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JOHDANTO

Yhteistä tahtoa ja sama 
päämäärä – EHYT 10 vuotta
Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
syntyi. EHYT sai alkunsa kolmen järjestön - Elämä On Parasta Huumetta ry EOPH, 
Elämäntapaliitto ry ja Terveys ry - fuusiosta, joka eteni kihlajaisista polttareiden kautta 
yhdistymiseen ja saman katon alle muuttamiseen. Yhdistymisen taustalla ja onnistumisen 
mahdollistajana oli vahva yhteinen tahto ja sama päämäärä.

VUONNA 2013 EHYTin strategia- ja kehityspäivät pidettiin 
Siuntiossa. Rastiradalla työntekijöiden tehtävä oli joukkueit-
tain muodostaa sana EHYT. 

Päihdejärjestöjen yhdistymistä oli pohdittu jo pitkään en-
nen kuin varsinainen yhdistymisprosessi alkoi vuonna 2010. 
Tavoitteena oli saada aikaa vahvempi toimija ja vaikuttava or-
ganisaatio, joka saisi paremmin äänensä kuuluviin. Tarkoitus 
oli myös vapauttaa hallinnollisia, taloudellisia ja henkilöstö-
resursseja päällekkäisestä toiminnasta. Uuden järjestön toi-
mintaa kehitettäessä lähtökohtana oli vaikuttavan ehkäisevän 
päihdetyön vahvistaminen sekä paikallisesti, alueellisesti että 
valtakunnallisesti, ja toisaalta myös uudenlaisen toiminnan 
tuominen perinteisten rinnalle esimerkiksi verkossa tehtävän 
työn kautta. Myös järjestöjen verkostoituminen ja ehkäisevän 
päihdetyön kentän kokoaminen on ollut yksi EHYTin eri-
tyistehtävistä heti alusta lähtien.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana EHYTin organisaa-
tio on kehittynyt ja uudistunut, vaikka perustavoitteet ovat 
pysyneet samana. Elämme aikaa, jossa toimintaympäristön 

muutokset ovat nopeita ja tulevaisuus monella tavalla epä-
varma. Vaikuttava toiminta vaatii kykyä ennakoida, uudistua 
ja suunnata toimintaa muuttuvassa maailmassa. Hyvä käsitys 
menneisyydestä ja historiasta ovat tärkeitä ja luovat pohjaa tu-
levaisuuden rakentamiselle.

Kymmenennen toimintavuoden alkaessa on hyvä aika luo-
da katsaus menneeseen; siihen miten kolmen järjestön eri-
laiset toiminnat ovat sulautuneet yhteen ja millainen järjestö 
EHYTistä on muodostunut. Paljon muistamisen arvoista on 
varmasti jäänyt myös nyt koottujen tarinoiden ulkopuolelle. 
Suuret kiitokset niille, jotka ovat olleet vaikuttamassa toimin-
nan kehittymiseen ja kiitos heille, jotka ovat olleet haastatel-
tavana nyt julkaistavissa artikkeleissa.

Marja Pakarinen, EHYTin 
toiminnanjohtaja
(Kuvat: Jouni Harala ja Minna Lehtinen)
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Fuusio yhdisti kolme 
järjestöä vahvaksi 
vaikuttajaksi
EHYT ry sai alkunsa kolmen järjestön fuusiosta, joka eteni kihlajaisista polttareiden kautta 
yhdistymiseen ja saman katon alle muuttamiseen. Uuden järjestön muotoutumista edisti 
se, että henkilöstö oli mukana toiminnan suunnittelussa alusta asti. 

A jatus voimien yhdistämisestä lähti liikkeelle Elä-
mäntapaliitosta, jonka silloinen toiminnanjohtaja 
Vertti Kiukas alkoi viritellä keskustelua ehkäise-
vän päihdetyön järjestöjen fuusiosta. Keskustelu-

kumppaneina olivat Terveys ry:n toiminnanjohtaja Kristiina 
Soots (ent. Hannula) ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n toi-
minnanjohtaja Kari Vuorinen.

– Olimme tehneet yhteistyötä monella saralla, ja vuonna 
2010 aloimme miettiä, että mitä jos yhteistyö olisi vielä sy-
vempää. Olin ensin keskusteluissa Vertin kanssa, ja kun soi-
timme Karille, hänkin heti innostui ideasta, Soots muistelee.

Fuusion valmistelut saattoivat edetä, kun rahoittaja eli Ra-
ha-automaattiyhdistys näytti kaavailuille vihreää valoa.  

–   yhdistymistä vauhdittava asia oli vuoden 2008 talous-

lama, jonka vaikutukset alkoivat Suomessa näkyä enemmän 
vasta kahtena seuraavana vuonna. Rahoittajan suunnalta ei 
kuitenkaan tullut mitään painostusta, vaan vain kannustusta 
suunnitelmillemme, Vuorinen kertoo. 

Yhdistymissopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2011, ja 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry aloitti toimintansa vuo-
den 2012 alusta. Sitä ennen Vertti Kiukas oli ehtinyt siirtyä 
SOSTEn pääsihteeriksi, ja hänen tilalleen Elämäntapaliiton 
toiminnanjohtajaksi oli tullut Sari Aalto-Matturi.

– Fuusion valmistelut olivat jo pitkällä, kun tulin liikku-
vaan junaan. Se toki aiheutti jonkin verran hämminkiä, kun 
yhden järjestön toiminnanjohtaja vaihtui lennosta. Henkilös-
tö oli kuitenkin hyvin mukana tunnelmassa ja tiesi, mitä kohti 
ollaan menossa, Aalto-Matturi sanoo.

YHDISTYMINEN

EHYT ry:n henkilöstön ensimmäiset suunnittelupäivät pidettiin Vierumäellä 
kesäisissä tunnelmissa 12.–13.6.2012. Virallisen ohjelman lisäksi ohjelmaan kuului 
mm. saunomista ja ulkoaktiviteetteja yhdessä uusiin kollegoihin tutustuen.
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”Eiks tää olekin ihan hyvä asia”
Kaikki kolme järjestöä olivat keskimäärin parinkymmenen 
hengen organisaatioita, ja työntekijät siirtyivät uuteen jär-
jestöön vanhoina työntekijöinä. Henkilöstön vähentämisen 
uhkaa ei ollut, mutta yt-neuvottelut oli luonnollisesti käytävä 
jokaisessa järjestössä. 

Vuorinen muistaa jännittäneensä, miten oma henkilöstö 
Elämä On Parasta Huumetta ry:ssä eli EOPH:ssa ottaa vas-
taan tiedon fuusion valmistelusta.

– Kun kerroin asiasta, tuli viiden sekunnin hiljaisuus, jon-
ka aikana ehdin jo hirvitellä, miten jatkan. Sitten Kim Kan-
nussaari katsoi ympärilleen ja sanoi vapauttavan kommentin: 
”Hei, eiks tää olekin ihan hyvä asia.”

Myös Teresa Tenkanen kertoo suhtautuneensa fuusioon 
luottavaisesti. Hänkin siirtyi uuteen järjestöön EOPH:n ri-
veistä. 

– En ollut asiasta yhtään huolissani. Mitä enemmän työ-
kavereita ja mitä laajempi tausta omassa työpaikassa on, sitä 
parempi. Se tuo myös mahdollisuuksia laajentaa toimintaa, 
tuolloin Pelitaito-projektissa työskennellyt Tenkanen sanoo.

Mikä nimeksi uudelle järjestölle? 
Sari Aalto-Matturi valittiin uuden järjestön toiminnanjohta-
jaksi, ja Kristiina Soots ryhtyi johtamaan aluetyötä ja kansain-
välisiä tehtäviä. Kari Vuorisesta tuli hallinto- ja talousjohtaja. 

Aalto-Matturin mielestä johtajien roolit löytyivät  tämän 
jälkeen  luontevasti kunkin vahvuuksien ja  kiinnostuksen 
kohteiden  mukaan, mikä omalta osaltaan helpotti fuusion 
onnistumista.

Uudelle järjestölle oli myös keksittävä nimi, ja se osoittau-
tui vaikeaksi tehtäväksi. Nimikilpailukin järjestettiin, mut-
ta sopivaa ehdokasta ei tuntunut sen kautta löytyvän. Soots 
muistelee, että EHYT-sana nousi lopulta esiin työmatkalla 
taksissa. 

– Nimen löytäminen oli tosi kovaa pusertamista. Halusim-
me nimen, joka vastaanpanemattomasti kertoo, millä tontilla 

tämä järjestö toimii. Toisaalta sen oli myös oltava käytössä 
kohtalaisen ketterä, Aalto-Matturi kertoo.

Ajatuksena oli, että alkuun käytetään koko nimeä, Eh-
käisevä päihdetyö EHYT ry:tä, ja kun järjestön tunnettuus 
kasvaa, siirrytään entistä enemmän pelkän EHYTin käyttöön 
– kuten on tehtykin.

Yhtenäisyys kasvoi vaiheittain
Jo ennen fuusiota kunkin järjestön henkilöstöstä koottiin työ-
ryhmiä pohtimaan järjestöjen toimintojen tulevaisuutta. 

– Samalla alkoi tutustuminen organisaatiokulttuureihin ja 
ihmisiin. Alettiin luottaa siihen, että yhteistyö on mahdollista 
tulevaisuudessakin, kun jo tässä vaiheessa voidaan keskustel-
la ja sopia esimerkiksi siitä, mitä valitaan yhteiseen toimin-
ta-agendaan, Vuorinen sanoo.

Tutustumista vauhdittivat ”kihlajaiset”, joita vietettiin 
muun muassa erilaisten ryhmäytymistehtävien merkeissä 
Suomenlinnassa tammikuussa 2011. Sama teema jatkui seu-
raavana kesänä vietetyissä ”polttareissa”.

– Polttareissa jokainen sai t-paidan, jossa luki ehyt ja osaa-
va. Teimme pienryhmissä tehtäviä ympäri Helsingin keskus-
taa, minkä jälkeen lähdimme Uunisaaresta pienelle risteilylle. 
Nämä olivat työntekijän näkökulmasta tosi kivoja tapahtu-
mia, joissa pääsi tutustumaan toisiin ennen saman katon alle 
muuttamista, Tenkanen kertoo.

Aalto-Matturin mielestä yhdistyminen tapahtui kahdessa 
vaiheessa.

– Kun EHYT oli päätetty perustaa, kesäjuhlissa henkilös-
tön keskuudessa oli vahva tunne, että wau, nyt se sitten tapah-
tui. Varsinainen yhdistyminen tapahtui kuitenkin vasta sitten, 
kun pääsimme kaikki yhteisiin tiloihin Elimäenkadulle.

EHYTin ensimmäinen edustajakokous pidettiin maaliskuussa 2014 Helsin-
gissä Elimäenkadun keskustoimistossa samassa rakennuksessa olevassa 
ravintola Savorissa. EHYTin edustajakokouksen avasi vuonna 2014 järjestön 
ensimmäinen toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi. KUVA: OLLI URPALA 

1.6.2011 aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta, kun kolme järjestöä kirjoittivat 
yhdistymissopimukset Mustikkamaalla. Tämän tuloksena syntyi Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry.
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Kipuilukin kuuluu asiaan
Täysin kivutonta yhteenmeno ei silti ollut. Sari Aalto-Mat-
turi muistelee luottamushallinnon kipuilleen  muutokseen 
liittyvät jännitteet läpi ennen yhdistymispäätöstä, henkilös-
tö puolestaan fuusion jälkeen. Yhdistymisen jälkeen seurasi 
hakemisen vaihe: mitä järjestö tekee, millaista osaamista se 
arvostaa, mitkä sen toimintatavat ovat?

– Laajassa mittakaavassa toimimme hyvin, mutta pienistä 
arkisista asioista meinasi tulla välillä isompia kuin ne olivat-
kaan. Mutta ehkä se on luonnollista, että jossain määrin on 

kipuiltava, jotta yhteen liittyminen tulee aidosti hoidettua, 
Kristiina Soots toteaa.

Alkuvaiheessa myös korostui ajatus siitä, ettei mikään or-
ganisaatio sulaudu toiseen, vaan nyt ollaan luomassa täysin 
uutta järjestöä.

– Se tarkoitti, että moniin asioihin ei ollut valmiita ratkai-
suja, vaan niitä ratkottiin koko ajan. Meni reilu vuosi, ennen 
kuin huomasin, että enää emme ihan joka päivä sano sanaa 
fuusio, Aalto-Matturi naurahtaa.

Kolmen järjestön ”kihlajaisia” vietettiin Suomenlinnassa tutustuen toisiin.
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Vuodesta 2015 alkaen palkkapäivä on EHYTissä ollut juhlapäivä. Monta vuotta kuukausittaista palkkapäivää juhlistettiin pukeutumalla yhdessä valitun tee-
man mukaisesti, kuvassa teemana on ollut kukat. Koronaepidemia ei poistanut juhlistamista, vaan sitä on jatkettu etäyhteyksien kautta esimerkiksi erilaisin 
esityksin. Teemapäivä on hitsannut työyhteisön uudella tavalla yhteen, ja samalla se on syventänyt työkavereiden välisiä suhteita entisestään.

Vahvaksi ja näkyväksi vaikuttajaksi
EHYT toimii yhä samassa toimipisteessä, vuokratiloissa 
Helsingin Elimäenkadulla. Yhdistymisen aikoihin vireillä oli 
myös hanke kiinteistön ostamisesta ja ison järjestötalon pe-
rustamisesta, mutta sille ei ollut mahdollista saada rahoitusta.

Toiminta pääsi silti hyvään vauhtiin alusta alkaen.
– Jo maaliskuussa 2012 järjestimme Alkoholiakate-

mia-keskustelutilaisuuden ja Kannabisakatemian saman vuo-
den syksynä, Tenkanen kertoo.

– Halusimme aloittaa uuden organisaation toiminnan 
niin sanotusti pamahduksella eikä niin, että vain lysähtäisim-
me harmaaseen massaan. Ja yksi EHYTin menestystarinaan 
kuuluvista asioista on, että siitä tuli näkyvä, yhteiskunnallista 
keskustelua käyvä ehkäisevän päihdetyön järjestö, Vuorinen 
luonnehtii.

