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EHYT RY:N STRATEGIA 2014–2020 

EHYT ry:n strategia kattaa kaksi valtuustokautta ulottuen näin vuoteen 2020. 
Vuonna 2017 tehtiin perusteellisempi väliarviointi strategian toteutumisesta, 
ja vuosittain strategiaa peilataan yhdistyksen toimintasuunnitelmiin.

STRATEGISET LINJAUKSEMME 

Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman 
ja asiantuntijoidemme osaamisen 
Olemme haluttu ja arvostettu, ihmisten ja yhteisöjen parissa toimiva kansa- 
laisjärjestö. Olemme uskaltava ja uudistuva järjestö, joka mahdollistaa kun-
nioittavan kohtaamisen ja rohkean dialogin. Vapaaehtoistoiminta on merkit-
tävässä asemassa työssämme. Vapaaehtoiset voivat hyödyntää asiantuntijuut-
tamme ja etsimme yhdessä tekemisen vaihtoehtoja. Asiantuntijuutemme ja 
menetelmämme ovat vapaaehtoisten hyödynnettävissä.

KUVA 1: EHYT RY:N ROOLI YHTEISKUNNASSA*1
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Vaikutamme ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun
Osallistumme aktiivisesti ja rohkeasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Raken-
namme aktiivisesti tasapainoisempaa ja haitattomampaa suomalaista päihde- 
ja pelikulttuuria. Kannustamme valintoihin, jotka edistävät yksilöiden ja yh-
teisöjen hyvinvointia ja estävät eriarvoisuuden lisääntymistä.

Vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä
Vahvistamme alueellista ja paikallista ehkäisevää päihdetyötä neljän alue-kes-
kuksemme kautta. Ne mahdollistavat kohtaavan työn, jäsenyhdistysten toi-
minnan, vapaaehtoistoiminnan sekä järjestöyhteistyön alueellisella ja paikalli-
sella tasolla. Samalla EHYT ry:n toiminta laajenee ja sen tunnettuus paranee. 
Lisäksi ehkäisevän päihdetyön alueellinen ja paikallinen yhteistyö tehostuu ja 
työn laatu vahvistuu. 

Yhteistyöllä vaikuttavampaa toimintaa
Tuemme järjestöjen yhteistoimintaa ja vahvistamme näin ehkäisevää päihde-
työtä. Koordinoimme valtakunnallista ehkäisevän päihdetyön järjestöverkos-
toa, tuomme päihdejärjestöjen näkemykset esille sekä toteutamme valtakun-
nallisia kampanjoita ja tapahtumia yhdessä eri kumppaneiden kanssa. Yhteis-
työllä toimintamme on vaikuttavampaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja pai-
kallisesti.
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VISIOMME, MISSIOMME JA ARVOMME

Visiollamme ja missiollamme  
kuvaamme identiteettiämme,  
paikannamme itsemme toimijana  
ja kerromme, mihin haluamme  
mennä. Suomen kielen noin 200 000 
sanasta olemme valinneet arvoik-
semme viisi. Arvomme ohjaavat  
niin sisäistä toimintaamme työ- 
yhteisönä kuin toimintaamme 
kohderyhmiemme ja kumppa- 
neidemme parissa.
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VISIOMME

Elämäniloa ja hyvinvointia – ilman päihde- ja pelihaittoja.

MISSIOMME

Olemme rohkea kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka tekee ehkäisevää päih-
detyötä tunnetuksi ja palkitsevaksi. Edistämme muutosta kohti haitattomam-
paa päihde- ja pelikulttuuria sekä osallistumme näkyvästi yhteiskunnalliseen 
keskusteluun.

ARVOMME

Edelläkävijyys
Kehitämme ja sovellamme uusia työmuotoja ja menetelmiä useilla kielillä. 
Seuraamme aikaa, trendejä ja heikkoja signaaleja ja toimimme suunnannäyttä-
jänä. Muokkaamme aktiivisesti päihdekulttuuria.

Luotettavuus
Olemme luotettava, vastuullinen, turvallinen ja osaava moniammatillinen yh- 
teistyökumppani. Saavutamme luottamuksen avoimella vuoropuhelulla ja lä- 
pinäkyvällä toiminnalla. Toimintamme pohjautuu tutkittuun tietoon ja käy- 
tännön kehittämistyössä saatuun tietoon ja kokemukseen.

