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1 SATU-toiminnan tausta ja tarkoitus
Terveydenhuollon piirissä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa hoidetaan paljon potilaita, 
jotka ovat päihtyneitä tai joilla on taustallaan runsasta päihteiden käyttöä. On arvioitu, 
että viidennes päivystyspotilaista olisi päihtynyt ja jopa kolmannes päivystyskäynneis-
tä liittyisi jollain tavalla päihteiden käyttöön (Koivunen, Harju, Hakala, Hänti & Välimäki 
2014). Joukossa on huomattava määrä sellaisia ongelmallisesti päihteitä käyttäviä, jotka 
eivät ole psykiatria- tai päihdepalvelujen piirissä.

Arvioiden mukaan päihteitä ongelmallisesti käyttävät tai psyykkisesti oireilevat poti-
laat, joilla ei ole hoitokontaktia palveluihin, käyttävät runsaasti sosiaali- ja terveyspalve-
luja. Heillä on paljon toimintakykyä ja yleistä terveyttä heikentäviä infektioita, kroonisia 
sairauksia ja tapaturmia, joiden vuoksi he päätyvät sairaalahoidon piiriin usein muista 
kuin päihde- tai mielenterveyssyistä. Näiden potilaiden päihde- ja mielenterveysongel-
mien hoito ja parempi huolenpito itsestä ehkäisisivät todennäköisesti kuitenkin merkit-



4 SATU-toimintamalli

tävästi heidän sairaalahoidon tarvettaan ja parantaisivat asiakkaiden toimintakykyä ja 
terveydentilaa.

Sairaaloissa tehdään valtavasti hyvää työtä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsi-
vien potilaiden hoitamiseksi. Sairaaloiden hoitohenkilökunta työskentelee potilaan hoi-
dollisen motivaation vahvistamiseksi, mutta haasteena on, että hoitohenkilöstö kokee 
oman ajankäyttönsä resurssit sekä tiedolliset tai taidolliset valmiutensa rajallisiksi päih-
depotilaiden hoitomotivaation vahvistamiseksi. Sairaaloihin tukea ja palveluohjausta 
päihdepotilaille vievän SATU-toiminnan tavoitteena onkin toimia eräänlaisena lisäresurs-

sina hoitohenkilöstölle ja tuoda päihdetyötä 
lähemmäksi sairaalan arkea ja normaaliksi 
osaksi sairaalatyötä.

Näistä lähtökohdista pääkaupunkiseudulla 
toimiva päihdetyötä tekevä Tukikohta ry lähti 
kehittämään sairaalaympäristössä toteutetta-
vaa motivoivaa palveluohjausta ja tukitoimin-
taa päihteitä käyttäville ja psyykkisesti oireile-

ville. Toiminta sai nimekseen SATU. Vuosina 2014–2017 toimintaa kehitettiin projektina. 
Ajatuksena oli, että sairaalajakso on hyvä hetki tavoittaa asiakas ja motivoida häntä muu-
tokseen. Projekti toteutettiin Haartmanin ja Malmin päivystyssairaaloissa Helsingissä ja 
siitä saatujen hyvien tulosten johdosta toiminta jatkuu projektin päättymisen jälkeen 
vakituisen rahoituksen turvin. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) tukee 
toimintaa Veikkauksen tuotoilla.

SATU-toiminnassa työntekijät jalkautuvat sairaaloihin ja etsivät aktiivisesti asiakkaita, 
joilla on ongelmallista päihteiden käyttöä. He tarjoavat potilaalle (eli asiakkaalle) rinnalla 
kulkemista kaikissa arjen haasteissa. Kohtaaminen päivystyssairaalassa on ensitapaami-
nen ja se voi johtaa asiakassuhteen jatkumiseen henkilön kotiuduttua.

Toiminnalla pyritään siihen, ettei hoitojaksojen välille tulisi tyhjiötä vaan esimerkiksi 
somaattisen sairaalahoidon ja sitä seuraavan mahdollisen päihdekuntoutuksen tai muu-
hun päihde- tai mielenterveyspalveluun hakeutumisen välillä asiakas saa SATU-työnte-
kijästä eräänlaisen tukihenkilön, joka on joustavasti tavoitettavissa niin puhelimitse kuin 
kasvotustenkin. Toiminnassa herätellään asiakkaan muutosmotivaatiota, jotta asiakkaan 
elämänhallinta paranisi. Tähän pyritään asiakasta kokonaisvaltaisesti tukemalla. 