Uuden järjestön ensimmäisiä isoja hankkeita oli vuoteen 
2015 asti kestänyt Amis-hanke, jonka tavoitteena oli edistää 
ammattiin opiskelevien terveyttä, yhteisöllisyyttä ja osalli-
suutta. Sen aikana kehitettiin muun muassa edelleen käytössä 
oleva Ryhmäilmiö-koulutusmenetelmä toisen asteen oppilai-
toksille.

”Upeat lapsuusvuodet”
Sari Aalto-Matturi työskenteli EHYTissä vuoteen 2015 asti, 
ja Kristiina Soots jatkoi hänen seuraajanaan vuoteen 2017 
saakka. Kari Vuorinen toimii yhä EHYTin talous- ja hallin-
tojohtajana ja Teresa Tenkanen asiantuntijana järjestön raha-
pelihaittojen ehkäisytyössä.

Kaikki neljä ovat sitä mieltä, että fuusion keskeinen ajatus 
toteutui: kolme pientä erillistä järjestöä on yhdessä enemmän 
kuin osiensa summa. Mutta onko järjestö säilynyt vahvana ja 
yhtenäisenä edelleenkin? 

– Kyllä se on, Vuorinen ja Tenkanen vakuuttavat.
Vuorinen toteaa, että yhtenäisyys ei synny itsestään vaan 

sitä pitää edistää johtamisella ja puhumalla – ja tästä on pidet-
ty kiinni myös ”upeiden lapsuusvuosien” jälkeen.

– Järjestön yhteiskunnallinen uskottavuus ja luotettavuus 
ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Meillä on usko ja luotto omaan 
työhömme, jossa koemme onnistuneemme, hän summaa.
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EHYT kohtaa nuoria 
kouluissa ja verkossa 
EHYT ry toimii nuorten parissa pääosin oppilaitosten ja sosiaalisen median kautta. 
Kymmenessä vuodessa toiminta on lisääntynyt ja kanavat monipuolistuneet, mutta tavoite 
on yhä sama: nuoren kohtaaminen ja hänen hyvinvointinsa tukeminen.

EHYT tekee ehkäisevää päihdetyötä lasten ja nuorten 
parissa oppilaitoksissa, verkkoympäristössä sekä toi-
sinaan myös harrastustoiminnassa. Toimintaa johtaa 
Nuoret-osaston päällikkö Ilmo Jokinen, joka siir-

tyi järjestön työntekijäksi perustajajärjestö Elämä On Parasta 
Huumetta ry:stä (EOPH) kymmenen vuotta sitten.

Nuoria koskeva työ jakautuu oppilaitoksissa ja verkossa 
tehtävään perustoimintaan ja kulloinkin meneillään oleviin 
hankkeisiin, joilla on tarkkaan määritelty kohderyhmänsä. 

– EHYTin ensimmäisinä vuosina nuoria kohtaavia toi-
mintoja oli eri puolilla järjestöä. Vuonna 2016 organisoi-
duimme niin, että kaikki nuoria koskeva toiminta keskitettiin 
omaan osastoonsa ja aikuisten asiat omaansa. Muutos toi pal-
jon synergiaa työhön, Jokinen kertoo.

Toinen iso muutos liittyy koulutusten konseptointiin. 
Alkuvuosinaan EHYT saattoi vastata räätälöidysti yksit-
täistenkin oppilaitosten koulutustoiveisiin. Nykyisin sen va-
likoimaan kuuluvat tietyille ikäryhmille suunnitellut, tuot-

teistetut koulutukset ja menetelmät. Niitä ovat esimerkiksi 
Nuuska-agentti-malli, Miten puhua kannabiksesta -koulutus, 
Juteltaisko?-malli sekä Hubu-menetelmä, jolla tuetaan ylä-
kouluja päihdekasvatuksen toteuttamisessa. 

– Näistä Hubu-menetelmä on ollut EHYTin vakiintunut-
ta toimintaa alusta asti, mutta toki sitä on kehitetty jatkuvasti. 
Toinen pitkäaikainen toimintamalli on aikoinaan hankkeessa 
kehitetty ja siitä perustyöhömme jäänyt Pelitaito-oppitunti, 
Jokinen sanoo.

Kouluttajaverkosto laajensi 
mahdollisuuksia
EHYTin tarjoama koulutus on nykyisin valtakunnallista, kun 
alkuvuosina järjestö pystyi tarjoamaan koulutuksia lähinnä 
vain pääkaupunkiseudulla. Tämän mahdollistaa kouluttaja-
verkosto, johon kuuluu keikkaluonteisesti työskenteleviä kou-
luttajia eri puolilta maata. He ovat kasvatusalan ammattilaisia 
tai koulutuksensa loppuvaiheessa olevia opiskelijoita.

NUORTEN PARISSA TEHTÄVÄ TYÖ

BuenoTalk-toiminta pohjautuu nuorten kysymyksille. Kesätyöntekijät 
ja BuenoLab-vapaaehtoisnuoret ovat tuoneet työhön nuorten näkö-
kulman somekeskusteluiden lisäksi. KUVA: MINNA LEHTINEN
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– Kouluttajaverkoston ansiosta koulutusmäärämme ovat 
kasvaneet, mutta samalla myös koulutusten organisointi ja 
hallinnointi vaativat aiempaa enemmän työtä. Verkostossa on 
noin 60 kouluttajaa, joista aktiivisia on kolmisenkymmentä, 
Ilmo Jokinen kertoo.

Myös EHYTin hanketoiminta lasten ja nuorten parissa on 
kymmenessä vuodessa vilkastunut huomattavasti. 

– Joka vuosi alkaa uusia hankkeita ja päättyy vanhoja. Se 
tarkoittaa sitä, että meillä on tietynlainen tori käynnissä koko 
ajan, kun haemme hankkeisiin rahoitusta, odotamme päätök-
siä ja rekrytoimme työntekijöitä.

Hankkeilla on ollut paljon annettavaa perustyöhön, kun 
niissä kokeiltuja ja hyväksi todettuja malleja on otettu pysy-
vään käyttöön. Esimerkiksi Nettimummola Muruset syntyi 
vuosina 2013–2017 Eläkeliiton kanssa toteutetussa projek-
tissa.

Muruset ovat vapaaehtoisia, koulutuksen saaneita ”verk-
koisovanhempia”, jotka keskustelevat lasten ja nuorten kanssa 
chatissa, ryhmächatissa ja virtuaalihotelli Habbossa arki-ilta-
päivisin. Vuonna 2020 toiminnassa oli mukana parikymmen-
tä vapaaehtoista ja kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa kertyi 
tätä kautta yhteensä 6 000.

– Kokeilimme alkuvuosina useita malleja, joissa nuoret te-
kisivät vapaaehtoistyötä. Muruset-toiminnassa asia on kään-
netty toisin päin eli nuoret ovat vapaaehtoistyön kohteena, 
Jokinen kertoo.

Nuoria on vapaaehtoistoimijoina nykyisin vertaisvaikutta-
jamallilla toimivissa Nuuska-agenteissa ja BuenoLab-toimin-
nassa, jossa nuoret voivat vaikuttaa heitä koskeviin verkkosi-
sältöihin.

merkin takaa keskustelufoorumeilla, mutta nykyisin tulemme 
esiin omilla kasvoillamme. Ja kirjoitetuista keskusteluista on 
siirrytty kuviin, ääniin ja videoihin, hän kuvailee.

Käytännössä tämä on tarkoittanut siirtymistä esimerkiksi 
Suomi24- ja Demi.fi-keskustelufoorumeilta sekä nettipeli-
ympäristöistä muun muassa YouTubeen, Snapchatiin, Insta-
gramiin ja viimeisimpänä TikTokiin.

– Matkan varrella olemme kokeilleet useita eri palveluja. 
TikTokiin menimme vuoden 2021 alusta, ja saimme heti en-
simmäisenä vuonna 7,5 miljoonaa näyttökertaa. Se on ollut 
valtava menestys, Lehtinen toteaa.

Tällä hetkellä Nuoret-osaston pääkanavat sosiaalisessa me-
diassa ovat TikTokin lisäksi Instagram ja YouTube. Lisäksi 
verkkotyön palettiin kuuluu EHYTin oma Buenotalk.fi-si-
vusto, jossa on blogi ja pelejä sekä palsta, jolla voi kysyä mieltä 
askarruttavista asioista ja saada niihin vastaus. 

”Tavoitteet eivät ole muuttuneet, mutta 
keinot ovat”
Verkossa viestien vastaanoton seuranta ja oman työn arviointi 
ovat olennainen osa työtä: Miten hyvin sisältö toimii? Jul-
kaisimmeko oikeaan aikaan? Mistä tiedämme, että tämä on 
vaikuttavaa? Minna Lehtisen mukaan kaupallisilla alustoilla 
oikean yleisön tavoittaminen vaatii paitsi algoritmien seuran-
taa, usein myös sisältöjen maksullista mainostamista. 

– Yksi muutos on ollut se, että sisältöjen on nykyisin ol-
tava saavutettavia. Siksi tekstitämme kaikki sisältömme, hän 
mainitsee.

Kun vaatimukset lisääntyvät, myös osaaminen monipuolis-
tuu. Suurimpana muutoksena Lehtinen pitääkin työnkuvassa 
tapahtunutta kehitystä, kun ennen nuorten parissa työsken-
televistä on tullut mediatyöntekijöitä. Hän itse on kuulunut 
EHYTin henkilöstöön alusta asti työskenneltyään sitä ennen 
perustajajärjestö EOPH:ssa.

Mutta on myös asioita, jotka eivät muutu – kuten tahto 
tehdä työtä sydämellä.

– Pysyvää on halu kohdata nuori ja tukea hänen hyvin-
vointiaan. Tavoitteet eivät ole muuttuneet, mutta keinot ovat, 
Lehtinen summaa.

Keskustelufoorumeilta oman sisällön 
tuottajaksi
Kokeilua, testaamista ja ketteryyttä tarvitaan erityisen paljon 
juuri verkossa tehtävässä työssä, josta vastaa Nuoret-osaston 
verkkotyön tiimi. EHYTin mediasuunnittelija Minna Leh-
tinen nimittääkin muutosta koko ajan käytössä olevaksi työ-
kaluksi.

– Kymmenessä vuodessa toimintamme on siirtynyt yhtei-
sökeskusteluista ja keskustelufoorumeilta palveluihin, joissa 
toimimme sisällöntuottajina. Aiemmin kirjoitimme nimi-

Kymmenen vuoden aikana työ on siirtynyt yhteisökeskusteluista ja kes-
kustelufoorumeilta palveluihin, joissa toimimme sisällöntuottajina. Kuvassa 
vasemmalta Mikael Westman, Sebastian Östman sekä Minna Lehtinen.  
KUVA: IIA HAAVANOKSA

Hubu-tunti. KUVA: LASSI LINTUNEN.
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Kohtaamista, neuvontaa ja 
kouluttamista – EHYT ry:n aikuistyö 

vastaa moneen tarpeeseen
EHYT on tehnyt monipuolista ehkäisevää päihdetyötä aikuisten parissa ensimmäisestä 
toimintavuodestaan lähtien. Siihen kuuluu ihmisten kohtaamista, neuvontaa ja tukemista 
sekä päihdetyöhön kouluttamista myös työpaikoilla.

A ikuistyön toiminnoista pisin historia on Eloko-
lot-kohtaamispaikoilla, joista ensimmäiset ovat 
toimineet jo yli 30 vuotta. Elokolo-toiminnan 
aloitti EHYTin perustajajärjestöihin kuulunut 

Elämäntapaliitto 1990-luvulla. Nykyisin kohtaamispaikkoja on 
kuusi: Turussa, Tampereella, Pirkkalassa, Lahdessa sekä Helsin-
gin Kalliossa ja Kontulassa.

Elokolot ovat päihteettömiä paikkoja, kaupunkilaisten 
olohuoneita, joihin kaikki ovat tervetulleita.

– Elokolot konkretisoivat hyvin koko ehkäisevän päihde-
työn toimialaa, joka muuten voi vaikuttaa laajalta ja abstrak-
tilta. Niihin myös EHYTin uudet työntekijät usein ensim-
mäiseksi kiinnittävät huomiota, kun he tutustuvat järjestön 
toimintaan, kertoo Tuomas Tenkanen. Hän toimi Aikui-
set-osaston päällikkönä syksystä 2018 kesään 2021 työsken-

neltyään sitä ennen järjestön erityisasiantuntijana.
Elokolojen käyntimäärät ovat pysyneet runsaina, vaikka 

paikkojen lukumäärässä ja sijainnissa on tapahtunut jonkin 
verran muutoksia kymmenessä vuodessa. Esimerkiksi vuon-
na 2019 käyntejä kertyi yli 48 000. Kahtena viime vuonna 
Elokolojen ovet eivät ole käyneet yhtä ahkerasti koronapan-
demian aiheuttamien 1–2 kuukauden kävijäsulkujen ja kävi-
jämäärärajoitusten vuoksi.

Elokolojen toiminnasta vastaavan asiantuntijan Timo 
Gladin mukaan kohtaamispaikat ja niiden yhteisö ovat kä-
vijöilleen tärkeitä.

– Yksinäisyys koskettaa nykyisin aika monia ihmisiä riip-
pumatta siitä, käyttävätkö he päihteitä. Elokoloissa näkee, 
kuinka merkittävä ihmiselle on toinen ihminen, Glad toteaa.

AIKUISTYÖ

Elokoloja pyöritetään ammattilaisten ja vapaaehtoisten 
voimin. Kuvassa vietetään Lahden Elokolon avajaisia 
iloisissa tunnelmissa. Lahden Elokolossa on käynyt 
viikoittain noin 150 henkeä. 
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Päihdeneuvonta päivystää  
vuorokauden ympäri
Yksinäisyyttä on myös melko monen Päihdeneuvontaan soit-
tavan huolen taustalla. Aluksi EHYT ylläpiti puhelinpalvelua 
yhdessä Helsingin Diakonissalaitoksen ja Aalto-yliopiston 
kanssa ja vastasi sen toiminnasta virka-aikana. Kun tämä yh-
teistyö päättyi, EHYT käynnisti hyvin nopeasti vastaavan pu-
helinpalvelun vuonna 2018. Päihdeneuvonta päivystää ympäri 
vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, ja siihen voi soittaa 
maksutta ja anonyymisti.

Neuvonnalle on ollut kasvavaa kysyntää. Soittajista moni 
avautuu päihteidenkäyttöön liittyvästä huolestaan tai ongel-
mastaan ensimmäistä kertaa.

