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Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
- toimii koko maassa ja koko väestön parissa 
terveiden elämäntapojen edistämiseksi
- työ ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja 
eläkeikäisiin
- alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvää 
ehkäisevää työtä 
- pelaamisesta syntyvien haittojen ehkäisy 
sekä päihteettömän liikenteen edistäminen
- Arpa on  EHYT ry:n uusi projekti, joka tukee 
aikuisten rahapelaamisen hallintaa. Se 
toteutetaan vuosina 2015-2017 ja sitä 
rahoittaa RAY.



Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Aluekeskukset Etelä-, Itä-, Länsi- ja 
Pohjois-Suomessa.
Alueellinen toiminta koostuu 
aluekoordinaattoreiden ja 
aluetyöntekijöiden tekemästä työstä, 
alueellisista ja paikallisista 
jäsenjärjestöistä sekä Elokolo- ja 
kohtaamispaikkaverkostosta.

Aluetyöntekijät vastaavat Elokolojen 
toiminnasta. Useimmissa Elokoloissa on myös paikallinen 

taustajärjestö. Elokoloja on kuudella paikkakunnalla: 
Helsinki, Lahti, Turku, Pirkkala, Hyvinkää ja Tampere.



EHYT ry ympäri Suomen

EHYT ry:llä on 109 
jäsenjärjestöä ympäri Suomea. 
Kohtaamispaikkaverkostoon kuuluu noin 30 
erilaista kohtaamispaikkaa.

Ehkäisevän päihdetyön verkosto (EPT-
verkosto) kokoaa yhteen 35 Suomen merkittävintä 
ehkäisevän päihdetyön asiantuntijajärjestöä. 
Verkoston toiminta aloitettiin 2012 ja sen 
toimintaa koordinoi EHYT ry. 
Toiminnan rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. 



Järjestöjen rahoitusmahdollisuudet

• Valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
keskeisin rahoituslähde on Raha-
automaattiyhdistyksen (RAY) avustukset.

• Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen osuus 
tuotoista on suurin pienissä järjestöissä (60 %) ja 
pienin suurissa järjestöissä (10 %).

• Raha-automaattiyhdistys jakaa avustuksia 
järjestöille vuosittain reilut 300 miljoonaa euroa 
eri avustuslajien muodossa.

• https://www2.ray.fi/fi/avustukset lisää tietoa.

http://www.ray.fi/
https://www2.ray.fi/fi/avustukset


Järjestöjen rahoitusmahdollisuudet 
jatkoa

• julkiset avustukset, joita voi hakea mm. 
ELY-keskuksista ja Euroopan Unionin ohjelmista,       
STM:ltä ja OKM:ltä

• EU-tuen edellytyksenä hankkeille on aina myös 
kansallinen rahoitus, eli valtion, kuntien ja 
projekteihin osallistuvien yritysten, järjestöjen ja 
organisaatioiden oma rahoitusosuus. 

• Avustuksia ei myönnetä jo toteutetun hankkeen 
kustannusten kattamiseen, ja yksi hanke voi 
saada EU:lta vain yhden avustuksen – avustuksia 
ei voi hakea yhtä aikaa monesta paikkaa.



Kunnat järjestöjen tukena

• Tärkeä paikallisyhdistysten rahoituslähde on 
kuntien avustukset: yli puolet yhdistyksistä saa 
kunnalta toiminta-avustusta, vaikka toiminta-
avustus on usein kohtalaisen pieni, 
keskimäärin 550 euroa. 

• Kunta-avustukset ovat viime vuosina 
pienentyneet, osa kunnista ei tue rahallisesti 
yhdistyksiä lainkaan



Kunnat järjestöjen tukena

• Suurimmat kunta-avustukset kohdistuvat 
yhdistysten ylläpitämiin, etenkin vanhusten, 
työttömien ja lapsiperheiden toimintaan 
varattuihin toimintapaikkoihin. 

