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SELVIS – ehkäisevää päihdetyötä kehitysvammaisille 
nuorille aikuisille

• ”Kaikilla on oikeus saada ymmärrettävää tietoa päihteistä ja pelaamisesta, myös 
kehitysvammaisilla nuorilla.” 

• SELVIS-hankkeen (2018–2021) tavoitteena ehkäistä itsenäistyvien kehitysvammaisten 
nuorten aikuisten päihde- ja pelihaittoja ja vahvistaa ammattilaisten osaamista.

• Toteuttajina Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Kehitysvammaliitto.
• Nuoret ja ammattilaiset mukana kehittämistyössä.



Hankkeen lähtökohdat

• Selkokielistä, kehitysvammaisille nuorille 
suunnattua päihde- ja pelikasvatusaineistoa 
oli saatavilla hyvin vähän, jos lainkaan

• Kehitysvammaiset nuoret 
kohtaavat toimintaympäristössään monia 
esteitä  enemmän riskitekijöitä, jotka 
altistavat päihdehaitoille

• Huomio erityisesti itsenäisempään 
asumiseen siirtymiseen;                    
itsenäisemmän elämän myötä myös 
todennäköisyys kohdata päihde-
ja pelikysymyksiä kasvaa



Kaikilla on oikeus saada ymmärrettävää tietoa päihteistä, 
mutta päihdesanasto on täynnä vaikeita termejä
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SELVIS-videot ja -sarjakuvat syntyivät 
nuorten tarinoista

• Tupakasta voi kieltäytyä -video 
(selkokieli) | EHYT ry

• Alkoholista voi kieltäytyä -video 
(selkokieli) | EHYT ry

https://ehyt.fi/tuote/tupakasta-voi-kieltaytya-video-selkokieli/
https://ehyt.fi/tuote/alkoholista-voi-kieltaytya-video-selkokieli/


SELVIS-videot ja -sarjakuvat syntyivät 
nuorten tarinoista

• SELVIS-sarjakuva tupakasta (selkokieli) | EHYT ry
• SELVIS-sarjakuva alkoholista (selkokieli) | EHYT ry

https://ehyt.fi/tuote/selvis-sarjakuva-tupakasta-selkokieli/
https://ehyt.fi/tuote/selvis-sarjakuva-alkoholista-selkokieli/


Päihteet puheeksi selkokielellä – AUDIT-C 

• Selkokielinen AUDIT-C -testi, jolla voi 
arvioida alkoholinkäyttöä 
itsenäisesti tai yhdessä 
ammattilaisen kanssa

• Selkokielinen Audit C -testi | EHYT ry

• Myös selkoruotsiksi

https://ehyt.fi/tuote/selkokielinen-audit/


Tulossa vuoden 2021 aikana

• Selkokieliset tietopaketit päihteistä ja pelaamisesta
• Aineistoa raha- ja digipelaamisesta
• Opettajan materiaali ja tuntisuunnitelmat erityisoppilaitoksiin
• Kehitysvammaisille nuorille suunnattu Hyvinvointikaveri-verkkokurssi
• Ammattilaisille suunnattu ”SELVIS – Päihteet puheeksi selkokielellä” -

verkkokurssi



Kiitos! 

SELVIS-hanke
selvishanke
selvishanke

ehyt.fi/selvis
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