– Laadukas ja kunnioittava kohtaaminen saattaa avata 
merkittäviä polkuja päihteiden käyttäjälle, sillä kaikki eivät 
tiedosta omia oikeuksiaan saada palveluja, Tuomas Tenkanen 
sanoo.

Päihdeneuvontaan soittaa entistä enemmän myös päihtei-
den käyttäjien läheisiä, ja heidän tukemisensa ja ohjaamisensa 
avun piiriin on tärkeä osa työtä. 

– Kun päihdeneuvoja kysyy pitkään päihteiden käyttäjän 
rinnalla kulkeneelta läheiseltä, miten tämä itse voi, kysymys 
saa usein vuosien painolastin purkautumaan ja katkaisee ka-
melinselän. Ja kun sitä aletaan rakentaa takaisin, puhelut tup-
paavat olemaan pitkiä, Tenkanen kertoo.

Päihdeasiamies on  
päihdeasiakkaan edunvalvoja
EHYTin yhteydessä toimii myös päihdeasiamies, jonka toi-
minta siirtyi järjestölle A-Kiltojen Liitolta vuonna 2015. 
Päihdeasiamies on päihdeasiakkaan edunvalvoja, joka antaa 
neuvontaa ja ohjausta puhelimitse sekä kouluttaa ja konsul-
toi järjestöjen ja päihdehuollon toimijoita eri puolilla maata. 
Lisäksi päihdeasiamies tekee vaikuttamistyötä päihdeongel-
mista kärsivien ja heidän läheistensä hyväksi tiedottamalla ja 
antamalla lausuntoja.

– Päihdeasiamiestoiminto on varmasti pysynyt pitkälti sa-
manlaisena, mutta EHYTissä yhteistyömahdollisuudet ovat 
lisääntyneet. Täällä on voinut esimerkiksi järjestää yhdessä 
tilaisuuksia ja pitää koulutuksia, kertoo päihdeasiamiehenä 
järjestössä vuodesta 2018 työskennellyt Tuula Sillanpää.

Kahden viime vuoden aikana koulutukset ja kohtaamiset 
on koronan vuoksi järjestetty pääosin verkossa, mikä on kas-
vattanut sekä koulutusten että osallistujien määrää.

Päihdeasiamieheen yhteyttä ottavien kysymykset koskevat 
usein hoitoon pääsyä, hoitokäytäntöjä tai asiakkaan epäasial-
liseksi kokemaa kohtelua. Ammattilaisten yhteydenotoissa 
painottuvat lainsäädäntöön ja lain tulkintaan liittyvät kysy-
mykset.

Sillanpää arvioi, että päihdeasiakkaiden kysymykset ja tie-
don tarpeet ovat pysyneet melko samanlaisina vuodesta toi-
seen. Kuitenkin osalla asiakkaista ongelmat ovat sen laatuisia, 
että ne vaativat aiempaa enemmän selvittelyä. Osittain kyse 
voi olla ongelmien monitahoisuudesta, osittain tiedonkulun 
ongelmista.

– Keskeinen ongelma koskee hoitoon pääsyä – sitä, että 
asiakas pääsisi hoitoon mahdollisimman pian, kun siihen on 
tarvetta ja motivaatiota, Sillanpää toteaa. 

Päihdeasiamiestoiminta vieraili Porvoon päihdeklinikalla vuonna 2018.
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Huugo vastaa työelämän  
päihdetyön tarpeisiin 
Yksi tärkeä ehkäisevän päihdetyön kohderyhmä ovat työssä 
käyvät ihmiset ja työyhteisöt. Tähän tarpeeseen vastaa Elä-
mäntapaliitosta lähtöisin oleva Huugo-ohjelma, jonka tavoite 
on ehkäistä päihdehaittoja työelämässä. Ohjelma tarjoaa kou-
lutusta ja neuvontaa työyhteisöille päihdeohjelman laatimi-
seen ja päihteidenkäytön puheeksi ottamiseen. 

– Koulutuksissani suurin osa on luottamusmiehiä, työ-
suojeluvaltuutettuja ja lähiesimiehiä. Keskustelen heidän 
kanssaan siitä, miten he kannustaisivat ihmisiä pyytämään 
ajoissa apua ja tukisivat myös mahdollisessa muutoksessa 
pysymistä, Huugo-ohjelmasta vastaava asiantuntija Timo 
Nerkko kertoo.

Nerkko on työskennellyt EHYTissä vuodesta 2012. Hä-
nen mukaansa kymmenessä vuodessa osa työpaikoista on op-
pinut laatimaan entistä laadukkaampia päihdeohjelmia, mut-
ta on myös paljon työpaikkoja, joilta se puuttuu kokonaan.

– Ja on ikävä kyllä myös työpaikkoja, joissa tehdään päih-
deohjelma vain siksi, että asiakirjan olemassaolo mahdollistaa 
huumausainetestit työhön tullessa. Itse puheeksi ottaminen, 
kasvatus, jää silloin tekemättä.

Herättelyä ja haastamista muutokseen
Laittomien päihteiden käyttö ja rahapelihaitat eivät Timo 
Nerkon mukaan juuri näy työelämässä, ainakaan siinä määrin 
kuin liiallisen alkoholinkäytön haitat, jotka verottavat työte-
hoa ja lisäävät sairauspoissaoloja. Keski-ikäisten alkoholin-
käytöstä pitäisikin hänen mielestään puhua nykyistä enem-
män: herätellä ja haastaa ihmisiä pohtimaan, mikä merkitys 
alkoholilla on omassa elämässä ja millaisia vaihtoehtoja juo-
miselle voisi olla.

Samoilla linjoilla on ehkäisevää päihdetyötä jo Elämänta-
paliitossa tehnyt Timo Glad.

– Meidän haasteenamme on osata puhua tämän päivän 
näkökulmasta samoja asioita, joita on puhuttu jo sata vuotta. 
Ja kun puhutaan alkoholinkäytöstä, joka on aikuisille sallittua 
ja laillista, miten haastamme ihmisiä niin, että hän saa oival-
luksen tehdä jotain toisin, Glad sanoo.

Hän totea, että muutosten tekeminen arjessa on itse kulle-
kin vaativaa, mutta mahdollista. Tämän ovat monet Elokolon 
kävijätkin osoittaneet lähdettyään päihteettömään kohtaa-
mispaikkaan muiden ihmisten ja vertaistuen pariin.

– Vuorovaikutus on olennaista. Ihminen tarvitsee toista ih-
mistä peilatakseen omia valintojaan ja saa samalla kannustus-
ta vähän kuin huomaamatta. Tämä on keskeistä myös meidän 
työssämme ja meidän parasta osaamistamme. 

EHYTin aikuistyössä tavataan ihmisiä niin 
työpaikoilla, puhelimitse kuin vaikkapa 
messuilla. Ehkäisevää päihdetyötä on myös 
se, että muistaa kysyä mitä sinulle kuuluu.
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EHYT kouluttaa, sparraa ja 
tekee yhteistyötä ympäri maan 

EHYT ry:n aluetyötä tekevät asiantuntijat kehittävät ehkäisevää päihdetyötä yhdessä 
kuntien ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. He myös tukevat ja mahdollistavat 
paikallista hyvinvointia tuottavaa työtä ja pitävät huolta EHYTin toiminnan perustasta – 
elävästä siteestä jäsenyhdistyksiin ja aktiivisesta yhteistyöstä niiden kanssa.

Valtakunnallisena ehkäisevän päihdetyön järjestönä 
EHYT ry toimii koko maassa. Aluetyö jakautuu 
neljään alueeseen, joita hoitaa kahdeksan – tarkal-
leen seitsemän ja puoli – asiantuntijaa. Henkilöstö-

vahvuus on pysynyt hyvin samanlaisena koko EHYTin histo-
rian ajan. Sen sijaan työnimikkeissä tapahtui hiljattain muutos, 
kun aiempi aluekoordinaattori-nimike vaihtui asiantuntijaksi.

Aluetyötä tekevät asiantuntijat Sinikka Korpela ja Heli 
Vaija työskentelivät aiemmin Terveys ry:ssä, joka oli yksi 
EHYTin perustajajärjestöistä. 

– Näen aluetyön pitkänä jatkumona, koska hyvin suuri osa 
tehtävistä jatkui EHYTissä kuten edellisessäkin järjestössä. 
Eivät toki kaikki kuitenkaan, Pohjois-Suomen alueella työs-
kentelevä Korpela kertoo.

Merkittävin muutos kymmenen vuoden aikana on ollut 
painopisteen siirtyminen entistä enemmän suunnitteluun ja 
ohjaukseen. 

– Aiemmin olimme tukena myös toiminnan toteuttami-
sessa, nykyisin lähes pelkästään suunnittelussa, kouluttami-
sessa ja välineiden tarjoamisessa paikallisille toimijoille, Vaija 
toteaa. 

Korpela kertoo tästä esimerkin: Jos ennen esimerkiksi 
jossain oppilaitoksessa nousi huoli nuorten tupakoinnista, 
EHYTin asiantuntijaa saatettiin pyytää paikalle kertomaan 
teemasta. Nykyisin oppilaitos suunnittelee itse ratkaisuja ja 
hyödyntää EHYTin asiantuntemusta sparraajana ja taustatu-
en antajana.

– Harppaus on tässä mielessä ollut valtava, Korpela sanoo.

ALUETYÖ

Asunnottomien yö on koonnut vuosittain ehytläisiä, jäsenjärjestötoimijoita 
ja vapaaehtoisia yhteisiin tapahtumiin eri puolella Suomea. Kuvassa Oulun 
asunnottomien yön tapahtumasta vuodelta 2019 on mukana EHYTin harjoit-
telijoita ja vapaaehtoisia. KUVA: SINIKKA KORPELA



14

Verkostojen kautta voi 
osallistua ja vaikuttaa
Aluetyössä korostuu verkostojen mer-
kitys. EHYT tekee paljon yhteistyötä 
etenkin kuntien kanssa, mutta yhteis-
työtahoihin kuuluvat myös sairaanhoi-
topiirit, aluehallintovirastot, maakun-
taliitot, yritykset ja järjestöt. EHYT 
osallistuu alueellisiin ja kunnallisiin 
työryhmiin ja verkostoihin, joiden mää-
rä vuonna 2020 läheni sataa.

– Esimerkiksi Päijät-Hämeessä olen 
mukana isossa ehkäisevän päihdetyön 
verkostossa, joka on hyvä näköalapaik-
ka siihen, mitä maakunnassa tapahtuu 
ja mihin tarpeisiin vastata, Heli Vaija 
kertoo.  Päijät-Hämeen lisäksi hänen 
alueensa kattaa Kymenlaakson, Kan-
ta-Hämeen ja Etelä-Karjalan.

Aluetoimintaan kuuluu myös pai-
kallisten tilaisuuksien järjestämistä, 
josta tosin parin viime vuoden aikana 
on koronan vuoksi tullut pääosin vir-
tuaalista. Esimerkkejä viime vuosien ti-
laisuuksista ovat Kouvolassa kaupungin 
kanssa järjestetyt Ilmiökahvila-tilaisuu-
det, joista toisen teemana oli kannabis 
ja toisen paikallinen asunnottomuus.

– Aluetyössä viedään EHYTin vies-
tiä eri verkostoihin ja työryhmiin, eli 
olemme järjestön kaikkien osastojen 
markkinoija ja puolestapuhuja koko 
maassa, Vaija sanoo.

Työtä maakunnissa myös arvos-
tetaan, mistä kertoo esimerkiksi se, 
että Vaija palkittiin nuuskattomuuden 
edistämistyöstä Kymenlaakson Urhei-
lugaalassa vuonna 2020. Tunnustus oli 
iloinen yllätys, sillä yleensä gaalassa on 
palkittu vain lajissaan menestyneitä ur-
heilijoita.

Sote-uudistus on teettänyt 
töitä alueilla
Viime aikoina kaikkia aluetyötä tekeviä 
asiantuntijoita on työllistänyt sote-uu-
distus ja vaikuttaminen siihen, että eh-
käisevä päihdetyö ja järjestöjen toimin-
ta tulevat näkyviksi hyvinvointialueilla.

Kaikkiaan ehkäisevästä päihdetyös-
tä on Sinikka Korpelan ja Heli Vaijan 
mukaan tullut vuosien mittaan entistä 
selkeämpää ja suunnitelmallisempaa. 
Tähän on osaltaan vaikuttanut laki 
ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, 

joka tuli voimaan 2015.
– Hartiat ovat leventyneet niin, että 

kunnissa ymmärretään asiaa paremmin 
ja otetaan siitä vastuuta. Ja muillakin 
tahoilla asia on mennyt eteenpäin, Kor-
pela sanoo. 

– Kunnissa on selkeästi satsattu eh-
käisevän päihdetyön rakenteeseen: on 
ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöitä 
ja jopa täysipäiväisiä koordinaattoreita. 
Ja joillain alueilla on huolehdittu maa-
kuntatasolla ehkäisevän päihdetyön 
koordinoinnista, Vaija jatkaa.

Korpela mainitsee myönteiseksi 
muutokseksi myös sen, että ehkäisevä 
päihdetyö ymmärretään nykyisin en-
tistä paremmin työksi, joka koskettaa 
kaikkia ikäryhmiä eikä vain lapsia, nuo-
ria ja perheitä.

Pandemia nopeutti verkon 
hyödyntämistä
Koronapandemia on kahden viime 
vuoden aikana vähentänyt kasvokkaisia 
kohtaamisia, mikä on vaikuttanut myös 
aluetyöhön. Toisaalta etäyhteydet ovat 
avanneet uusiakin mahdollisuuksia.

– Korona-aika on mahdollistanut 
sen, että voimme tarjota jäsenyhdistyk-
sillemme yhä enemmän koulutusta ja 
välineitä toteuttaa ehkäisevää päihde-
työtä. Samalla yhdistysten toimijat ovat 
kohdanneet yhä enemmän toisiaan lin-
joilla, sanoo alue- ja järjestötyön pääl-

likkö Hanna Heikkilä. Hän on tehtä-
västään parhaillaan toimivapaalla, jonka 
aikana päällikkönä toimii Sinikka Kor-
pela.

Ylipäätään koulutuksia on pystytty 
järjestämään entistä kohdennetummin 
ja laajemmille joukoille. 