Asiakkaille tarjotun tuen lisäksi toiminnan tavoitteena on vahvistaa myönteistä hoito-
asennetta ja kunnioittavaa kohtaamista sairaalamaailmassa päihteitä käyttäviä kohtaan. 
Siksi toiminta tarjoaa valmennusta ja koulutusta sairaaloiden henkilökunnalle päihde- ja 
mielenterveyspotilaiden kanssa tehtävään työhön. Valmennusten tavoitteena on vahvis-
taa sairaaloiden henkilökunnan valmiuksia kohdata päihdeongelmista kärsiviä potilaita. 
Haittojen vähentämisen periaatetta ja sen arvostusta pyritään aktiivisesti edistämään 
tuomalla esiin näkökulmaa, että päihdeongelmaan voi −ainakin lyhyellä aikavälillä− olla 
maltillisempia ja realistisempia tavoitteita kuin vain täysraittius. 

Aivan mahtava ja 
positiivinen projekti, joka 

tukee oikealla tavalla meidän 
sairaaloissa työskentelevien 
päihdetyötä, toivottavasti vielä 
laajenee!
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2 Jalkautuminen ja asiakkaiden löytäminen
Työtapa SATU-toiminnassa on jalkautuva ja aktiivisesti asiakasta etsivä ja löytävä, ja siinä 
korostuu yhteistyö hoitavan osaston kanssa. Päivystyssairaaloissa työskentelee useita 
eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. SATU-toiminnan työntekijöiden ja sairaaloiden 
hoitohenkilökunnan välinen vuorovaikutus sekä yhteistyö ovat ratkaisevan tärkeässä 
osassa asiakkaiden tavoittamisessa toiminnan tarjoaman tuen piiriin.  Käytännössä suu-
rin osa toiminnan asiakkaista on löytynyt suoraan hoitajilta tiedustelemalla vuodeosas-
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toja kiertäessä. Henkilökuntaa on kannustettu olemaan SATU-toiminnan työntekijöihin 
yhteydessä myös puhelimitse silloin, kun työntekijät eivät ole sairaalassa, mutta osastol-
la on potilas, joka voisi hyötyä palvelusta.

Asiakkaiden tavoittaminen sairaaloissa tapahtuu niin, että potilaan luokse mennään 
ainoastaan silloin, kun hän on itse suostunut hoitajan tarjoamaan tapaamiseen. SA-
TU-toiminta ei saa tietosuojasyistä sairaalan henkilökunnalta tietoja potilaasta, ainoas-
taan tiedon siitä, että hän haluaa tavata. Tapaamisessa kartoitetaan elämäntilannetta 
sekä avun ja tuen tarvetta. Asiakas voi itse määritellä, kuinka paljon hän haluaa kertoa 
työntekijälle elämästään. Asiakas voi ottaa myös itse yhteyttä SATU-toiminnan työn-
tekijään sairaalahoidon jälkeen. Asiakkaan kanssa jatketaan yhteydenpitoa tämän niin 

halutessa sairaalasta kotiutumisen jälkeen ja 
hänelle tarjotaan tukea ja palveluohjausta jat-
kumona sairaalahoidolle.

SATU-toiminnan tarjoama tuki ja palve-
luohjaus on aina asiakaslähtöista. Tuki voi olla 
hyvinkin käytännöllistä, kuten osallistumista 

kolmantena osapuolena asiakasta jännittävään viranomaistapaamiseen tai saattamista 
päihdepoliklinikkakäynnille. Toisaalta jos asiakas haluaa nimenomaan puhua päihteiden-
käytöstään ja saada tukea käytön vähentämiseen tai lopettamiseen, voidaan SATU-työn-
tekijää tarjota luottamuksellisena ja helposti lähestyttävänä keskustelukumppanina. 
SATU-työntekijän toimenkuva on hyvin joustava ja tarvittaessa sairaalahoidon jälkeen 
voidaan jalkautua mihin tahansa Helsingin seudun alueella juuri sinne, missä asiakkaan 
tarve on.  