Yhdenvertaisuus
Toimintamme ja palvelumme kuuluvat kaikille. Toimintamme on oikeuden-
mukaista, yhdenvertaista ja tasa-arvoista niin alueellisesti, kielellisesti, sosiaali-
sesti, kulttuurisesti kuin myös sukupuolten ja ikäpolvien välillä. 

Dialogisuus
Dialogisuus tarkoittaa vuoropuhelua ja vuorokuuntelua ja sillä tavoitellaan yh-
teistä ymmärrystä. Hyväksymme sen, että ihmisillä on erilaisia näkemyksiä eikä 
kenenkään näkemys edusta koko totuutta. Edistämme vuorovaikutusta ja ai-
toa kohtaamista kaikilla tasoilla. Olemme tiedostava, aktiivisesti yhteiskun- 
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nalliseen keskusteluun osallistuva yhteisö. Aktiivinen vuorovaikutus vahvistaa 
omaa asiantuntijuuttamme vahvistuu. Lisäksi yhdistämme osaamistamme 
jäsenjärjestöjen ja vapaaehtoistoimijoidemme kanssa.

Osallisuus
Tuomme eri ryhmien näkemyksiä julkisuuteen. Kehitämme toimintaamme koko 
henkilöstön kanssa ja kuuntelemme ja arvostamme kohderyhmiemme näkemyk-
siä. Tuemme kansalaisten aktiivisuutta jäsenjärjestöjemme toiminnan kautta.

TOIMINTAA KOLMELLA TASOLLA

Paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen työ
Järjestömme tuo asiantuntemusta ja osaamista niin paikalliselle, alueelliselle 
kuin valtakunnalliselle tasolle sekä oman henkilöstönsä että asiantuntija- ja 
ammattilaisverkoston kautta. Pidämme huolen osaamisemme korkeasta tasosta. 
Hyödynnämme nykyaikaisia sovelluksia, välineitä ja monipuolisia yhteydenpi-
tokanavia. Toimintamme on koordinoitua, jolloin vältetään päällekkäisyydet 
ja vahvistetaan vaikuttavuutta.

Panostamme vahvasti paikallisen ja alueellisen työn kehittämiseen neljän 
aluekeskuksemme kautta. Aluekeskukset tekevät yhteistyötä alueellisten ja 
kunnallisten viranomaisten kanssa sekä edistävät kumppanuuksia ja verkos-
toyhteistyötä. Tuemme eri alueilla tapahtuvaa kohtaavaa työtä, jäsenyhdistys-
temme toimintaa, vapaaehtoistyötä, kohtaamispaikkojen ja järjestön toimipis-
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teiden työ- tä sekä eri toimijoiden ehkäisevää päihdetyötä. Näin alueellinen ja 
paikallinen yhteistyö tehostuu ja ehkäisevän päihdetyön laatu vahvistuu.

Aluekeskusten työn lisäksi jäsenjärjestöjä tukevat vuosittaiset aluefoorumit. 
Toiminnassa keskeistä on jäsenten osallisuuden ja aktiivisen toiminnan mahdollis-
taminen sekä vapaaehtoistyön ja henkilöstön osaamisen yhteensovittaminen muun 
muassa tarjoamalla viestinnällistä tukea, jäsenkoulutusta sekä neuvontaa.

Paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen työn lisäksi erottamaton osa toi- 
mintaamme on myös yhteistyö ja tietojenvaihto kansainvälisissä verkostois- 
samme.

Yksilö, yhteisöt ja yhteiskunta
Toiminnassamme korostuu työskentely yhteisötasolla. Vaikuttamalla yhteisöi- 
hin vaikutetaan aina yksilöihin sekä yhteiskuntaan. Järjestömme toiminta il-
mentää kansalaisten ja heidän yhteisöjensä omaehtoista vastuuta päihdepolitii-
kan muotoilusta sekä päihteiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen ehkäise-
misestä. Pyrimme vahvistamaan yhteisöjen hyvää arkea esimerkiksi kouluissa, 
oppilaitoksissa ja työpaikoilla sekä erilaisissa harrastukissa ja vapaa-ajalla. Pe-
rinteisten yhteisöjen lisäksi etsimme aktiivisesti uusia kanavia joilla tavoittaa 
ihmisiä esimerkiksi internetin ja sosiaalisen median välityksellä.

