ja 
	terveysalan järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja. 

	verkostokokouksien ja tyyhmien määrä 
	54 
	kokouksien ja tyyhmien osallistujamäärä 
	333 
	koulutuksiin osallistuneet 
	436 
	Päihdepäivien kävijät 
	1 200 
	Figure
	julkaistut mielipidekirjoitukset 6 
	mediaosumat 216 


	HENKILÖSTÖ JA TALOUS 
	HENKILÖSTÖ JA TALOUS 
	Henkilöstö 
	Henkilöstö 
	Sect
	Figure

	EHYT on valtakunnallinen järjestö, jossa 
	suurin osa henkilttä tykentelee Helsingin keskustoimistossa ja noin neljäsosa aluetoimistoissa eri puolella Suomea. Järjestösektorille on rahoituspohjan vuoksi tyypillistä erilaiset projektit ja hankkeet. Usein tämä tarkoittaa määräaikaisia työsuhteita, mutta EHYT on onnistunut rakentamaan organisaatiokokonaisuuden siten, että suurin osa työsuhteista on vakituisia. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	EHYT on työnantaja, joka ottaa työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet huomioon tyaikan käytännssä ja joustomahdollisuuksissa. Käytössämme on esimerkiksi joustava ja liukuva työaika, etätyömahdollisuus, kesätyöaika sekä mahdollisuus perhevapaaseen, lyhennettyyn työaikaan ja tarvittaessa palkattomaan vapaaseen. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Työelämäkäytänteitä kehitetään siten, että työn ja perheen yhteensovittamisessa onnistutaan entistä paremmin. EHYT on mukana edistämässä perheystävällistä työkulttuuria muun muassa olemalla mukana lapsiasiavaltuutetun sekä ty ja elinkeinoministeriön aloittamassa Lapsi mukaan töihin -päivässä. Koemme, että my lasten on tärkeä päästä näkemään ja kokemaan, missä heille tärkeät aikuiset tekevät työtä ja mitä työn teko on. 
	-
	-

	Henkilöstön kokema työhyvinvointi on EHYTissä erittäin hyvällä tasolla verrattuna muihin terveys- ja sosiaalipalvelujen organisaatioihin. Kuluneen vuoden aikana toteutettiin työyhteisökysely, jonka tuloksissa korostui erityisesti oman työn arvostus sekä kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista työhön. 
	-
	-
	-

	henkilt lukumäärä vuonna 2019 
	79 
	vakituiset 
	70 % 
	määräaikaiset 
	30 % 
	Sect
	Figure
	TALOUS 


	Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintakertomus vuodelta 2019 
	Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintakertomus vuodelta 2019 
	Avustukset vuodelle 2019 
	Avustukset vuodelle 2019 
	Vuonna 2019 sosiaali-ja terveysministeriö (STM) päätti myöntää EHYTille STEA-avustuksia yhteensä 5 310 964 euroa (v. 2018 4 949 000), josta investointiavustusta on 107 000 euroa. STEAn yleisavustusta myönnettiin 1 623 000 euroa (1 633 000),toiminta-avustuksia 2 938 964 euroa (2 816 000) ja projektiavustuksia 642 000 euroa (520 000). 
	-
	-

	Muita kuin STEA-avustuksia käytettiin vuoden 2019 aikana 1 206 626 euroa (1 048 812). Vuonna 2019 ei käynnistynyt uusia suuria projekteja. Edellisenä vuonna niitä käynnistyi merkittävästi ja ne jatkuivat vuonna 2019 edelleen. 
	-

	Taloudellinen tilanne 
	Avustusten ja talouden näkökulmasta EHYTin tilanne on hyvä. Asemamme kansalaisjärjestötoimijana on kehittynyt myönteisesti. STM:n ja OKM:n tekemien avustuspäätösten perusteella voidaan arvioida, että EHYTin avustustoiminnallinen asema ja luottamus EHYTiin vahvistui entisestään. 
	-
	-

	Maksuvalmius on vuoden aikana ollut hyvä. Yhdistyksen ei ole tarvinnut turvautua lainanottoon, vaan pystyimme maksamaan kaikki maksut ajoissa. Maksuvalmiutta on tukenut STEAn avustusennakot, mutta valtion muiden avustusten ja EU-avustusten erittäin hidas mak-
	-