Monet potilaat ovat 
ottaneet avoimesti ja 

positiivisesti projektin työntekijät 
vastaan.
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3 Ensikohtaaminen
SATU-toiminnassa työskentelee sekä sosiaalialan ammattilaisia että oman toipumisko-
kemuksen omaava vertaisohjaaja. Tässä sairaalatyössä ihmisen kohtaaminen kunnioit-
tavalla ja läsnäolevalla tavalla on ratkaisevan tärkeä perusta luottamukselliselle asiakas-
suhteelle. Tavoitteena on matalan kynnyksen − tai jopa kynnyksetön – palvelu, joka pyrkii 
siihen, että päihteitä käyttävän olisi mahdollisimman helppoa ja sujuvaa saada tukea 
itselleen. SATU-toiminta pyrkii olemaan helposti lähestyttävä ja asiakkaan elämäntilan-
teesta aidosti kiinnostunut.

Asiakas tavataan yleensä ensimmäistä kertaa sairaalan osastolla. Kohtaamisessa väl-
tetään asiantuntijaroolia ja annetaan asiakkaalle tilaa määritellä itse oma tilanteensa. 
Usein ihminen tuo itse esille päihteiden käytön, vaikka siitä ei suoraan kysyttäisikään. 
Erityisesti hoitovastaisen tai päihdeongelman kieltävän kanssa voi lähestyä keskustelua 
elämäntilannelähtöisesti, ei päihteet edellä.

Runsas päihteiden käyttö vaikuttaa yleensä aina myös elämäntilanteeseen. Elämänti-
lanteesta kysyttäessä päästään usein puhumaan asiakkaan kanssa myös päihteiden käy-
tön vaikutuksista. Toisaalta on muistettava, että ihmisen elämään mahtuu muutakin kuin 
päihteiden käyttö ja todennäköisesti hänellä on elämäntilanteeseensa liittyvien haasteiden 
lisäksi aina myös jotakin voimavaroja. Aito läsnäolo ja kuuntelu ovat kohtaamisessa pää-
osassa. Luottamusta rakennettaessa on vuorovaikutuksella ja ensivaikutelmalla suuri rooli.

Ympäristönä sairaala on poikkeuksellinen ensitapaamiseen ja siellä palveluohjausta teh-
täessä on syytä muistaa, että asiakkaalla on somaattinen sairauden hoito kesken. Joskus 
potilas on niin väsynyt tai sairas, ettei ole tarkoituksenmukaista käydä pitkää keskustelua. 
Silloin esittäytyminen ja muutaman minuutin kohtaaminen voi riittää. Näin on myös silloin, 
kun ihminen ei yksinkertaisesti ole juttutuulella tai ei halua ottaa tukea vastaan. Asiakkaan 
päätöstä tulee aina kunnioittaa. Tapaamista sairaalassa ei aina seuraa pidempi asiakkuus, 
mutta kohtaaminen voi siitä huolimatta olla merkityksellinen ihmisen elämässä. 



8 SATU-toimintamalli

4 Tukea ja palveluohjausta
SATU-toiminnassa asiakkaalle tarjotaan monipuolisesti tukea ja palveluohjausta. Pal-
veluohjaus on asiakasta aktivoivaa ja tavoitteellista toimintaa, jossa herätellään muu-
tosmotivaatiota ja tuetaan asiakasta kokonaisvaltaisesti. Asiakasta tuetaan tämän itse 
asettamien tavoitteiden saavuttamisessa, omien asioiden hoitamisessa ja elämäntilan-
teen haltuun ottamisessa. Tätä autetaan löytämään hänelle parhaiten sopivat palvelut ja 
kootaan ne hänen tuekseen. Palveluohjaaja voi myös lähteä asiakkaan mukaan saatta-
maan häntä tai tulla mukaan asiointiavuksi esimerkiksi virastoihin. Kyseessä on prosessi, 
joka muodostuu asiakkaan ja SATU-toiminnan palveluohjaajan välisistä tapaamisista ja 
yhteydenpidosta.
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Palveluohjauksessa työntekijä saattaa tavata asiakasta useita kertoja, jolloin ihminen 
ja hänen  elämäntilanteeseensa tulevat tutuksi. Palveluohjaussuhteen, kohtaamisen ja 
luottamuksen kautta edetään asiakkaan omien tavoitteiden ja toiveiden selvittämiseen 
ja mahdollisten palveluiden etsimiseen. Palveluohjauksessa edetään asiakkaan voima-
varojen mukaan. Palveluohjauksessa korostuu siis asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua 
korostava työtapa. Palveluohjaussuhde on usein hyvin henkilökohtainen suhde, jossa asi-
akas ja työntekijä ovat tasavertaisia toimijoita. Asiakkaan kanssa pyritään yhdessä vas-
tavuoroisesti pohtimaan tilannetta ja ollaan 
aidosti läsnä, ihmiseltä ihmiselle. Jokainen 
ihminen on arvokas ja asiakkaalle halutaan 
osoittaa, että hänet hyväksytään aidosti juuri 
sellaisena, kuin hän on. 