Yksilö tavoitetaan erityisesti jäsenyhdistysten kautta. Lisäksi aluekeskuk-
set ja kohtaamispaikat, verkkotyö ja sosiaalinen media mahdollistavat kohtaa-
misen. 

Edistämme korkeatasoista tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuvaa 
yhteiskunnallista keskustelua päihdekysymyksistä. Vaikutamme erilaisiin lain-
säädäntöhankkeisiin, teemme ehdotuksia politiikan ja toiminnan sisällöiksi, ja 
toimimme ja vaikutamme niiden toteutumisen puolesta. Järjestömme on puo-
luepoliittisesti sitoutumaton.
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EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN 
LÄHTÖKOHTIA 

Ehkäisevän päihdetyön määritelmä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määritelmän mukaan ehkäisevällä 
päihdetyöllä edistetään terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tämä toteute-
taan edistämällä päihteettömiä elintapoja, ehkäisemällä ja vähentämällä päih-
dehaittoja sekä lisäämällä päihdeilmiön ymmärrystä ja hallintaa. Ehkäiseväl-
lä päihdetyöllä vähennetään päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa sekä 
haittoja. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa, sitä että alkoholin tai tu-
pakan välittämiseen alaikäiselle puututaan, ravintolassa ei tarjoilla humaltu-
neelle lisää, otetaan päihdeasiat puheeksi terveyskeskuskäyntien yhteydessä ja 
kehitetään keinoja vähentää rattijuopumuksia. 

Ehkäisevä päihdetyö vaikuttaa yksilöön, hänen lähisuhteisiinsa, paikallis-
yhteisöihin ja koko yhteiskunnan aina kansainväliseen ympäristöön saakka. 
Ehkäisevällä päihdetyöllä vaikutetaan päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin 
ja oikeuksiin, päihteiden käytöltä tai haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niille al-
tistaviin riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. Työn me-
netelmät ja kohteet valitaan sen mukaan, mitkä ovat tutkimus- ja kokemustie-
don perusteella parhaat keinot saada aikaan muutosta parempaan.

Ehkäisevässä päihdetyössä ovat mukana monet eri viranomaiset, jär-
jestöt, yritykset ja yhteisöt. Ehkäisevä päihdetyö on myös jokaisen kansa-
laisen asia, sillä jokainen voi hankkia tietoa päihdeongelmista ja niiden eh-
käisemisestä sekä virittää omassa ympäristössään keskustelua ja toimintaa. 
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Päihteettömyyden edistäminen, haittojen vähentäminen ja 
toiminnalliset riippuvuudet – ehkäisevän päihdetyön avara tila
Päihteitä ovat alkoholi, huumausaineet, tupakka sekä lääkkeet ja muut päihty-
miseen käytetyt aineet. Myös peliriippuvuus ja -haitat sekä muut niin sanotut 
toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat työn piiriin. Riippuvuusilmiön ymmär-
täminen on haittojen ehkäisemisen ja vähentämisen kannalta merkittävää. Eh-
käisevän päihdetyön perimmäinen perustelu onkin päihteiden käytön ja eri-
laisten riippuvuuksien mahdollinen haitallisuus käyttäjälle ja hänen ympäris-
tölleen. Eri päihteistä ja riippuvuuksista aiheutuu haittoja myös käyttäjän lä-
heisille, muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle.

Saamme tutkimuksen kautta koko ajan uutta tietoa siitä, miksi jotkut asiat 
koukuttavat. Eri päihteillä ja toiminnallisilla riippuvuuksilla vaikutusmekanis-
mit ovat pitkälti samankaltaisia. Tiedämme myös riippuvuuksille altistavien yk-
silöllisten tekijöiden olevan niin ikään pitkälti samoja ja usein riippuvuudet ka-
saantuvat samoille henkilöille. Toiminnallisista riippuvuuksista raha- ja digipe-
laaminen sisältyvät järjestömme osaamisalueisiin.

Saman määritelmän sisään mahtuu sekä raittiustyön perinteistä lähtevä 
päihteettömyyden edistäminen että eri-ikäisten päihteitä käyttävien ihmisten 
kokemien haittojen vähentäminen. Haittoja vähentää niin päihteiden käytöstä 
pidättäytyminen kuin niiden seurausten lievittäminenkin.