– Olemme voineet tarjota koulu-
tusta eri ammattiryhmille, esimerkiksi 
maahanmuuttajien parissa toimiville 
ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille, 
mihin ei aiemmin ole ollut resursseja, 
Korpela kertoo.

Myös yhteistyö eri alueilla toimivi-
en kollegoiden kesken on tiivistynyt. 
Heikkilä arvelee, että EHYTin aluetyö 
on ylipäätään yhdenmukaistunut työ-
menetelmiltään ja toimintamalleiltaan 
sitten järjestön alkuvaiheiden. Ehkäise-
vää päihdetyötä tehdään tukevasti näyt-
töön ja tutkimukseen pohjautuen.

– Kunnissa ja muillakin tahoilla 
ymmärretään nykyisin, että ehkäisevä 
päihdetyö on laaja kokonaisuus, jossa 
on tärkeä käyttää tutkittua tietoa eikä 
toimia mutu-tuntumalta. Uskon, että 
olemme vaikuttaneet tähän todella pal-
jon, Korpela arvioi.

Vuoden 2019 alussa EHYT ry, Kouvolan kaupunki ja paikalliset urheiluseurat päättivät laittaa hynttyyt 
yhteen edistääkseen nuuskattomuutta kouvolalaisessa urheiluseuratoiminnassa. Yhteistyön jatkuessa 
alaikäisten harrastustoimintaan luotiin yhdessä päihdelinjaukset ja päihteettömyys on kytketty myös 
järjestöjen avustuskriteereihin.  Tässä Menesty nuuskatta -videon kuvauksista tuokiokuva.  
KUVA: TAVATON MEDIA
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EPT-verkosto on vahvistunut 
vanhetessaan

Kun ehkäisevää päihdetyötä tekevät järjestöt kokoavat voimansa yhteen, niiden ääni 
kantaa entistä kauemmas. Tämä on ollut kantavana ajatuksena EPT-verkostossa, jota 
EHYT ry on koordinoinut vuodesta 2012. 

Päihdepäivillä 2018 riitti vilinää. Tapahtumassa tehtiin 
live-tapahtuman kävijäennätys. KUVA: SANNE KATAINEN

EPT-VERKOSTO

Aiemmin EPT-verkostoa koordinoi Tekry eli Ter-
veyden edistämisen keskus. Kun Tekry yhdistyi 
kahden muun järjestön kanssa ja syntyi keskus-
järjestö SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, eh-

käisevän päihdetyön järjestöverkoston koordinointi oli luonte-
vaa siirtää toimintaansa käynnistävälle EHYT ry:lle.

EHYTissä johtajana ja myöhemmin toiminnanjohtajana 
työskennellyt Kristiina Soots (ent. Hannula) johti verkoston 
toiminnan aloittamista vuonna 2012. Samalla EPT-verkos-
ton koordinaatiopäälliköksi tuli Leena Sipinen, joka nykyisin 
toimii EHYTissä projektipäällikkönä.

– Verkoston kautta järjestöjen ääni on vahvempi vaikutta-
mistyössä. Mutta periaatteena alusta alkaen oli myös se, että 
kun yksittäinen järjestö antaa aikaansa yhteistyölle, sen pitää 
saada siitä itselleen vielä enemmän takaisin, Soots sanoo.

– Meillä oli aluksi sloganina Yhdessä olemme enemmän, ja 
myös synergia oli iso sana. Verkosto kokoaa äänen ja vaiku-
tusvallan sekä tarjoaa samalla alustan yhteistyölle, verkostoi-
tumiselle ja keskustelulle, Sipinen jatkaa.

Rakenteet tuovat jäntevyyttä
Kymmenessä vuodessa EPT-verkostoon kuuluvien järjestöjen 
määrä on kasvanut liki kolminkertaiseksi – tällä hetkellä mu-
kana on 58 järjestöä. Verkostoon kuuluu Suomen Punaisen 
Ristin kaltaisia isoja keskusjärjestöjä sekä lukuisia pienempiä 
toimijoita.

Yhteistä järjestöille on se, että ne toimivat valtakunnallises-
ti ja haluavat osaltaan edistää ehkäisevää päihdetyötä, vaikkei 
se niiden toiminnan pääfokus olekaan. Esimerkiksi viimeksi 
mukaan on liittynyt kaksi maahanmuuttajataustaista järjestöä.

– Yhteisen sävelen löytäminen laajassa verkostossa ei aina 
ole helppoa, mutta hauskaa se on. Järjestöissä on mukavia ja 
asiasta kiinnostuneita ihmisiä, jotka osallistuvat mielellään 
toimintaan, kertoo EPT-verkoston koordinaatioyksikön 
päällikkö Annika Eloranta.

Verkostossa työskennellään eri aihealueisiin erikoistuneis-
sa työryhmissä, joita tällä hetkellä on viisi. Teemoina ovat 
huumeet, viestintä, koulutus, lastensuojelu ja järjestöjen tule-
vaisuus. Lisäksi verkostolla on kuusi kertaa vuodessa kokoon-
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tuva puheenjohtajisto, joka koostuu mukana olevien järjestö-
jen toiminnanjohtajista. 

Luottamuksen synty vie aikansa
Alkuvaiheessa näitä toimintaa helpottavia rakenteita ei vielä 
ollut. Sootsin ja Sipisen mukaan kesti myös aikansa, ennen 
kuin verkoston jäsenet oppivat luottamaan toisiinsa. Mitä 
enemmän järjestöjä, sitä useampia mielipiteitä ja näkemyksiä 
joukkoon mahtuu.

– Luottamuksen rakentaminen oli alussa iso asia. Se on 
yksi syy siihen, että verkoston koordinoinnista tehtiin EHY-
Tissä entistä vahvemmin oma toimintonsa, Soots toteaa. 

Verkosto on vuosien varrella tehnyt vahvaa vaikuttamis-
työtä esimerkiksi alkoholipolitiikassa, ja yhteistyö on saanut 
kiitosta esimerkiksi ministeriöiltä. 

– Kun laaditaan lausuntoa, painoarvo on paljon suurempi, 
kun sen takana on muutaman järjestön sijaan 20 tai 50 jär-

jestöä. Lausuntoa on mielekästä käsitellä, kun järjestökentän 
näkemykset on pureskeltu ja tiivistetty yhteen, Sipinen sanoo.

Annika Eloranta kertoo yhteisen kannan syntyvän, kun 
aluksi etsitään pienin yhteinen nimittäjä, jonka pohjalta nä-
kemystä aletaan laventaa. Esimerkiksi huumepolitiikan suh-
teen näkemykset voivat järjestöjen kesken poiketa toisistaan 
paljonkin.

– Yhteinen nimittäjä vaikeissa kysymyksissä voi löytyä 
vaikka inhimillisyydestä, hyvinvoinnista tai ihmisarvosta sen 
mukaan, mistä aiheesta on kysymys, Eloranta mainitsee. 

Päihdepäiviä ja kampanjoita
Erilaiset kampanjat ovat kuuluneet EPT-verkoston toimin-
taan alusta asti. Yksi niistä on Ehkäisevän päihdetyön viik-
ko eli entinen Raittiustyön viikko, jonka historia juontaa jo 
sadan vuoden päähän. Lisäksi verkosto kampanjoi Tipatonta 
tammikuuta, jolla niin ikään on pitkät perinteet suomalaisessa 
raittiustyössä.

Tuoreimpia kampanjoita on sosiaalisessa mediassa alkanut 
Ei tuomita -kampanja, joka muistutti siitä, että kenestä ta-
hansa voi tulla päihteiden ongelmakäyttäjä. Kampanja on sit-
temmin yhdistetty Kaikkien kaupunki -malliin, jonka tavoit-
teena on luoda ymmärrystä varsinkin hauraimmassa asemassa 
olevia asukkaita kohtaan.

Mittavin EPT-verkoston ponnistus on jokakeväinen 
Päihdepäivät-tapahtuma, jonka suunnittelusta vastaa verkos-
ton koulutustyöryhmä. Kahtena viime vuonna tapahtuma on 
koronapandemian vuoksi järjestetty verkossa, ja keväällä 2021 
se keräsi ennätysyleisön, 1 600 henkeä.

– Päihdepäivät on hyvä esimerkki siitä, millaisia osallistu-
misen tapoja järjestöjen verkosto voi tarjota. Harva pystyisi 
yksin järjestämään näin suuren tapahtuman, mutta verkostona 
meillä on siihen mahdollisuus, Eloranta toteaa.

Leena Sipinen luotsasi alkuvuosina koordinaatioyksikköä. Verkoston merkitys on tärkeä vaikuttamistyössä. 
Sanomalla on suurempi painoarvo, kun sen takana on muutaman järjestön sijaan 20 tai 50 järjestöä.  
KUVA: OLLI URPALA.

Hymy herkässä Päihdepäivillä 2018. KUVA: SANNE KATAINEN
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Hyvä hanke avartaa, 
kehittää ja opettaa
Hankkeet rytmittävät EHYT ry:n toimintaa ja avaavat työhön uusia näkökulmia. Monet 
hankkeissa kehitetyt menetelmät ovat jääneet pysyväksi osaksi toimintaa – ja opettaneet 
niin työntekijöitä kuin koko järjestöäkin. 

EHYT ry:n toiminta jakautuu niin sanottuun perustoi-
mintaan ja hankkeissa tehtävään työhön. Hankkeissa 
voidaan pureutua tiettyyn aihepiirin, kehittää ja ko-
keilla uusia menetelmiä sekä juurruttaa hyväksi havai-

tut keinot pysyvämpään käyttöön.
Järjestön hanketoiminta on nykyisin selvästi vilkkaampaa 

kuin alkuvuosina, kertoo osastopäällikkö Ilmo Jokinen, joka 
johtaa EHYTin nuorten parissa tekemää työtä. Hänen yksi-
kössään työskentelee tätä nykyä noin 25 henkilöä, joista puo-
let toimii hankkeissa.

– Hankkeet opettavat meille aina jonkin tietyn näkökul-
man, koska siinä voidaan keskittyä terävästi yhteen asiaan. 
Niiden ansiosta opimme aina jotain uutta, Jokinen sanoo. 

Parhaillaankin EHYTissä on käynnissä useita hankkeita, 
joista osa on vasta alkamassa, osa parhaassa vauhdissa ja jotkin 

jo loppusuoralla. Esimerkiksi Sportti-hanke tukee nuorten 
pallolajien harrastajien kasvua ehkäisemällä päihteiden käy-
tön sekä raha- ja digipelaamisen haittoja. Hadyia-hankkeessa 
taas tehdään ehkäisevää päihdetyötä arabian- ja somalinkie-
listen nuorten parissa, ja Selvis-hankeen kohderyhmänä ovat 
kehitysvammaiset nuoret.

– Juuri alkamassa on Kaupunki kuuluu kaikille -hanke, 
jossa kehitetään alakoulun ensimmäisiä luokkia käyvien tur-
vallisuutta: miten heidän tulisi toimia, jos he kohtaavat päih-
tyneitä, pelottavia ihmisiä koulumatkoillaan, Jokinen kertoo.

Uudentyyppinen hankekokonaisuus on opetus- ja kult-
tuuriministeriön alainen nuorisoalan osaamiskeskustoiminta, 
jossa EHYT on mukana kolmessa osaamiskeskuksessa. Ta-
voitteena on kehittää nuorisotyöntekijöiden ehkäisevän päih-
detyön osaamista yhdessä kumppanijärjestöjen kanssa.

HANKKEET

SELVIS on EHYTin ja Kehitysvammaliiton yhteishanke, 
jonka tavoitteena on ehkäistä itsenäistyvien kehitys-
vammaisten nuorten aikuisten päihde- ja pelihaittoja. 
Hankkeessa on kehitetty selkokielistä ja saavutettavaa 
tieto- ja tukiaineistoa.
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Amis-hankkeesta kannabisinterventioon 
Hankkeiden kesto vaihtelee yleensä kahdesta neljään vuoteen. 
Pisimpiin projekteihin on kuulunut viisivuotinen Amis – Ar-
jen ammattilaiset -hanke, jonka EHYT ry:n perustajajärjes-
töt käynnistivät yhdessä jo ennen varsinaista yhdistymistä 
vuonna 2011. Sen taustalla oli huoli ammattiin opiskelevien 
nuorten terveyseroista suhteessa lukiolaisiin.

– Hankkeessa emme niinkään puhuneet päihteistä vaan 
pyrimme vahvistamaan opiskelijoiden ryhmäytymistä niin, 
että ryhmään kuulumisen kokemusta ei tarvitsisi hakea päih-
teiden kautta. Eli näkökulmana oli suojaavien tekijöiden vah-
vistaminen, kertoo nykyisin EHYTin kannabisasiantuntijana 
työskentelevä Kim Kannussaari. Hänelle Amis-hankkeessa 
työskentely oli ensimmäinen tehtävä uudessa järjestössä.

Tämän jälkeen Kannussaari on työskennellyt kahdessa 
kolmivuotisessa, kannabisteemaa käsittelevässä hankkeessa. 
Ensimmäinen niistä oli vuonna 2015 alkanut, nuorten pa-
rissa työskenteleville suunnattu Miten puhua kannabiksesta 
-hanke. Työ jatkui vuonna 2018 käynnistyneessä mittavassa 
Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hank-
keessa, jossa Kannussaari toimi projektipäällikkönä. Yhdessä 
YAD ry:n kanssa toteutettu hanke sai rahoituksen Europan 
sosiaalirahastosta.

– ESR-hakemuksen tekeminen, hankkeen budjetointi ja 
projektipäällikkyys ovat olleet isoimpia työpuserruksia ural-
lani. Hanke työllisti lisäkseni viisi kokoaikaista työntekijää ja 
sen aikana koulutettiin noin 13 000 ammattilaista. 

Rahoituslähteet ovat monipuolistuneet
Europan sosiaalirahastosta saatu rahoitus on hyvä esimerkki 
EHYTin hanketyön rahoituksen monipuolistumisesta. Al-
kuaikoina lähes kaikki järjestön hankkeet olivat silloisen Ra-
ha-automaattiyhdistyksen rahoittamia.