	Toiminnan toteutuneet tuotot ja kulut 

	sutahti on yleisesti riski maksuvalmiudelle. 
	Yhdistyksen vakavaraisuus on heikko, koska yhdistys on varsin nuori eikä sille ole juurikaan kertynyt omaisuutta. Heikko vakavaraisuus ei ole riski tai uhka toiminnallemme. Se kuitenkin kaventaa mahdollisuuksia vapaaseen toimintaan, koska käytännössä toimimme saatujen avustusten turvin. 
	-
	-
	-

	Valtion avustusten lainsäädännön vuoksi EHYT ei voi tuottaa ylijäämää avustetulla toiminnallaan, joten se ei voi kasvattaa omaa pääomaansa kuin varainhankinnalla tai liiketoiminnalla. EHYTin nauttima avustuksellinen luottamus on suuri, mutta koska se ei ole palveluntuottaja, se ei pysty tekemään toiminnallaan voittoa tai ylijäämää. Siksi laskennallinen vakavaraisuus on tunnuslukujen valossa heikko. Vakavaraisuus ei kuitenkaan tässä yhteydessä heijasta asioiden huonoa hoitoa, vaan huonosti kansalaisjärjestöt
	-
	-
	-
	-
	-

	Toiminnan taloudellinen laajuus 
	EHYTin toiminnan laajuus vuonna 2019 oli noin 6,5 miljoonaa euroa. Tilikauden 1.1-31.12.2019 ylijäämä on 103,70 euroa. 
	Toimintamme tuotot ja kulut kasvoivat edellisestä vuodesta noin 5 prosenttia. STEA-avustusten osuus kokonaistuotoista pysyi edellisvuoden tasolla eli 79 prosentissa. 
	-

	Toteutuneet tuotot ja kulut (€) 2019 2018 
	Toteutuneet tuotot ja kulut (€) 2019 2018 
	Toiminnan kokonaistuotot 6 571 541 6 280 914 
	Toiminnan kokonaiskulut -6 571 438 -6 274 397 
	Ylijäämä 103,70 6 517,07 
	Toiminnan toteutuneet kulut 
	Toiminnan toteutuneet kulut 

	Toteutuneet kulut 
	Toteutuneet kulut 
	Toteutuneet kulut 
	2 019 
	2 018 
	Muutos € 
	Muutos % 

	Kulut yhteensä 
	Kulut yhteensä 
	6 571 438 
	6 274 397 
	297 041 
	4,7 

	Henkiltulut 
	Henkiltulut 
	4 131 789 
	3 938 648 
	193 141 
	4,9 

	Vapaaehtoiset henkiltulut 
	Vapaaehtoiset henkiltulut 
	169 677 
	169 977 
	-300 
	-0,2 

	Ostetut tarvikkeet ja palvelut 
	Ostetut tarvikkeet ja palvelut 
	125 518 
	140 462 
	-14 944 
	-10,6 

	Toimitilakulut 
	Toimitilakulut 
	575 255 
	553 125 
	22 130 
	4,0 

	Atk-laite ja -ohjelmistokulut 
	Atk-laite ja -ohjelmistokulut 
	295 824 
	288 603 
	7 221 
	2,5 

	Muut kone ja kalustokulut 
	Muut kone ja kalustokulut 
	22 124 
	38 905 
	-16 781 
	-43,1 

	Matkakulut 
	Matkakulut 
	326 128 
	323 326 
	2 802 
	0,9 

	Markkinointi ja materiaalit 
	Markkinointi ja materiaalit 
	384 822 
	376 791 
	8 031 
	2,1 

	Hallintopalvelut 
	Hallintopalvelut 
	33 394 
	40 101 
	-6 707 
	-16,7 

	Poistot 
	Poistot 
	3 201 
	4 268 
	-1 067 
	-25,0 

	Muut hallintokulut 
	Muut hallintokulut 
	313 108 
	265 047 
	48 061 
	18,1 

	Muut toimintakulut 
	Muut toimintakulut 
	190 598 
	135 144 
	55 454 
	41,0 


	EHYT Toteutuneet kulut 2019 
	p 2 % Ostetut tarvikkeet ja palvelut 9 % ToimiŁlakulut 
	Atk-laite ja -ohjelmistokulut Muut kone ja kalustokulut 5 % Matkakulut 
	6 % MarkkinoinŁ ja materiaalit 
	1 % Hallintopalvelut 
	1 % Hallintopalvelut 