KUVA 2: EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VAIKUTTAMISKOHTEET 
JA TOTEUTUSTASOT *1
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Valistus ja sääntely toisiaan täydentävänä 
yhteiskunnallisena vaikuttamisena
Ehkäisevän päihdetyön merkittävänä periaatteena on yhteiskunnallinen vai-
kuttaminen. Ajallemme on tyypillistä yksilön vapautta korostava sekä rajoituk-
sia ja kieltoja vierastava arvomaailma, joka suosii vapaaehtoista sääntelyä ja va-
listusta. Tehokas päihdehaittoja vähentävä politiikka edellyttää myös rajoituk-
sia. Valistus ja sääntely eivät ole vaihtoehtoja toisilleen, vaan yhtä välttämättö-
miä ja toisiaan täydentäviä. 

Valistus kohdistuu kulttuuriin ja yleiseen mielipideilmastoon. Se tähtää 
kulttuuriseen muutokseen, joka mahdollistaa yksilöiden muuttumisen jouk-
komitassa. Kulttuurinen muutos on hidasta. Sääntely on muutoksen tärkein 
tuki, sillä se saa aikaan nopeampia vaikutuksia. Sääntelyllä voidaan muun 
muassa rajoittaa päihteiden läsnäoloa arjessa. 

Toimintamme kohteena olevat päihteet ja riippuvuudet
Lähtökohtanamme on, etteivät päihteet kuulu työelämään, liikenteeseen, ras-
kausaikaan, eivätkä lapsuuteen tai nuoruuteen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus 
turvalliseen ja päihteettömään kasvuympäristöön. Raittiiden lasten ja nuorten 
määrä on kasvanut koko 2000-luvun, mutta kuitenkin merkittävä osa nuoris-
ta juo alkoholia, tupakoi ja osa on kokeillut huumausaineita. Toiminnan täytyy 
kohdentua myös näihin nuoriin, heidän vanhempiinsa sekä niihin ammattilai-
siin, jotka kohtaavat heitä työssään. 

Päihdetyön kokonaisuudessa EHYT ry:n toiminta ulottuu yleisestä eh-
käisystä riskiehkäisyyn. Emme itse tee korjaavaa työtä, mutta teemme yhteis-
työtä monien korjaavan päihdetyön toimijoiden kanssa. Hyvä korjaava työ on 
aina myös hyvää ehkäisevää päihdetyötä. Kaikessa toiminnassamme pyrimme 
vahvistamaan niitä tekijöitä, jotka suojaavat päihteisiin liittyviltä riskeiltä sekä 
torjumaan seikkoja, jotka lisäävät ongelmien ja haittojen todennäköisyyttä.
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Alkoholi
Haluamme rakentaa keskustelukulttuuria, jossa alkoholin myönteisiä ja kiel-
teisiä puolia voi tuoda avoimesti esiin.  Niin juomattomuudella kuin kohtuu-
käytöllä on paikkansa. Alkoholi on säänneltynä osa yhteiskuntaa, mutta se voi 
aiheuttaa haittoja juojalle, hänen läheisilleen ja koko yhteiskunnalle. Toimim-
me niin, että näitä haittoja aiheutuisi mahdollisimman vähän. 

Nikotiinituotteet  
Edistämme tupakoimattomuutta ja nikotiinituotteiden käytön vähenemis-
tä eri tasoilla. Toimemme pohjautuvat tupakkalain ja Savuton Suomi 2030- 
tavoitteisiin.  Viestimme on, että paras tapa välttyä haitoilta on pidättäytyä kai-
kista nikotiinituotteista.
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Huumeet  
Tuemme suomalaisen huumausainepolitiikan lähtökohtaa, jossa pyritään pitä-
mään käytön aloittamisen kynnys korkealla, mutta samalla turvaamaan huu-
meiden käyttäjien hoitoon pääsy ja tuki. Pidämme tärkeänä, että huumeiden 
käytöstä ei aiheudu kohtuuttomia, loppuelämää varjostavia seurauksia. Viran-
omaisten toiminnan tulee olla ennemminkin päihdekasvatusta ja tukea lopet-
tamista tukevaa kuin painottua rankaisemiseen.