Nykyisistä projekteista esimerkiksi nuorten osaamis-
keskustoimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö 
ja lastensuojeluun liittyvä Make a difference -hanke saa ra-
hoituksensa EU:lta. Nuoret Pakka-toimijoina -hanke pyrkii 
ehkäisemään päihteiden välittämistä alaikäisille, ja sen rahoi-
tuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. STEA-ra-
hoitusta saa puolestaan Hadyia-hanke.

– Meillä on myös juuri päättymässä oleva Spelkuns-
kap-hanke, jonka rahoitus on saatu Brita Maria Renlundin 
säätiöltä, Ilmo Jokinen mainitsee.

Paitsi rahoitusta, hankkeisiin tarvitaan useimmiten myös 
yhteistyökumppani. Esimerkiksi Hadyassa mukana on useita 
maahanmuuttajajärjestöjä, Selviksessä taas Kehitysvamma-
liitto ja Sportti-hankkeessa UKK-instituutti.

– Haemme hankkeisiin usein sellaisen kumppanin, jolla on 
toisenlainen näkökulma ja toisenlaista osaamista kuin meillä. 
Näin kumpikin toimii saman teeman hyväksi, mutta työnjako 
on selkeä, Jokinen selvittää.

Hankkeet estävät luutumisen – ja 
puutumisen
Aina hankkeet eivät onnistu odotusten mukaisesti, mutta 
useimmiten niistä on jäänyt hyviä toimintamalleja ehkäise-
vään päihdetyöhön. Jo Amis-hankkeessa kehitetyt Ryhmäil-
miö- ja Päihdeilmiö-menetelmät kuuluvat yhä EHYTin kou-
lutustarjontaan, samoin kuin kannabishankkeissa kehitetyt 
mallit ja menetelmät.

– Kaikkien hankkeiden kaikki tuotokset eivät ole jääneet 
pysyviksi, vaikka hanke olisikin ollut hyvä. Joskus syynä voi 
olla se, että hankkeen toiminta on erilaista muuhun työhöm-
me verrattuna ja arjessa sen pyörittäminen käy hankalaksi, 
Jokinen sanoo.

Tuotosten juurtumista edistää se, että hankkeisiin rekry-
toidaan henkilöt usein EHYTin vakituisista työntekijöistä, 
joiden tilalle palkataan siksi aikaa sijaiset. Näin hankkeista 
kertyvä osaaminen jää taloon.

Jokisen mukaan hankkeista saatava oppi on hyödyksi koko 
järjestölle. Tuore esimerkki tästä on Selvis-hankkeen tuoma 
ymmärrys siitä, milloin tarvitaan selkokieltä ja miten tämä 
pitää huomioida omassa toiminnassa. Sen ansiosta EHYTin 
verkkosivuista on nykyisin saatavana myös selkokielinen ver-
sio.

– Ilman hankkeita olisimme paljon luutuneempia ja puu-
tuneempia eivätkä menetelmämme olisi niin nykyaikaisia 
kuin nyt. Hankkeet antavat myös työntekijöillemme mahdol-
lisuuden tehdä jotain uutta ja kehittyä ammatillisesti, Jokinen 
arvioi.

Samaa mieltä on Kim Kannussaari. 
– Hankkeet rikastuttavat osaamista myös niin, että mah-

dollisiin virheisiin tai kynnyksiin oppii jatkossa olemaan 
kompastumatta. Ne antavat mahdollisuuden kokeiluun ja 
vaihteluun, mikä on hyvä asia myös työhyvinvoinnin kannalta, 
Kannussaari lisää.

Amis-hankkeessa tuotettiin useita kirjoja. Tuunaa tapahtuma! kertoo 
kaiken oleellisen hyvän opiskelijatapahtuman järjestämisestä 
ammattioppilaitoksessa.
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EHYT on ollut aktiivinen keskustelija 
alkoholipolitiikassa

Alkoholipolitiikka herättää mielipiteitä, tunteita ja välillä kiivaitakin keskusteluja, 
minkä myös EHYT on saanut vuosien varrella huomata. Alkuvuosina kuuma aihe oli 
alkoholimainonta, hieman myöhemmin alkoholilain kokonaisuudistus. Järjestölle ne olivat 
hyviä – ja myös haastavia – vaikuttamisen paikkoja.

Alkoholimainonta puhutti Suomessa 2010-luvun 
alkuvuosina. Kolmen järjestön fuusiosta synty-
neelle EHYTille se oli ensimmäinen näkyvän 
vaikuttamistyön paikka.

– Fuusion hyviä puolia oli voimavarojen vahvistuminen 
juuri vaikuttamistyössä. EHYTistä tuli nopeasti tunnettu 
toimija varsinkin alkoholipolitiikassa, mutta myös tupakka-
poliittisessa keskustelussa sekä pelaamisen ja huumepolitii-
kan puolella, sanoo EHYTin ensimmäinen toiminnanjohtaja 
(2012–2015) Sari Aalto-Matturi.

Vuonna 2012 tehdyn lakiesityksen tavoitteena oli rajoittaa 
alkoholimainontaa etenkin lasten ja nuorten suojelemiseksi. 
Rajoituksia kannattanut EHYT toi vastavoimaa juomateol-
lisuudelle ja muille tahoille, jotka olivat mainonnan tiuken-
nuksia vastaan. Asia oli esillä mediassa, ja tuoreen järjestön 
toiminnanjohtaja kutsuttiin usein mukaan esimerkiksi aa-
mu-tv:n keskusteluihin. 

– Sari oli loistava keksimään, miten pääsemme tuomaan 
esiin kantaamme ja keskustelemaan tästä kokonaisuudesta. 
Aiheen esilläolo auttoi myös kokoamaan yhteen Ehkäisevän 
päihdetyön verkoston toimintaa ja synnyttämään keskustelua 
järjestöjen kesken, kertoo Kristiina Soots (ent. Hannula). 
Hän työskenteli EHYTissä johtajana 2012–2015 ja toimin-
nanjohtajana 2015–2017.

Ei ankeuttajan roolille
Alkoholipolitiikassa rajoitusten ajamisesta saa helposti tiukan 
moraalinvartijan ja kukkahattutädin leiman. Tästä roolista 
EHYT pyrki alusta lähtien tietoisesti eroon, mikä ei aina ol-
lut helppoa. 

– Rajoitusten vaatiminen on epäkiitollista varsinkin silloin, 
kun yhteiskunnassa on menossa liberaali aalto. Haimme hy-
vin pragmaattista profiilia: emme halunneet olla ankeuttajia 
vaan moderni ja kiihkoton järjestö, joka haluaa saada aikaan 
hyviä asioita suhteellisen vähän ihmisten elämään vaikutta-
villa muutoksilla. Tästä keskustelimme paljon järjestön sisällä, 
Aalto-Matturi kertoo.

Sekä hänen että Kristiina Sootsin mielestä työvuodet 
EHYTissä olivat kiinnostavaa aikaa, jota leimasi hyvä drai-
vi ja tekemisen meininki. Alkoholipolitiikkaan vaikuttamista 
pohdittiin siitä lähtökohdasta, mitä muutoksia on mahdollista 
saavuttaa. Jos ajettaisiin liian tiukkoja uudistuksia, joita suuri 
yleisö ei kannata, vastakkainasettelu kasvaisi ja järjestön vai-
kutusvalta heikkenisi.

– Tämä oli ajatuksena jo alkoholimainontaan vaikuttami-
sessa. Emme halunneet kokonaan kieltää mainontaa, vaan 
kyseenalaistaa sen tyylistä markkinointia, että jos juot tietyn 
merkkistä siideriä, lähdet lentoon, Soots kuvailee.

ALKOHOLIPOLITIIKKA

Alkoholi herättää suomalaisissa tunteita. Eikä se ole 
ihme, niin paljon kielteistä kuin myönteistäkin siihen 
liittyy. Se osoittaa aiheen olevan tärkeä ja monia 
kiinnostava. Kristiina Hannula teki toiminnanjohtaja-
na aktiivista vaikuttamistyötä puhuen tasapainoisen 
alkoholikulttuurin puolesta.
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Keskusteluissa outojakin kaikuja
Alkoholimainontaa rajoittava laki hyväksyttiin, ja se tuli voi-
maan väkevien alkoholijuomien osalta keväällä 2014 ja mie-
tojen juomin osalta vuoden 2015 alusta. Samoihin aikoihin 
mediassa ja sosiaalisessa mediassa ryöpsähti vielä keskusteluja, 
jotka niin sanotusti ”lähtivät laukalle”. Yksi väite koski luuloa, 
jonka mukaan viranomaiset olisivat lakiuudistuksen seurauk-
sena kieltäneet viski-sanan käytön. 

Keskusteluissa myös kohistiin Keravalla, Lahdentien var-
rella seisseestä jättimäisestä mainosoluttölkistä ja Sinebry-
choffin hevosten nimistä, jotka mahdollisesti olisivat ristirii-
dassa lakimuutosten kanssa. 

”Kumpikin lienee hyvin vähämerkityksinen asia suurim-
malle osalle suomalaisista. Sen lisäksi ne ovat vähintäänkin 
epäolennaisia asioita alkoholimainontaa koskevassa lakiuu-
distuksessa”, Sari Aalto-Matturi kommentoi kohuja EHY-
Tin tiedotteessa lokakuussa 2014.

Sosiaalisesta mediasta, etenkin Twitteristä, tuli sittemmin 
yhä vilkkaampi keskustelufoorumi. Entistä värikkäämpää 
keskustelua siellä ja koko yhteiskunnassa herätti kiistelty al-
koholilain kokonaisuudistus, jonka eduskunta hyväksyi lopul-
ta joulukuussa 2017.

Kiivasta lobbausta lakiuudistuksesta
Yksi alkoholilain kokonaisuudistuksen seuraus oli, että vähit-
täismyynnissä myytävien alkoholijuomien enimmäisvahvuus 
nousi 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin.

– Lobbaus asian ympärillä oli erittäin kiivasta, ja siihen on 
kaksi syytä. Alkoholi on asia, josta kaikilla on mielipiteitä, sii-
tä puhutaan paljon ja se herättää tunteita. Toiseksi sen ympä-
rillä pyörii valtava bisnes, ja bisneksestä seuraa aina lobbausta, 
toteaa EHYTin valtuuston puheenjohtajana vuodesta 2017 
toiminut Pekka Puska. 

Asia oli tärkeä paitsi panimoteollisuudelle myös kaupan 
keskusjärjestöille. Siinä, että elinkeinoelämän edustajat lähes-
tyvät omalla asiallaan päättäjiä, ei Puskan mielestä sinänsä ole 
mitään pahaa. Mutta vastaavasti terveyspuolen ihmisten tulee 
muistuttaa päätöksentekijöitä kansalaisten terveyteen ja hy-

vinvointiin vaikuttavista seikoista.  
Puska vaikutti tuolloin poliittisessa päätöksenteossa toi-

miessaan kansanedustajana vuosina 2017–2019.
– Kun eduskuntaan tuotiin esitys, joka kaiken tutkimus-

tiedon mukaan lisäisi alkoholin kulutusta, ei sitä voinut hy-
väksyä vaan oli pakko reagoida. Ja keskustelu aiheesta meni 
aika vilkkaaksi. Vielä tänä päivänäkin minulle tulee somessa 
herjoja tästä asiasta.

Myös EHYTiä vastaan hyökättiin, mikä Puskan mielestä 
kertoi siitä, että järjestöllä on painoarvoa ja vaikutusvaltaa.

– EHYTillä oli tärkeä rooli taustainformaation antajana. 
Järjestöllä on paljon asiantuntemusta ja aktiivista kentän vä-
keä jäsenjärjestöissä, mikä kyllä huomattiin.

Nelosolut ja limuviinat tulivat kauppoihin
Nelosoluiden ja niin kutsuttujen limuviinojen tulo ruoka-
kauppojen hyllyille oli pettymys niin Pekka Puskalle kuin 
EHYtillekin. Hyvä puoli oli Puskan mielestä se, että asiasta 
käyty laaja keskustelu lisäsi ymmärrystä siitä, että alkoholi-
haittojen torjuminen on terveyskysymys, ei moraalikysymys.

– Perussanoma on se, että mitä enemmän maassa juodaan 
viinaa, sitä enemmän siitä koituu haittoja. Se on rautainen 
laki.

EHYTin viestintäpäällikön Päivi Tiittanen muistuttaa, 
että liberaaleinta linjaa ajaneet olivat pyrkineet huomattavasti 
suurempiin uudistuksiin, mitä tulee vähittäismyynnissä ole-
van alkoholin enimmäisvahvuuteen. 

– Kun puhutaan alle prosentin noususta, niin olihan se ai-
kamoinen torjuntavoitto. Siltä se ei välttämättä heti tuntunut, 
koska olimme tehneet niin sinnikkäästi töitä toisenlaisen lop-
putuloksen saavuttamiseksi, Tiittanen sanoo.

Vuoden 2017 aikana EHYT muun muassa toimitti kan-
sanedustajille tietoa siitä, mitkä tahot hyötyisivät esitetyistä 
lakimuutoksista. Lisäksi järjestö teetti kyselyjä sekä herätte-
li julkista keskustelua alkoholin työllistävistä vaikutuksista 
#alkoholityöllistää-kampanjalla. Se herätti paljon huomiota 
ja nousi jopa sen hetken Suomen trendaavimmaksi Twit-
ter-kampanjaksi.

Alkoholipoliittinen vaikuttamistyö on 
ollut hyvin merkittävä ponnistus. Hyl-
lyiltä löytyy edelleenkin kymmenittäin 
erilaisia esitteitä ja julkaisuja, joissa 
kerrotaan alkoholin aiheuttamista 
haitoista niin yksilölle kuin yhteiskun-
nalle. Tämä kuva liittyy esitteeseen, 
jossa käytiin läpi mitä valmistustapa-
rajoitteesta luopuminen tarkoittaisi. 
KUVA: MINNA LEHTINEN
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Vaikuttamistyötä monella tasolla
Koska alkoholilaki oli pitkään kuuma aihe, EHYTin sisällä 
nousi huolta siitä, viekö se liiaksi huomiota muulta toimin-
nalta. Tiittasesta huoli oli ymmärrettävä, sillä alkoholilain 
kokonaisuudistus oli paljon esillä järjestön viestinnässä. Myös 
ilmapiiri asian ympärillä saattoi tuntua lannistavalta EHY-
Tiin kohdistuneen arvostelun vuoksi.