	0 % Poistot 
	5 % 0 % 8% 

	Muut hallintokulut 
	Muut hallintokulut 

	3 % Muut toimintakulut 63 % Henkilstkulut 
	Kuva 1. EHYT toiminnan kulut 
	Kuva 1. EHYT toiminnan kulut 

	Henkilöstökulut olivat 63 % kokonaiskulusta. Kulut jakautuivat melko tasaisesti eri kokonaisuuksiin, kuten toimitila- (9 %), markkinointi- (6 %) ja matkakuluihin (5 %). Vuoden aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 3 578 367 euroa yhteensä 202 henkilölle. Palkkoja maksettiin 107 työntekijälle joista 26 oli työllistettyjä. Palkkioita maksettiin 85 henkilölle, joista 63 oli kouluttajaverkoston kouluttajaa ja 32 muuta henkilöä. 
	-

	EHYT Toteutuneet tuotot 2019 
	EHYT Toteutuneet tuotot 2019 

	24 % STEA yleisavustus 
	10 % 45% 13 % 7 % 21% STEA projekŁavustukset STEA toiminta-avustukset Muut avustukset Muut tuotot 
	Kuva 2. EHYT toiminnan tuotot 
	Kuva 2. EHYT toiminnan tuotot 
	TALOUS 
	STEAn yleis- ja toiminta-avustukset ovat 69 % kokonaistuotoista, STEA-projektiavustukset 10 % ja muut tuotot 7 % ja muut avustukset 13 % osuuteen. 
	Omakatteista rahastoa ei käytetty vuoden 2019 aikana. Rahaston käytettävissä olevat varat vuoden 2019 lopussa olivat 15 321,70 euroa. 
	Avustuksen siirtymäkirjaukset 
	Yleisavustusta käytettiin vuoden aikana 1 563 024 euroa. Yleisavustusta siirtyy seuraavalle vuodelle 170 783 euroa eli 59 976 euroa enemmän kuin edelliseltä tilikaudelta. Siirtymä on noin 10,5 prosenttia myönnetystä määrästä. Yleisavustuksen siirtymän kasvu johtuu verkkosivuuudistuksen viivästymisestä vuoteen 2020. 
	-
	-

	Siirtyvän avustuksen määrään vaikutti myös henkilöstömuutokset ja noin 50 000 euroa budjetoitua pienemmät toimintakulut. EHYTin tarkoituksena on toimia tuloksellisesti ja säästäväisesti ja voidaan todeta, että tässä on onnistuttu. Toiminta-avustuksia siirtyy seuraavalle vuodelle 386 000 euroa, joka on 13 prosenttia myönnetystä avustuksesta. 
	-
	-

	Avustusten hallittu siirtäminen seuraavalle vuodelle on hyväksyttävää ja maksuvalmiuden kannalta välttämätöntä. Sosiaali- ja terveysministeriön avustuspäätös tulee vuosittain helmikuussa, joten näin toimien tammikuun toimintamenoihin ei tarvitse ottaa lainaa. 
	-
	-
	-

	Muut talouteen vuonna 2019 liittyneet seikat 
	Talousyksikön tavoitteena on huolehtia EHYTin taloudesta ja hallinnosta siten, että kaikki sen vastuulla olevat tehtävät tulevat hoidetuksi 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 Pelitoiminnan tukisäätiö s.r. 
	-

	Haasteeksi muodostui keväällä 2019 Lahden Elokolossa syttynyt tulipalo. Henkilövahingoilta vältyttiin. Elokolo oli suljettuna useita kuukausia. Tulipalosta syntyneiden vahinkojen kuluja on korvattu osin omalla ja osin taloyhtiön vakuutuksilla. 
	-
	-

	EHYTin palkkatukien maksatuksien raportoinnissa tapahtui my inhimillinen virhe, jonka vuoksi palkkatukia jäi saamatta noin 16 000 euroa. Tämän vuoksi Aikuiset-osasto oli taloudellisesti kriittisessä tilanteessa. Seurasimme toimintaa tiiviisti ja teimme muita kustannussäästöjä, jolloin saimme toiminnallisen alijäämän kutistettua lähes nollaan. Asiasta on raportoitu johtoryhmälle ja hallitukselle tilikauden aikana. 
	-
	-

	Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät 
	EHYTin toimintaympäristö on ollut kovassa muutoksessa. Sote-uudistukseen liittyviä päätöksiä tehtäessä on tärkeää huomioida ehkäisevän päihdetyön sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asemointi ja vastuut eri tasoilla. 
	-

	Rahapeliyhtiöiden fuusion jälkeen perustettu Veikkaus Oy on ollut tarkastelun kohteena useista suunnista. Rahapelijärjestelmän uudistus ei ole auttanut torjumaan rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja toivotulla tavalla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Rahapelikysely-raportti 26.3.2019. Rahapelituottojen edunvälittäjäorganisaatiot ovat huolissaan valmisteilla olevan arpajaislain vaikutuksista avustuksiin. EHYT on kuitenkin jo vuodesta 2016 vaatinut, että Veikkauksen on toteutettava yksinoikeu
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA linjasi, että se jatkaa avustamista voimassa olevien periaatteiden mukaisesti vuoteen 2019 asti ja uusi avustusstrategia ohjaa avustamista vuodesta 2020 alkaen. Veikkauksen tekemien linjausten myötä tunnistautunutta pelaamista lisätään ja tunnistaminen ulotetaan raha-automaatteihin 
	Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA linjasi, että se jatkaa avustamista voimassa olevien periaatteiden mukaisesti vuoteen 2019 asti ja uusi avustusstrategia ohjaa avustamista vuodesta 2020 alkaen. Veikkauksen tekemien linjausten myötä tunnistautunutta pelaamista lisätään ja tunnistaminen ulotetaan raha-automaatteihin 
	-
	-

	nopeammalla aikataululla kuin arpajaislaissa edellytetään. Tulevina vuosina selviää, miten muut rahapelaamisen haittojen ehkäisytoimet vaikuttavat yhtiön tuottoon. 


	EHYTin jatkorahoituksen arvioinnissa huomioidaan hakemusten lisäksi kahden vuoden välein tehtävät tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykset. STEA ei antanut yleisavustuksen tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksestä järjestökohtaista palautetta. Jatkossa yleisavustettavan toiminnan arviointiin tullee muutoksia. 
	-
	-
	-

	Elokolojen toiminnan ja talouden pitkän tähtäimen suunnittelua haittaa merkittävästi paheneva palkkatukiin liittyvä epävarmuus. Tilannetta on pystytty kompensoimaan oppilaitosyhteistyöllä, hyvillä paikallisilla kumppanuuksilla ja EHYTin vahvistuvalla vapaaehtoistoiminnalla, mutta tilanne on silti näkynyt esimerkiksi henkilöstön kuormittumisena sekä talousarvion ylittymisenä. EHYT haki syksyllä 2019 vuodeksi rahankeräysluvan, joka mahdollistaa varainhankinnan juuri Elokolojen toiminnan tueksi. 
	-
	-
	-

	Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja näkymät tulevaan 
	-

	Sosiaali- ja terveysministerimysi EHYTille avustuksia vuodelle 2020 
	yhteensä 5 358 964 euroa. 
	yhteensä 5 358 964 euroa. 

	Toimintabudjetti vuodelle 2020 vahvistettiin siten, että kulut ja tuotot ovat noin 7,2 miljoonaa euroa, jolloin kasvua edelliseen tilinpäätökseen on 629 000 euroa eli 8,7 %. 
	-
	-

	Kiinassa todettiin joulukuussa 2019 keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi on todettu uusi, aiemmin tuntematon koronavirus, SARS-CoV-2. Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että vuodelle 2021 myönnettävien avustusten määrä pienenee 20 miljoonalla eurolla. Arvio ei kata vaikutuksia, joita koronatilanteella on Veikkauksen toimintaan. 
	-
	-

	Jatkossa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tavoitteena on edelleenkin toiminnan volyymin hallittu kasvattaminen, mikä tapahtuu pääosin toimintaa tehostamalla. Pyrkimyksenä on myös kasvattaa maltillisesti sekä perustyön että kehittämishankkeiden avustustasoa. Pyrimme laajentamaan rahoituspohjaa yksityissäätiöihin, kuntiin ja yrityksiin ja käynnistämme varainhankinnan. 
	-
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