Raha- ja digipelaaminen
Pelihaittojen ehkäisy on osa ehkäisevää päihdetyötä. Pelaaminen voi aiheut-
taa haittoja pelaajalle itselleen, hänen lähiyhteisölleen ja koko yhteiskunnalle. 
Edistämme toimillamme pelisivistystä ja – kasvatusta sekä ehkäisemme raha- 
ja digipelaamisesta aiheutuvia haittoja.
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MUKANA IHMISTEN ARJESSA  

ERI ELÄMÄNVAIHEISSA 
 
Olemme mukana ihmisten arjessa eri elämänvaiheissa. Tärkeitä kehittämisnä-
kökulmia ovat vapaaehtoisten ja ammattilaisten työn yhteensovittaminen eri 
ikäryhmien parissa tehtävässä työssä, verkon ja sosiaalisen median mahdolli-
suuksien hyödyntäminen ja elämän eri nivelvaiheiden huomioiminen. Etsim-
me aktiivisesti uusia kanavia tavoittaa ihmisiä ja toimimme kumppaneina usei-
den eri ikäryhmien parissa työskentelevien tahojen kanssa. 
 

Lasten ja nuorten kohtaamista
Kohtaamme lapsia ja nuoria kouluissa ja oppilaitoksissa sekä vapaa-ajalla eri 
menetelmien avulla. Lasten ja nuorten kohtaamisen tavoitteena on herät-
tää keskustelua ja edistää keskustelukulttuuria päihdeasioista. Lapset ja nuo-
ret saavat ajanmukaista tietoa, jonka kannustamana he osaavat tehdä päätök-
siä omaan hyvinvointiinsa liittyen. Tiedon lisääntyminen mahdollistaa myös 
kriittisen ajattelun.  Nivelvaiheita ovat muun muassa siirtymiset alakoulusta 
yläkouluun ja toisen asteen oppilaitoksiin sekä erilaiset elämänkriisit.
 

Työtä aikuisten parissa 
Kohtaamme nuoria aikuisia oppilaitoksissa ja harrastustoiminnassa. Työikäi-
siä tapaamme työyhteisöissä, vapaa-ajan toiminnoissa, kohtaamispaikoissam-
me ja työttömien yhteisöissä. Järjestömme aikuistyötä toteutetaan kahdesta eri 
näkökulmasta. Ensisijaisesti vaikutamme aikuisväestön omien yhteisöjen toi-
mintatapoihin ja toimintavalmiuksiin. Toissijaisesti tarjoamme tukea aikuisten 
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henkilökohtaisten päihteidenkäyttöön liittyvissä muutosprosesseissa, havah-
dutamme pohtimaan omaa päihteidenkäyttöä ja tarjoamme välineitä itsehal-
lintaan. Toimintamme peruspilareita ovat kohderyhmänä olevien yksilöiden ja 
yhteisöjen omien voimavarojen hyödyntäminen, ratkaisukeskeisyys, kannusta-
minen paikalliseen vaikuttamiseen ja kumppanuus. Nuorilla aikuisilla elämän 
nivelvaiheita ovat muun muassa siirtyminen työelämään ja perheen perusta-
minen, työikäisillä esimerkiksi eläkkeelle siirtyminen ja erilaiset elämänkriisit.
 

Tietoa ja taitoa ikääntyneiden toimintakyvyn 
turvaamiseksi
Kohdennamme ikääntyneiden päihdehaittojen ehkäisytyötä erityisesti eläk- 
keelle siirtymässä olevien ikäluokkaan, noin 55–65-vuotiaisiin. Tavoitteenam-
me on ehkäistä erityisesti myöhäisellä iällä alkavaa alkoholin käyttöä, joka 
tutkimustiedon perusteella liittyy usein esimerkiksi stressiin tai negatiivisiksi 
koettuihin elämänmuutoksiin kuten sairastumiseen tai leskeytymiseen. Tuem-
me eläkeikäisten yhteisöjen omaa toimintaa, joka antaa voimavaroja elämään.
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MENESTYSTEKIJÄMME
 

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Laadukas toimintamme ja aikaansaannoksemme perustuvat osaavaan ja mo-
nialaiseen henkilöstöön. Osaamista ja asiantuntijuutta jaetaan eri toimintojen 
ja hankkeiden välillä. Henkilöstön asiantuntijuus ja kansalaisjärjestön vapaa-
ehtoistoiminta yhdistyvät vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Järjestömme on in-
nostava ja kehittämismyönteinen ja panostaa vahvasti työntekijöittensä hyvin-
vointiin. Olemme savuton työpaikka ja meillä on työpaikan päihdeohjelma. 
Haluamme olla Suomen paras työpaikka.