– Emme me silti pelkästään vastustusta saaneet, vaan eten-
kin lasten etua ajavat järjestöt työskentelivät rinnallamme 
kampanjoissa ja ulostuloissa. Teimme paljon yhteistyötä eri 
järjestöjen kanssa, Tiittanen jatkaa.

Sittemmin järjestö on saanut kulkea tasaisempaa latua al-
koholipoliittisessa vaikuttamistyössään. Tulevaisuudessa yksi 
järjestön ajamista tavoitteista on saada kaikkiin alkoholituot-

teisiin etiketti- ja pakkausmerkinnät, jotka kertovat tuotteen 
ainesosat ja energiapitoisuuden. Tätä hanketta EHYT edistää 
kansainvälisissä verkostoissa.

Pekka Puska muistuttaa, että alkoholipoliittinen vaikutta-
mistyö ei ole vain lakiasioihin vaikuttamista. Siihen kuuluu 
myös EHYTin kentällä, esimerkiksi nuorten parissa, tekemä 
työ, joka hänestä on huipputärkeää.

Alkoholihaitat heijastuvat niin moneen asiaan yhteiskun-
nassa, että monitasoiselle ehkäisevälle päihdetyölle on vahva 
tilaus jatkossakin.

– Työhyvinvointi, perheiden ongelmat, sote-puolen paine. 
Pitää nähdä, että tämä ei ole moraalinen kysymys, vaan kovaa 
konkretiaa. Ja siihen voidaan vaikuttaa, Puska toteaa.

Viron viinaralli puhutti alkoholilain uudistamisen alla.
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Nikotiinittomuuden 
edistäminen vaatii hyviä 
tuntosarvia 
EHYT ry:n tupakan vastainen työ on vuosikymmenen kuluessa muuttunut työksi 
nikotiinittomuuden edistämiseksi. Tehtävässä auttavat tarkka markkinoiden ja trendien 
seuranta, monipuoliset toimintatavat sekä hyvät yhteistyöverkostot.

Nykyisen tupakkalain tavoitteena on saada tupak-
ka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppumaan Suo-
messa vuoteen 2030 mennessä. Tähän työhön myös 
EHYT osallistuu pyrkiessään edistämään nikotii-

nittomuutta erityisesti nuorten parissa.
Tehtävää riittää, sillä vaikka tupakointi on vähentynyt, 

nuuskan käyttö on lisääntynyt ja markkinoille on tullut uusia 
nikotiinituotteita. 

– Olisi tosi helppoa, jos meillä olisi vain yksi tuote. Mark-
kina kuitenkin muuttuu koko ajan ja samoin se, miten uusiin 
tuotteisiin suhtaudutaan. Tupakkateollisuus lobbaa voimak-
kaasti, ja nikotiinituotteista tulee valtavalla vauhdilla lääketie-

teellistä tutkimusta. Tässä työssä on todella paljon aspekteja, 
sanoo EHYTin nikotiinittomuuden asiantuntija, projekti-
päällikkö Katri Saarela.

Nuoria houkutellaan tuotteiden käyttäjiksi esimerkiksi 
makuaineita sisältävillä nikotiinipusseilla, joiden nikotiini-
pitoisuudet voivat olla huomattavasti korkeampia kuin lääk-
keellisten korvaushoitotuotteiden. Tarjolla on myös savukeas-
kiin sopivia makukortteja, joilla saa tupakkaan esimerkiksi 
mentolin makua. Näin voidaan kiertää vuonna 2020 voimaan 
tullutta EU:n tupakkatuotedirektiiviä, joka kielsi mentolis-
avukkeet.

Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys 

NIKOTIINITTOMUUS

Projektipäällikkö Katri Saarela (va-
semmalla) ja Elisa Aarnio (oikealla) 
kävivät onnittelemassa ja palkitsemassa 
Smokefree-kilpailun voittanutta luokkaa 
Pappilansalmen koulussa Haminassa. 
KUVA: JAANA TURKIA
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tupakkalain uudistamisesta, joka tähtää muun muassa tupak-
kapakkausten yhdenmukaistamiseen sekä uimarantojen ja 
lasten leikkipaikkojen savuttomuuteen. Esityksessä ehdote-
taan myös makukorttien myynnin kieltämistä, mitä EHYT-
kin on esityksestä antamassaan lausunnossaan kannattanut. 

Nuuskabuumin jäljillä Pohjois-Suomessa
EHYT toteutti vuosina 2018–2020 Nikotiinihankkeen, joka 
pyrki ehkäisemään yläkouluikäisten nuuskan käyttöä pääkau-
punkiseudulla ja Meri-Lapin alueella. Siihen kuului muun 
muassa Nuuskakoukku-kampanja, joka kannusti nuoria suh-
tautumaan kriittisesti ympäristön nuuskamyönteisiin viestei-
hin. 

Jo aiemmin EHYT oli käynnistänyt Nuuska-agentti-toi-
mintamallin. Se syntyi Oulussa, jossa nuuskan käyttö aiheutti 
huolta yläkoulun henkilöstössä ja oppilaiden vanhemmissa. 
Nuuska-agentti-mallissa koulutetut kahdeksas- ja yhdeksäs-
luokkalaiset lisäävät tietoa nuuskan käytön haitoista ja toimi-
vat vertaisvaikuttajina nuoremmille. Malli kuuluu yhä EHY-
Tin koulutuspakettiin.

Eräänlaisena ”nuuska-agenttina” Pohjois-Suomessa on 
toiminut myös aluekoordinaattori Saija Himanka, joka on 
työskennellyt EHYTissä vuodesta 2013. Alkuvuosina hän 
kävi säännöllisesti Haaparannan nuuskakaupoissa ja seurasi 
ilmiön kehittymistä haastattelemalla sekä ostajia että myyjiä. 
Raportiksi kootut havainnot kiinnostivat myös sosiaali- ja 
terveysministeriötä.

– Nuuskabuumi alkoi silloin hiljalleen kiihtyä, ja siihen 
liittyi hyvin mielenkiintoisia ilmiöitä, esimerkiksi salakulje-
tusta. Sain jopa porttikiellonkin muutamiin myyntipaikkoi-
hin, Himanka kertoo.

Himanka oli taustavaikuttajana myös markkinointia kos-
kevassa tapauksessa, jossa Oulun kaupunki päätyi poistamaan 
osittain sensuroitu-tekstillä peitetyt nuuskakaupan mainokset 
jäähallistaan. Mainokset olivat olleet näkyvillä paikallisen jää-
kiekkoseuran otteluissa.

– Aika paljon on ollut myös esimerkiksi nikotiinituottei-
den somemainontaa koskevia tapauksia, joista olen ilmoit-
tanut Valviralle. Tai nikotiinipussien osalta Fimealle, koska 
nikotiinipussit kuuluvat lääkelain piiriin. 

Perinteikäs Smokefree-kilpailu  
päättyi vuonna 2021
Yksi toimintamuoto nikotiinittomuuden edistämisessä on 
ollut lähinnä yläkouluille suunnattu Smokefree-kilpailu, joka 
järjestettiin Suomessa ensimmäistä kertaa jo runsaat 30 vuot-
ta sitten.

– Oppilaat sitoutuivat puolen vuoden ajaksi siihen, ettei-
vät he tupakoi tai käytä nuuskaa tai muita nikotiinituotteita. 
Lisäksi kilpailuun kuului erilaisia keskustelutehtäviä. Vuonna 
2015 aloimme kehittää myös alakoulun toimintaa ja suunnit-
telimme viides–kuudesluokkalaisille Smokefree-rastiradan, 
kertoo EHYTin projektipäällikkö Sarianna Palmroos, joka 
työskenteli kyseisen vuoden kilpailun parissa.

Viime vuonna EHYT luopui Smokefreen järjestämisestä, 
joten kilpailukausi 2020–2021 jäi viimeiseksi.

– Osallistujamäärät alkoivat hieman pienentyä, vaikka osa 
kouluista tykkäsi kilpailusta ja osallistui siihen vuodesta toi-
seen. Päätös tehtiin paitsi resurssien vuoksi, myös siksi, että 
kilpailu oli pyörinyt kauan samalla tavalla. Ajattelimme, että 
on aika uudistua ja tehdä asioita hieman modernimmin, Katri 
Saarela kertoo.

Koulut voivat yhä hyödyntää nikotiinittomuutta käsittele-
viä opetusmateriaaleja, esimerkiksi päivitetty aineisto Smo-
kefree-rastirataan on saatavilla sekä sähköisenä että painet-
tuna. 

– Lisäksi yläkouluille suunnatuilla päihdekasvatuksen op-
pitunneillamme, Hubu-tunneilla, käsitellään nikotiinituottei-
ta alkoholin ja kannabiksen ohella, Palmroos mainitsee.

Parhaillaan käynnissä olevassa Nuoret Pakka-toimijoina 
-hankkeessa tavoitteena on ehkäistä nikotiinituotteiden ja 
alkoholin välittämistä alaikäisille. Hankkeen kohderyhmänä 
ovat yläkouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat 
nuoret.

Yhteistyötä useissa verkostoissa
Sarianna Palmroos muistuttaa, että vaikka nikotiinittomuu-
den edistämisessä riittää uusia haasteita, myös myönteistä 
kehitystä on kymmenessä vuodessa tapahtunut paljon tupa-
koinnin vähentyessä.

– Usko positiiviseen kehitykseen on näkynyt niin, että tu-
pakkalain kokonaisuudistuksessa vuonna 2016 savuttomuu-
den ja nikotiinittomuuden tavoite asetettiin jo vuoteen 2030 
aiemman vuoden 2040 sijaan, hän sanoo.

Myönteistä on myös se, ettei työtä nikotiinittomuuden 
edistämiseksi tarvitse tehdä yksin, vaan rinnalla on useita yh-
teistyökumppaneita, kuten Suomen Syöpärekisteri, Savuton 
Suomi -verkosto, Filha ry  ja Suomen ASH ry. Esimerkiksi 
vuoden 2022 Päihdepäivillä on nikotiiniteemaa käsittelevä se-
minaari, jonka EHYT järjestää yhteistyössä Filha ry:n kanssa.

– Lisäksi EHYTin aluekoordinaattorit ympäri Suomen 
ovat olleet vahvasti mukana alueellisissa työryhmissä ja myös 
kouluttaneet vuosien aikana ison määrän paikallisia toimijoita 
nikotiinittomuuden edistämistyöhön, Saija Himanka toteaa.

Porin seudun savuton verkosto järjesti 2019 WHO:n Maailman savuttomana 
päivänä kauppakeskustempauksen: häkä- ja verenpaine mittauksia, Onnen-
pyörää ja lopettamisen tuen keskusteluja.  
(KUVAN OTTI TUNTEMATON OHIKULKIJA.) 
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Avoimuus ja asiallisuus 
kantavat huumausaineiden 
haittojen ehkäisyssä 
EHYT luottaa rauhalliseen ja johdonmukaiseen keskustelutapaan huumausaineita 
koskevissa kysymyksissä. Näkyvyyttä tällä alueella ovat tuoneet etenkin hankkeet, 
jotka järjestö on toteuttanut kannabiksen aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi ja 
vähentämiseksi. 

Huumausaineista aiheutuvien haittojen ehkäisy on 
kuulunut EHYT ry:n toimintaan alusta asti. Järjes-
tön asiantuntija Kim Kannussaari kuvailee EHY-
Tin tapaa suhtautua tähän teemaan rauhalliseksi, 

ei-hysterisoivaksi ja faktatietoon perustuvaksi. Sellaista se oli jo 
hänen aiemmassa työpaikassaan, Elämä On Parasta Huumetta 
ry:ssä, joka oli yksi EHYTin perustajajärjestöistä.

– Olemme osallistuneet huumepoliittiseen keskusteluun 
ehkäisevä päihdetyö edellä, ja matkan varrella mukaan on 
tullut myös haittoja vähentäviä elementtejä. Olemme seuran-
neet, mitä keskustelukulttuurissa Suomessa ja sen ulkopuolel-
la tapahtuu, ja osallistuneet siihen tarpeen mukaan, Kannus-
saari kertoo.

Hän toteaa suomalaisten asenteiden huumausaineita koh-
taan muuttuneen aiempaa neutraalimmiksi kymmenessä vuo-

dessa. Silti kyse on yhä vahvasti mielipiteitä jakavasta asiasta 
ja teemasta, johon liittyy vahva stigma terminologiaa myöten. 
Kannussaari kertookin käyttävänsä huumausaineista mielui-
ten termiä laittomat päihteet. 

EHYT pyrkii järjestön toiminnanjohtajana vuonna 2017 
aloittaneen Juha Mikkosen mukaan paitsi ehkäisemään lait-
tomien päihteiden käytön aloittamista myös vaikuttamaan 
siihen, ettei käyttäjille aiheutuisi kohtuuttomia, loppuelämää 
varjostavia seurauksia. 

– Järjestössä on melko laaja jäsenpohja, joten myös huu-
mausainekysymykseen on monenlaisia kantoja. EHYT on 
velvollinen kuuntelemaan kaikkia näkemyksiä. Vahvuutemme 
tässä keskustelussa on, että pystymme suhteellisen neutraalis-
ti ja objektiivisesti arvioimaan eri puolia ja tasapainoilemaan 
niiden välillä, Mikkonen sanoo.

HUUMAUSAINEET

Asiantuntija Kim Kannussaari on kouluttanut 
vuosien varrella tuhansia ammattilaisia kannabiksen 
puheeksi ottamiseen ja interventioiden tekemiseen. 
Hän on huomannut, että ammattilaisten osaaminen ja 
rohkeus ottaa kannabis puheeksi on lisääntynyt. Eikä 
keskustelun tarvitse aina olla ryppyotsaista.
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Kannabishankkeissa koulutettiin iso 
joukko ammattilaisia
Laittomien päihteiden käyttö on Suomessa lisääntynyt kym-
menessä vuodessa, ja etenkin kannabiksen kokeilu ja käyttö 
on yleistynyt. Kanadan muutaman vuoden takainen päätös 
laillistaa kannabis on lisännyt aiheesta keskustelua muualla-
kin, myös Suomessa. Vihreät ilmoitti vuonna 2021 kannatta-
vansa kannabiksen käytön, myynnin, hallussapidon ja valmis-
tuksen laillistamista.