• Kunnat antavat paikoin toimitiloja maksutta 
järjestöjen käyttöön, mm. kohtaamispaikkojen 
ylläpitämistä varten



Järjestöjen rahoituksesta
• paikallisyhdistysten toiminnan tärkeä 

tulonlähde ovat usein henkilöjäseniltä 
perittävät jäsenmaksut

• osa paikallisyhdistyksistä on 
palveluntuottajia, joille asiakas- ja 
palvelumaksut ovat tärkein tulonlähde

• lahjoitukset ja testamentit



Järjestöjen rahoituksesta

• säätiöt ja kotimaiset rahastot 

• omalta keskusjärjestöltä haettavat 
toimintatuet

• yritysyhteistyö

• varainhankinnan eri muodot, kuten 
keräykset, arpajaiset ja sijoitus- sekä 
rahoitustoiminta 

• vuokratuotot



Tietoa järjestöjen 
rahoitusmahdollisuuksista, lähteitä 1

• Järjestöjen hankerahoitushakemisto
kansalaisyhteiskunta.fi –sivulla

• www.kepa.fi ( Kepa asiantuntijaorganisaatio ja 
suomalaisten kehitysyhteistyötä tekevien 
järjestöjen kattojärjestö) 

• Opetushallitus, hakukelpoisia ovat mm. kodin ja 
koulun yhteistyöstä huolehtivat järjestöt, koulun 
vapaata harrastustoimintaa tukevat järjestöt, 
vaihto-oppilasjärjestöt 
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/jar
jesto-_ja_yhteisoavustukset

http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto
http://www.kepa.fi/
http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/jarjesto-_ja_yhteisoavustukset


Tietoa järjestöjen 
rahoitusmahdollisuuksista, lähteitä 2

• http://www.jelli.fi/valineita-jarjestotyohon/apua-ja-
ohjeita-jarjestotoimintaan/saatiot-ja-rahastot/
(JELLI järjestötietopalvelua ylläpitää
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, sisältää  
paljon erinomaista järjestötietoa )

• http://www.jarjestohautomo.fi/jarjestotietoa/yhdistyst
oiminnan-rahoituskalent/ (Järjestöhautomo tukee 
monikulttuurisia yhdistyksiä sekä etnisten 
vähemmistöjen yhdistyksiä toimimaan aktiivisesti ja 
itsenäisesti suomalaisessa järjestökentässä. 
Järjestöhautomo on erikoistunut vähemmistöryhmien 
yhdistysten kouluttamiseen ja tukemiseen.)

http://www.jelli.fi/valineita-jarjestotyohon/apua-ja-ohjeita-jarjestotoimintaan/saatiot-ja-rahastot/
http://www.jarjestohautomo.fi/jarjestotietoa/yhdistystoiminnan-rahoituskalent/


Tietoa järjestöjen 
rahoitusmahdollisuuksista, lähteitä 3

• http://www.sport.fi/valo/jasenjarjestopalvelut
/eu-rahoitus (Valo, Valtakunnallinen liikunta-
ja urheiluorganisaatio ry) Liikuntajärjestöt 
voivat saada EU-rahoitusta sekä kansallisiin 
että kansainvälisiin hankkeisiin. 

http://www.sport.fi/valo/jasenjarjestopalvelut/eu-rahoitus


Järjestöjen rahoitusverkosto

• SOSTEn koordinoima avoin oppimisverkosto
• tarkoitettu järjestöjen rahoituksesta ja varainhankinnasta vastaaville 

ja kaikille muille järjestörahoituksesta kiinnostuneille. Verkoston 
toimintaan on hyvä liittyä Innokylässä, jotta saa aina ensimmäisenä 
tiedon kokoontumisista sekä tapaamisissa läpikäydyt materiaalit.
Verkoston tarkoituksena on

• perehtyä järjestöjen erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin
• käydä vuoropuhelua ja tutustua eri rahoittajiin, mm. opintokäynnit 

ja vierailevat puhujat
• tarjota osallistujille kokemusten ja tiedon vaihtamisen ja jakamisen 

paikkoja, mm. rahoitusten hakemisessa
• kannustaa järjestöjä entistä tiiviimpään keskinäiseen yhteistyöhön
• ideoida ja toimia kaikupohjana varainhankinnan käsikirjan 

työstämisessä

https://www.innokyla.fi/web/verkosto1432455/etusivu


Tärkeitä huomioitavia asioita mm. 
kuntien ja RAY-rahoitusta haettaessa

• Verkostoituminen 
• Kumppanuudet ja kumppanuus- ja 

yhteistyösopimukset
• Järjestöjen yhdessä tekeminen (esim. mitä 

synergiaetua järjestöille on 
kumppanuustalon perustamisella?)

• Selkeät suunnitelmat
• Yhteistyö esim. RAY:n avustusvalmistelijan 

kanssa



Kiitos!

Riitta Sattilainen

Aluetyöntekijä

EHYT ry

Riitta.sattilainen@ehyt.fi

Puh. 050 407 1044

mailto:Riitta.sattilainen@ehyt.fi