Vapaaehtoistoiminnan ja osallisuuden hyödyntäminen
Kannustamme ja innostamme vapaaehtoistoimijoiden verkostoa etsimään 
kanssamme uusia vapaaehtoisia sekä yhdessä tekemisen mahdollisuuksia. Va-
paaehtoisten lisäksi myös toimintamme kohderyhmät voivat osallistua yhtei-
seen kehittämiseen sekä toimintamme ja käyttämiemme menetelmien arvioin-
tiin. Osallisuus on keino tehdä laadukkaampaa toimintaa. Parhaimmillaan se 
voimaannuttaa ja tarjoaa mahdollisuuden kytkeytyä yhteisön jäseneksi. Tämä 
tuo puolestaan henkilöstölle motivaatiota työhön.

Merkityksellinen työala ja vahva imago
Toimintamme kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä päih-
de- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tarjoaa mahdollisuuden 
työskennellä aidosti merkittävien asioiden parissa. Järjestöllämme on vahva ja 
arvostettu imago ja olemme houkutteleva työpaikka. Olemme alamme vahva 
kehittäjä ja toimija.
 
Monipuoliset palvelut ja tuotteet
Vahvaan osaamiseemme pohjautuen tuotamme monipuolisen ja laadukkaan 
palveluiden ja tuotteiden valikoiman, joka vastaa asiakkaidemme ja yhteistyö-
kumppaneidemme tarpeeseen. Hyödynnämme uusia informaatioteknologian 
sovelluksia ja mahdollisuuksia ehkäisevässä päihdetyössä.
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Vuorovaikutteinen kumppanuus
Olemme haluttu yhteistyökumppani. Näkökulmamme yhteistyöhön on eh- 
käisevä päihdetyö. Pyrimme yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen mahdollisim- 
man laajasti. Teemme yhteistyötä eri kumppaneiden ja verkostojen kanssa niin 
valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Haemme aktiivisesti kumppaneita, jot- 
ta voimme tuoda esille ehkäisevän päihdetyön näkökulmaa arjen ympäristöis-
sä kuten urheiluseuroissa, harrastus- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Vastaamme 
omalta osaltamme ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman toteuttamisesta 
ja järjestöjen toimintojen koordinoinnista.
 

Kestävä ja strategisia linjauksia tukeva rahoitus
Hyödynnämme rahoituksemme monipuolisesti ja kohdennamme sen strate- 
giamme kannalta keskeisiin toimintoihin. Rahoitus pohjautuu merkittäväs-
sä määrin STEAn avustuksiin. Rahoitusta saadaan jossain määrin myös eri 
säätiöiden kautta. Täydennämme koulujen, oppilaitosten, kuntien ja muiden 
yhteisöjen ehkäisevää päihdetyötä omalla asiantuntijuudellamme ja osaami-
sellamme solmimalla kumppanuussopimuksia kuntien eri hallintoyksiköiden 
kanssa. Työelämän päihdehaittoihin liittyvää työtä teemme puolestaan yhteis-
työssä yritysten, työterveyshuollon ja työmarkkinajärjestöjen kanssa.
 

Kannustava ja visionäärinen johtajuus
Johtaminen EHYT ry:ssä on ammattimaista, ennakoivaa ja perustehtävääm-
me tukevaa. Johtaminen on kannustavaa sekä henkilöstöä tukevaa ja yhteis-
tä toimintakulttuuria rakentavaa. Johtaminen on kynnyksetöntä ja läsnä ole-
vaa. Aktiivinen vuorovaikutus luottamushallintomme kanssa takaa järjestöm-
me onnistumisen työssään.
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STRATEGIAN TOIMEENPANO

Strategia ohjaa vuosittaista suunnitteluamme aina yksittäisistä toiminnoista jär-
jestötasoisiin toimintoihin saakka. Vuosisuunnittelu on myös keskeinen toi-
meenpanon arvioinnin väline. Avainasemassa strategiamme toimeenpanossa 
ovat järjestön johtoryhmä, järjestön osastot ja niihin kuuluvat yksiköt. Strategi-
an seuranta ja arviointi edellyttää toimintakulttuuria, jossa järjestömme tarkkai-
lee jatkuvasti toimintaympäristöään ja omaa toimintaansa. Visiotamme, mis-
siotamme ja strategisia linjauksiamme arvioidaan jatkuvasti tarkkailun tuotta-
miin havaintoihin peilaten. Mikäli havaitaan merkittäviä muutoksia, strategiaa 
on päivitettävä.