Kannussaari uskoo, että tähän on vielä Suomessa matkaa.
– Yhteiskuntamme ei ole tähän vielä kypsä, eikä sen tar-

vitse ollakaan. On parempi odotella ja katsoa, mitä muualla 
maailmassa tapahtuu – tässä asiassa ei tarvitse olla edelläkä-
vijä, hän arvioi.

Vuosina 2015–2017 EHYT toteutti Miten puhua kan-
nabiksesta -hankkeen, jossa koulutettiin terveydenhuollon ja 
oppilaitosten ammattilaisia kannabiksesta keskustelemiseen. 

Työ jatkui vuosina 2018–2020 toteutetussa Kannabisin-
terventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeessa, jonka 
EHYT toteutti yhdessä kumppanijärjestö YADin kanssa. Ta-
voitteena oli auttaa kannabista käyttäviä nuoria lyhytinterve-
ntion ja oma-avun avulla kannabiksen käytön lopettamisessa 
tai vähentämisessä. Hankkeessa koulutettiin yli 13 000 am-
mattilaista, jotka kohtaavat kannabista käyttäviä nuoria.

Edelleen EHYT tarjoaa kannabiskoulutusta ja aiheeseen 
liittyviä opetusmateriaaleja ammattilaisille. 

– Olemme kuunnelleet osallistujien tarvetta ja palautteita, 
ja niissä ovat usein korostuneet puheeksi ottamisen asiat, jär-
jestön kannabistyöstä vastaava Kannussaari kertoo. 

Haittojen ehkäisemiseen kuuluu myös 
niiden vähentäminen
Kieltopolitiikan rinnalla Suomessa tehdään myös haittoja 
vähentävää huumausainepolitiikkaa. Sen perusajatuksena on 
purkaa huumeidenkäyttöön liittyvää stigmaa niin, että huu-
meita käyttävien ihmisten ongelmiin suhtaudutaan käytän-
nönläheisesti ja moralisoimatta ja heitä kohdellaan kunnioit-
tavasti täysivaltaisina kansalaisina. 

Tätä lähestymistapaa EHYTkin pitää tärkeänä. 
– Haittojen vähentäminen tarkoittaa sitä, että jos ihminen 

ei ole valmis lopettamaan käyttöä, vähentäminenkin on pai-
kallaan. Tai sitä, että päihteiden käyttäjien olosuhteet ja pal-
velut luodaan sellaisiksi, että haittoja tulisi mahdollisimman 

vähän, Kim Kannussaari kuvailee.
Esimerkiksi Päihdeasiamiestoiminnassa vaikutetaan päih-

dehuollon toimijoihin ja puolustetaan päihdeasiakkaiden oi-
keuksia. A-kiltojen Liitolta EHYTille vuonna 2015 siirtynyt 
toiminta tukee ja täydentää lakisääteistä potilas- ja sosiaali-
asiamiesjärjestelmää.

– Yleisellä tasolla pääasiallinen päihde on alkoholi, mutta 
meille yhteyttä ottavista ihmisistä suuremmalla osalla on riip-
puvuutta huumeisiin ja lääkkeisiin. Usein ongelmat liittyvät 
hoitoon pääsyyn, hoitokäytöntöihin tai asiakkaan kokemaan 
kohteluun, kertoo päihdeasiamies Tuula Sillanpää. 

EHYT on myös mukana kansainvälisessä haittojen vähen-
tämisen verkostossa, European Harm Reduction Networ-
kissa. Edustuksesta verkostossa vastaa aluetyöntekijä Mika 
Mikkonen, joka on aiemmalla työurallaan toiminut pitkään 
huumausaineiden käyttäjien parissa.

– EHYT on verkostossa mukana focal pointina. Se tar-
koittaa sitä, että tuotamme muiden järjestöjen ja toimijoiden 
kanssa maakohtaista tietoa Suomesta, Mika Mikkonen ker-
too.

EHYTin näkemykset kiinnostavat 
kannabis-keskusteluissa
Miten puhua kannabiksesta -hankkeessa EHYTin kasvot 
suomalaiseen huumausainekeskusteluun antoi Kim Kannus-
saari. Hän on siitä lähtienkin saanut usein kommentoida lait-
tomiin päihteisiin liittyviä kysymyksiä julkisuudessa. 

– Ennen tuota hanketta Suomessa ei ollut ollut minkään-
laista kannabikseen liittyvää projektia, ja aihe kiinnosti me-
diaa todella paljon. Olen kokenut keskusteluun osallistumisen 
positiiviseksi, koska se on korostanut EHYTin roolia myös 
huumepoliittisessa keskustelussa, ei vain alkoholipolitiikassa.

Kannabis kirvoittaa paljon keskustelua myös sosiaalisessa 
mediassa. Kärjekkäintä keskustelu oli Kannussaaren mukaan 
vuosina 2015–2017, jolloin EHYTiä haastettiin voimakkaasti 
kannabispolitiikasta. Sen jälkeen laineet ovat rauhoittuneet.

– Tulimme mukaan uutena toimijana ja haimme suuntaa. 
Olemme hiljalleen voittaneet meitä vastustavien tahojen luot-
tamuksen johdonmukaisella ja rauhallisella suhtautumisella. 
Nyt meitä tägätään mukaan keskusteluihin ja halutaan kuulla, 
mitä mieltä olemme. Näen sen tietynlaisena kunnioituksena 
ja ammattitaidon osoituksena, Kannussaari toteaa.

Vuosina 2015–2017 EHYT toteutti Miten 
puhua kannabiksesta -hankkeen, jossa 
koulutettiin terveydenhuollon ja oppi-
laitosten ammattilaisia kannabiksesta 
keskustelemiseen. Kuva vuodelta 2016 
Lappeenrannassa pidetystä kannabis-
koulutuksesta.
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Pelihaittojen ehkäisyä läpi 
murrosvuosien
Raha- ja digipelaamisen haittojen ehkäisy on kymmenessä vuodessa muuttunut 
projektityöstä pysyväksi osaksi EHYT ry:n toimintaa. Järjestö on tehnyt aiheen parissa 
aktiivista työtä niin kouluttajana kuin yhteiskunnallisena vaikuttajanakin.  

Raha- ja digipelaamisen haittojen ehkäisy on kuulunut 
EHYTin toimintaan alusta asti. Sen juuret ulottuvat 
jo Elämä on parasta huumetta ry:ssä (EOPH) alka-
neeseen työhön. 

EOPH:lla oli hanke lasten ja nuorten rahapelihaittojen 
ehkäisemiseksi vuosina 2007–2009. Tämän jälkeen se käyn-
nisti Pelitaito-projektin (2010–2014), jota ryhtyi vetämään 
tuolloin EOPH:ssa kouluttajana työskennellyt Inka Silven-
noinen. Järjestöfuusion jälkeen projekti jatkui EHYTin toi-
mintana.

Projektin kohderyhmänä olivat lapset ja nuoret ja heidän 
vanhempansa sekä nuorten parissa työskentelevät ammatti-
laiset. Alkuvaiheessa hankkeen painopiste oli rahapelaami-
sessa, jonka ikäraja nousi arpajaislain uudistuksen myötä 18 
ikävuoteen vuonna 2011.

– Teimme paljon yhteistyötä muun muassa THL:n kanssa, 
esimerkiksi tuotimme aiheeseen liittyvän Nuoret pelissä -tu-
kiaineiston, Silvennoinen kertoo.

Seuraavina vuosina Pelitaito-projektin painopiste siirtyi 

enemmän digipelaamiseen, koska koulut ja oppilaitokset sekä 
myös sote-alan ammattilaiset kaipasivat tukea erityisesti tä-
män aiheen käsittelyyn. Silvennoinen huomasi, että digipe-
laamisen puolelta puuttui ammattilaisten yhteistyöverkosto. 
Hän pani alulle pelikasvattajien verkoston, ja koko pelikasva-
tus-termikin sai alkunsa osana verkoston yhteistyötä. 

– Lähetin aluksi sähköpostin kaikille toimijoille, joiden 
tiesin olevan tekemisissä tämän aiheen parissa. Kiinnostus 
nousi heti. Verkosto on edelleen monelle tosi tärkeä osaami-
sen jakamisen kannalta, ja olen ilolla seurannut sivusta sen 
kasvua.

Tärkeä saavutus oli myös myönteisen digitaalisen pelaami-
sen kulttuurin edistäminen. Lisäksi projektin ansiosta raha- 
ja digipelien haittojen ehkäisy kirjattiin ensimmäistä kertaa 
EHYTin strategiaan vuonna 2014. 

Arpa-projekti keskittyi aikuisiin
Pelitaito-projektin päätyttyä EHYT käynnisti Arpa-projek-
tin (2015–2019), jonka vetäjäksi tuli Tapio Jaakkola. Ennen 

RAHA- & DIGIPELAAMINEN

Pelitaito-projekti (2010–2014). Pelitaito-projektissa 
ehkäistiin lasten ja nuorten digitaalisesta pelaami-
sesta syntyviä haittoja ja luotiin hyvää pelikult-
tuuria. Projektin ytimessä oli pelisivistys. Kuvassa 
projektiasiantuntija Teresa Tenkanen, projektiasi-
antuntija Mikko Meriläinen ja projektipäällikkö Inka 
Silvennoinen. KUVA: MATTI IMMONEN
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tätä tehtävää Jaakkola johti auttavaa puhelinta Peluuria ja Pe-
liklinikkaa, joita hän oli aiemmin ollut myös perustamassa. 

– Arpa-projekti oli ensimmäinen aikuisten rahapelihaitto-
jen ehkäisyyn suunniteltu projekti ja siinä mielessä pionee-
rihanke. Aloitimme työn tekemällä selvityksen riskialttiista 
rahapelaamisesta, hän kertoo.

Syntyi Rahapelaamisen riskirajoilla -selvitys, jonka poh-
jalta toimintaa saatiin suunnattua haittoja ehkäisevään suun-
taan. Projektin kohderyhmiksi valikoituivat ikäihmiset, työ-
elämän toimijat sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

– Jo Peluuria vetäessäni minulle oli tullut selväksi, että so-
te-ammattilaiset eivät tunnistaneet rahapeliongelmia ja jos 
tunnistivatkin, he eivät tienneet, miten niitä kohdatessa tulisi 
toimia, Jaakkola sanoo.

Arpa-projektissa EHYT koulutti kaikkiaan noin 3 700 
sosiaali- ja terveydenalan ammattilaista. Osassa koulutuksista 
työ jakaantui niin, että Jaakkola koulutti puolet päivästä raha-
pelaamisesta ja tuolloin EHYTissä erityisasiantuntijana toi-
minut Silvennoinen toisen puolen digipelaamisesta. Edelleen 
ammattilaisten koulutus on tärkeä osa EHYTin pelihaittojen 
ehkäisytyötä.

Projektin aikana järjestön rooli yhteiskunnallisena keskus-
telijana ja vaikuttajana kasvoi rahapelikysymyksissä. 

– Tuona aikana myös tapahtui paljon, kun kolme rahape-
liyhtiötä yhdistyi yhdeksi yhtiöksi vuonna 2017 ja arpajais-
lakia muutettiin. Ehyt oli aktiivisesti mukana keskusteluissa 
ja muun muassa antoi lausuntoja lainvalmisteluun, Jaakkola 
kertoo.

Laimea keskustelu vilkastui
Nykyisin julkinen keskustelu rahapelaamisesta ja myös sen 
haitoista on vilkasta. Inka Silvennoinen muistaa, kuinka vä-
hän haitoista keskusteltiin vielä kymmenen vuotta sitten.

– Rahapelihaitat eivät tuolloin tuntuneet kiinnostavan po-
liitikkoja – oli todella harvinaista esimerkiksi päästä keskus-
telemaan jonkun kansanedustajan kanssa. Nyt tilanne on toi-
nen, ja hyvä niin, vuonna 2018 Peluurin päälliköksi siirtynyt 
Silvennoinen sanoo.

Hän on hyvillään myös siitä, että viime vuosina mediassa-
kin on alettu tuoda esiin rahapelihaittoja yhteiskunnallisina ja 
kansanterveydellisenä ongelmina eikä vain yksittäisinä tari-

noina ja yksilön ongelmina.
Rahapelikysymykset alkoivat puhuttaa entistä enemmän 

myös sosiaalisessa mediassa, etenkin Twitterissä. Välillä kiih-
keiksi käyvien keskustelujen ikävä lieveilmiö ovat somehäi-
rintä ja maalitus, josta myös EHYT on viime vuosina saanut 
osansa.

– Twitter on hankala alusta käydä keskustelua. Olen läh-
tenyt siitä, että nämä eivät ole mielipidekysymyksiä, vaan 
asioiden pitää perustua tutkittuun tietoon. Vaikka virheellisen 
tiedon saisikin somessa kumottua, sitä silti jaetaan eteenpäin, 
koska se on usein tutkittua tietoa raflaavampaa, Jaakkola sa-
noo.

Silvennoisen mielestä hankalissakin keskusteluissa on kui-
tenkin hyvät puolensa.

– Kansalaiskeskustelu kaikkine ylilyönteineenkin pakot-
taa meidät tarkastelemaan kriittisesti omaa toimintaamme ja 
pohtimaan, miten voimme toimia entistä paremmin jatkossa.

Yhteistyötä yli rajojen
Yhteistyö ja kumppanuudet ovat tärkeitä rahapelihaittojen 
ehkäisytyössä. Etenkin THL on ollut EHYTille merkittävä 
yhteistyökumppani, mutta rahapelihaittojen torjuntaan on 
haettu vahvistusta myös järjestökentältä.

Sekin on ollut osa yhteiskunnallista vaikuttamista, vuonna 
2020 eläkkeelle jäänyt Tapio Jaakkola huomauttaa.

– Pyrimme saamaan muut järjestöt näkemään, miten ne 
voivat omassa työssään ottaa huomioon rahapelihaittojen eh-
käisyn. Onkin olemassa rypäs järjestöjä, jotka ovat jo kauan 
tehneet tätä työtä, kukin omasta roolistaan käsin, Jaakkola 
sanoo.

Vuonna 2020 työ rahapelihaittojen ehkäisemiseksi muut-
tui entistä pysyvämmäksi osaksi EHYTin organisaatiota, kun 
rahapelihaittojen yksikkö aloitti toimintansa aiemmin raha-
pelitutkimuksen parissa työskennelleen Riitta Matilaisen 
johdolla. 