Strategia on voimassa kaksi valtuustokautta eli vuoteen 2020. Ensimmäi- 
sen valtuustokauden jälkeen strategian toteutumista sekä ajantasaisuutta arvi- 
oitiin laajemmin ja tehtiin tarvittavat tarkennukset.

Strategia on aina aikansa tuote ja lähtee tämän päivän realiteeteista. Koska 
kaikkia muutoksia ei voida täysin ennakoida, seurannan ja arvioinnin rooli ko- 
rostuu. On hyvä muistaa, että onnistunut toimeenpano tuottaa myös toimin- 
taympäristössä muutoksia.

Keskeisen raamin vuosittaiselle arvioinnille antaa tuloksellisuus- ja vaiku-
tusselvitys. Haluamme lisäksi hyödyntää alamme omaa arviointivälinettä eli 
ehkäisevän päihdetyön laatutähteä. Laatutähden avulla mahdollistetaan arvi-
ointi koko strategian voimassaolon ajan, eikä vain sen jälkeen. Laatutähtiajat-

KUVA 3:
EHKÄISEVÄN  
PÄIHDETYÖN
LAATUTÄHTI
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telun mukaan laadukas ehkäisevä päihdetyö koostuu seuraavasta kahdeksasta 
tehtävästä:

Laatutähden ytimessä on tasapainoisen kokonaisuuden varmistaminen sekä 
seuranta ja arviointi. Tähden kuusi sakaraa muodostavat muut laatutehtävät. Ne 
ovat: 1. tietoperusta ja etiikka, 2. kohdentaminen ja suunnittelu, 3. resurssien 
varmistaminen, 4. viestintä, osallisuus ja yhteistyö, 5. toteutus sekä 6. uudista-
minen, levitys ja vakiinnuttaminen. Laatutekijöitä tarkastellaan koko toiminnan 
ajan suhteessa toisiinsa. Laatutähden avulla varmistetaan, että suunniteltu toimin-
ta noudattaa strategiaa.

KUVA 3:
EHKÄISEVÄN  
PÄIHDETYÖN
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JÄSENYYTEMME 

Jäseneksemme voidaan hyväksyä yhdistys tai säätiö. Yrityksillä ja muilla oikeu-
dellisilla yhteisöillä on mahdollisuus liittyä järjestömme kannatus- tai yhteis-
työjäseneksi. Ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen lisäksi pyrimme laa-
jentamaan jäsenpohjaamme toimijoilla, jotka tukevat strategisia linjauksiam-
me. Jäsenyyteen liittyvät yhdistykset ovat äänivaltaisia jäseniä ja ne voivat näin 
vaikuttaa toimintaamme. Jäsenpohjan vahvistuminen edelleen luo edellytyk-
siä entistä laajapohjaisemmalle ja tuloksellisemmalle ehkäisevälle päihdetyölle, 
tukee jäsenjärjestöjen paikallista vapaaehtoistoimintaa ja vahvistaa järjestöm-
me vaikutusvaltaa.

EHYT ry on itse pääsääntöisesti jäsenenä vain valtakunnallisissa keskusjär-
jestöissä tai niihin verrattavissa olevissa järjestöissä strategisilla toiminta-alueil-
laan. Lisäksi olemme jäseninä kansainvälisissä yhteisöissä, kuten Eurocaressa ja 
Nordanissa. Paikallisissa ja alueellisissa järjestöissä jäseninä ovat lähtökohtai-
sesti jäsenjärjestömme.

*1/Kuva 1 viittaus:
Sanapilvi syksyllä 2013 toteutetusta EHYT ry:n sidosryhmätutkimuksesta. 
Sanapilvi on samaan aikaan sekä visuaalinen että kvantitatiivinen esitystapa, 
joka havainnollistaa avointen vastausten keskeisen sisällön. Mitä kookkaampa-
na sana tai vastaus esitettyyn kysymykseen näyttäytyy, sitä useammin kyseinen 
sana on esiintynyt vastauksissa.

*1/Kuva 2 viittaus:
Päihteettömyyden edistäminen, haittojen vähentäminen ja toiminnalliset riip-
puvuudet – ehkäisevän päihdetyön avara tila.
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Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Elimäenkatu 25-27, 00510 HELSINKI 

www.ehyt.fi