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa jatkuu tulevaisuu-
dessa myös kansainvälisellä tasolla: vuonna 2021 EHYT oli 
perustamassa eurooppalaista rahapelihaittatyötä tekevien 
järjestöjen EGHPN-verkostoa (European Gambling Harm 
Prevention Network), jossa Matilainen toimii ensimmäisenä 
puheenjohtajana.

Arpa-projekti (2015–2019) jakoi 
tietoa aikuisten rahapelaa-
misesta ja rahapelihaitoista 
Porin Suomi Areenan yleisölle. 
Kuvassa projektin työntekijät 
Salla Karjalainen (vas.) ja 
Sanni Nuutinen (oik.) keskus-
televat kansalaisten kanssa 
rahapelihaittojen ehkäisystä 
EHYTin messuständillä Porin 
kävelykadulla Suomi Areenassa 
heinäkuussa 2016.  
KUVA TAPIO JAAKKOLA
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EHYT on kasvanut aktiiviseksi 
ja rohkeaksi vaikuttajaksi

Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on ollut EHYTille tärkeä tavoite 
toiminnan alusta asti. Tässä on myös onnistuttu: kymmenessä vuodessa järjestöstä 
on kasvanut vahva ehkäisevän päihdetyön vaikuttaja, jonka näkemyksistä ollaan 
kiinnostuneita.

EHYT ry:n yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta 
tarkoittaa päihdepolitiikkaan ja yhteiskunnalliseen 
keskusteluun osallistumista, päihde- ja peliasioista 
viestimistä ja laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Ak-

tiivisuutta ei tässä suhteessa ole puuttunut: esimerkiksi vuonna 
2020 järjestöllä oli jäsenyys tai edustus noin 180 työ-, ohjaus- 
ja projektiryhmässä. Lausuntoja se antoi saman vuoden aikana 
toistakymmentä.

Tuoreimman eli vuonna 2021 teetetyn sidosryhmätutki-
muksen mukaan EHYTin toimintaa myös arvostetaan. Vas-
taajista entistä useampi – yli 90 prosenttia – piti järjestön roo-
lia alkoholi- ja huumehaittojen ehkäisijänä erittäin tai melko 
tärkeänä.

– On ollut hyvä huomata, että EHYTiä arvostetaan ja 
olemme päässeet keskustelemaan toimialaamme kuuluvista 
tärkeistä asioista, sanoo järjestön toiminnanjohtajana vuonna 

2017 aloittanut Juha Mikkonen. Hän työskentelee parhail-
laan Lääkäriliitossa ja on tehtävästään toimivapaalla elokuun 
2022 loppuun asti.

Mikkonen muistuttaa, että kansalais- ja asiantuntijajärjes-
tönä EHYTin vaikuttamistyön kohteena ovat paitsi yhteis-
kunta myös yhteisöt ja yksilöt.

– Vaikuttamistoimintaa on esimerkiksi päihdekoulutuksen 
antaminen oppilaitoksille ja oppilaille, samoin kuin pyrkimys 
vaikuttaa laajoihin yhteiskunnallisiin prosesseihin. Vaikutta-
minen yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla on minusta ollut 
hyvä tapa jäsentää tätä työtä. 

Alkoholipolitiikka korostui alkuvuosina
Yhteiskunnallisen painoarvon kasvattaminen oli keskeinen 
tavoite kolmen järjestön fuusiossa, jonka tuloksena EHYT 
vuonna 2012 aloitti toimintansa.

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

EHYTin toiminnanjohtaja Juha Mikkonen haastattelee 
Päihdepäivillä vuonna 2018 professori Juho Saarta.
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– Ensimmäisinä vuosina pohdimme paljon sitä, mikä 
EHYTin yhteiskunnallisen vaikuttamisen rooli on ja millä 
areenoilla ja missä teemoissa sitä tehdään. Alkoholipolitiik-
ka väistämättä korostui, koska siihen liittyviä valmisteluja oli 
tuolloin käynnissä, kertoo ensimmäinen toiminnanjohtaja 
Sari Aalto-Matturi, joka johti järjestöä vuosina 2012–2015.

Alkoholimainonnan rajoitukset olivat ajankohtainen aihe 
alkuvuosina, ja hieman myöhemmin alkoholilain kokonai-
suudistus käynnisti laajan ja monivaiheisen yhteiskunnallisen 
keskustelun. Näihin keskusteluihin myös EHYT osallistui 
aktiivisesti.

– Alkoholipolitiikalla oli suuri rooli EHYTin brändin ra-
kentumisessa. Ellei asia olisi tuolloin ollut pinnalla, järjestön 
rooli olisi varmaan muotoutunut toisenlaiseksi, mutta kattaus 
tuli tavallaan annettuna, Aalto-Matturi sanoo.

Hän huomauttaa, että samaan aikaan Suomessa valmistel-
tiin myös ehkäisevän päihdetyön lakia, mutta julkisuudessa 
asia herätti huomattavasti vähemmän kiinnostusta kuin alko-
holipoliittiset kysymykset.

Ehkäisevän päihdetyön laki  
tuli voimaan 2015
Laki ehkäisevästä päihdetyöstä tuli voimaan vuonna 2015. 
EHYT osallistui sen valmisteluun ja tuli Aalto-Matturin mu-
kaan valmistelussa myös kuulluksi.

– EHYT toivoi, että kuntiin olisi syntynyt vahva päihde-
työn resurssiverkosto, mutta siihen ei ihan päästy. Kuitenkin 
lain myötä syntyi pohja rakenteille, joiden puitteissa työtä 
voidaan tehdä. Se oli hurjan tärkeä prosessi.

Aalto-Matturi pitää myönteisenä sitä, että laki ulottui kos-
kemaan paitsi alkoholia, tupakkaa ja huumausaineita myös 
pelihaittojen ehkäisyä. EHYTin toiminta pelihaittojen eh-
käisemiseksi painottui alkuvuosina digipelaamiseen ja ennen 
kaikkea myönteisen digipelikulttuurin kehittämiseen.

– Jos päihdekysymyksissä järjestölle oli tarjolla rajoittajan 
ja ”ankeuttajan” rooli, peliteema tarjosi mahdollisuuden myös 
myönteisempään näkökulmaan ja pohdintaan siitä, mikä on 

hyvinvointia tuottavaa ja vahvistavaa digipelaamista ja mikä 
ei.

Tätä näkökulmaa EHYT pitää yhä tärkeänä.
– Digipelaaminen on yksi aiheistamme edelleen, ja pu-

humme paljon pelikulttuurin kehittämisestä. Nuoret saavat 
ajankohtaista tietoa ja ehkä myös hyväksyntääkin sille, että 
digipelaaminen voi olla ihan hyvä harrastus, kunhan se pysyy 
tietyissä rajoissa, viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen kertoo.

Päihde- ja riippuvuusstrategia oli 
merkittävä askel
Viime vuosina pelihaittojen torjunnassa on korostunut raha-
pelihaittojen ehkäisy – niin EHYTissä kuin yhteiskunnalli-
sessa keskustelussakin. 

– EHYT on antanut rahapeliasioista lausuntoja ja ajanut 
pakollista tunnistautumista Veikkauksen peleihin jo kauan 
ennen kuin julkinen keskustelu aiheesta lähti isommalle lau-
kalle, Juha Mikkonen toteaa.

Järjestö on vuosien aikana antanut lausuntoja myös tupak-
kalaista, muun muassa parhaillaan eduskunnan käsittelyssä 
olevasta esityksestä, jonka yksi pyrkimys on nostaa tupakka-
tuotteiden ostamisen ikäraja 20 vuoteen.

Viime vuosien tärkeisiin saavutuksiin kuuluu kansallista 
päihde- ja riippuvuusstrategia, jonka sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö julkaisi keväällä 2021. EHYT vaikutti muiden toi-
mijoiden rinnalla siihen, että strategia tuli kirjatuksi hallitus-
ohjelmaan. 

– Se, että maassa on pitkästä aikaa päihde- ja riippu-
vuusstrategia, on ollut selkeä onnistuminen. Se on järjestön 
toiminnan ohjaamisen kannalta erittäin tärkeä asia, Mikko-
nen sanoo.

Strategian tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, 
tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumausaineiden käytöstä 
sekä rahapelaamisesta aiheutuvia riskejä, haittoja ja ongelmia 
kaikissa ikäryhmissä. Se linjaa myös ennalta ehkäisevää toi-
mintaa koko yhteiskunnassa vuoteen 2030 asti.

Miten parannetaan suomalaista alkoholi-
kulttuuria? Kuinka tehdään sivistyneestä 
nautiskelusta entistä yleisempää ja vähen-
netään humalahakuisia juomatapoja? Näitä 
kysymyksiä herättelivät sekä EHYT ry että 
Suomen Olutseura jaetulla teltalla Porin 
SuomiAreenassa vuonna 2015. 
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Sosiaalisesta mediasta on tullut  
vilkas foorumi
Kymmenessä vuodessa sosiaalisesta mediasta on tullut entistä 
vilkkaampi foorumi yhteiskunnallisessa keskustelussa. EHYT 
on pitänyt tärkeänä siihen osallistumista. Tällä hetkellä käy-
tössä ovat Twitter, Facebook ja Instagram sekä uutena vaikut-
tamiskanavana LinkedIn, jossa järjestö tuo esiin työelämään 
liittyviä sisältöjä.

– Lisäksi nuoriin keskittyvässä Bueno-toiminnassa teh-
dään nykyisin paljon työtä TikTokissa. Kanavien valinnassa 
on oltava jatkuvasti hereillä kohderyhmien tavoittamiseksi, 
viestintäpäällikkö Tiittanen kertoo.

Some-maailman ikävä piirre etenkin Twitterissä on kes-
kustelujen kärjistyminen sekä suoranainen häirintä ja malli-
tus, jota myös EHYT ja osa sen työntekijöistä ovat saaneet 
kokea. Järjestö on suhtautunut ilmiöön vakavasti: se on hank-
kinut koulutusta aiheen käsittelyyn ja laatinut henkilöstölleen 
ohjeet somessa viestimiseen ja mahdollisen häirinnän kohtaa-
miseen.

– Sosiaalinen media on muuttanut vaikuttamistyön kent-
tää. Erilaiset toisilleen vastakkaiset intressit ovat siellä vahvasti 
esillä, ja tietoisesti levitetään myös virheellistä informaatiota. 
Joskus se lähtee kaupallisista intresseistä, joskus ideologisista 
intresseistä, jotka korostavat yksilön vapautta ilman yhteis-
vastuuta. Ja yhteisvastuun näkökulma on näissä keskusteluissa 
usein aika heikoilla, Juha Mikkonen toteaa.

Hän painottaa, että moniääninen ja kriittinen keskustelu 
on tärkeää, kunhan sitä käydä asiallisesti. Provosointi, vaienta-
minen ja luottamuksen murentaminen ovat negatiivisen vies-
tinnän keinoja, ja niitä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö ei voi 
eikä halua käyttää.

Yksi intohimoja herättävä keskustelunaihe sosiaalises-
sa mediassa on ollut järjestön rahoitus. Esimerkiksi vuonna 
2020 EHYT sai sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää 
STEA-avustusta 5,4 miljoonaa euroa. 

– Tässä keskustelussa mittasuhde usein häviää. Päihteistä 
jo pelkästään alkoholia myydään Suomessa vuosittain noin 

viidellä miljardilla eurolla, ja siihen verrattuna viisi miljoonaa 
haittojen ehkäisyyn ja päihdekasvatukseen on aika pieni sum-
ma, Mikkonen huomauttaa.

Rohkeutta tehdä vaikuttavaa työtä
Kymmenessä vuodessa EHYTin vaikuttamistyöstä on Juha 
Mikkosen arvion mukaan tullut entistä ammattimaisempaa 
ja systemaattisempaa. Järjestön vahvuus on aina ollut paitsi 
asiantuntijuus myös toiminta ihmisten parissa, mikä on Mik-
kosen mielestä tärkeä muistaa tulevaisuudessakin. 

– Vaikka toiminta on ammattimaistunut, on pystyttävä 
pitämään yhteys kenttään ja säilytettävä herkkyys tunnistaa 
toimintaympäristön signaaleja, jotta järjestö pysyy ihmisten 
arjessa kiinni.

Sari Aalto-Matturi mainitsee ammattimaisuuden lisään-
tyneen EHYTin vaikuttamistyössä alkuvuosinakin: kannat ja 
argumentit selkiytyivät saman aikaan, kun uutta järjestöä ra-
kennettiin. Järjestö halusi korostaa vaikuttamistyössään prag-
maattisuutta.

– Meillä ei ollut intressiä lähteä sormi pystyssä neuvomaan, 
miten ihmiset saavat elämäänsä elää. Halusimme näyttää 
ongelmakohtia päihdehaittojen alueella ja etsiä sellaisia vas-
tuullisia ratkaisuja, jotka eivät ole kohtuuttomia kenenkään 
näkökulmasta.

Viestintäpäällikkö Päivi Tiittanen toteaa EHYTin lunas-
taneen paikkansa kymmenessä vuodessa, mistä kertoo se, että 
järjestöltä pyydetään paljon lausuntoja, sitä kutsutaan mukaan 
erilaisiin työryhmiin ja sen asiantuntijat ovat kysyttyjä haas-
tateltavia mediassa.

Tämä kaikki on vaatinut suunnitelmallista taustatyötä ja 
hyviä verkostoja – sekä rohkeaa asennetta. 

– EHYT ei ole pitänyt kynttilää vakan alla, vaan on kes-
kustellut avoimesti päihdepoliittisista kysymyksistä. Uskallus-
ta ei ole puuttunut eikä myöskään keinoja päästä mukaan kes-
kusteluun. Olemme osanneet olla paikoissa, joissa päätöksiä 
tehdään, ja vaikuttaa oikealla tavalla, Tiittanen summaa. 

Eriarvoistumista ja ehkäisevän työn merki-
tystä pohditiin eduskuntavaalipaneelissa 
vuonna 2019 Helsingin keskustakirjasto 
Oodissa. Kuvassa panelistit Eveliina Hei-
näluoma (sdp), Veronika Honkasalo (vas.), 
Mika Niikko (ps.), EHYTin toiminnanjohtaja 
Juha Mikkonen, professori Juho Saari, Maria 
Ohisalo (vihr.), Christer Schoultz (kok.) ja 
Kimmo Tiilikainen (kesk).
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