SATU-toiminnassa katsotaan ihmistä ko-
konaisuutena ja siksi tarjotussa tuessa huomi-
oidaan kaikki ihmisen elämän osa-alueet: työ, asuminen, perhetilanne, terveys, työkyky 
ja yksilölliset voimavarat. Tuki pyritään viemään mahdollisimman lähelle asiakkaan ar-
kea. Työntekijä on siis eräänlainen rinnallakulkija, joka tukee asiakasta kokonaisvaltai-
sesti tämän elämäntilanteessa. 

Asiakastyössä pyritään asiakkaiden elämänhallinnan tukemiseen sekä toimintakyvyn 
ja itsenäisen elämän vahvistumiseen. Asiakkaita tuetaan esimerkiksi pitämään parempaa 
huolta itsestään. Tavoitteena on päihteidenkäytön haittojen vähentäminen ja elämänlaa-
dun parantaminen, vaikka päihteiden käyttö vielä jatkuisikin. Sosiaalialan koulutuksen 
saanut palveluohjaaja voi toimia myös eräänlaisena asiakkaan etujen valvojana. Toimin-
nassa varmistetaan, että asiakkaan etu toteutuu hänen asioidessaan palvelujärjestelmäs-
sä ja hän saa tarvitsemansa palvelut sairaalajakson jälkeisessä arjessa. Tarvittaessa palve-
luohjaajan rinnalla asiakastyössä on oman toipumiskokemuksen omaava vertaisohjaaja. 
SATU-työntekijät jalkautuvat aktiivisesti ja voivat esimerkiksi saattaa asiakkaita sovit-
tuihin palveluihin näiden kotiuduttua. Toimintatavassa korostuu haittojen vähentämisen 
periaate niin, ettei päihteiden käytön jatkaminen ole este tuen saamiselle.

Etenkin henkisen puolen 
asioista on asiakkaan 

helpompi avautua teille kuin 
muille terveysalan ammattilaisil-
le. Matalampi kynnys?
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5 Vertaiset tärkeässä roolissa SATU-toiminnassa
SATU-toiminnan asiakastyössä on ollut jo pitkään mukana myös vertaisia, joilla on omaa 
toipumiskokemusta. Alkuvuosien jälkeen vertainen on ollut mukana palveluohjaajan työ-
parina sairaalakäynneillä säännöllisesti. SATU-toiminta on saanut lisää uskottavuutta 
asiakkaiden silmissä, kun työparina on ollut ammattilainen ja vertainen. Tämä on tuo-
nut kohtaamiseen lisää näkökulmaa ja mahdollistanut paremman kontaktin. Vertaiset 
tuovat päihdetyöhön ainutlaatuista osaamista ja lisäarvoa sekä toimivat positiivisena ja 
inspiroivana esimerkkinä niin toiminnan asiakkaille kuin sairaaloiden henkilökunnallekin.

Vertainen on tärkeä resurssi, sillä usein jo hänen läsnäolonsa herättää luottamusta asi-
akkaassa. Hän voi myös jakaa omia kokemuksiaan ja toimia kannustavana esimerkkinä 
sekä vertaistukena asiakkaalle. Asiakkaalle vertaisen mukana olo tuo usein toivoa siitä, 
että “jos tuokin tuohon pystyi, niin ehkä minäkin”. Toisinaan asiakkaat eivät halua keskus-
tella ammattilaisen kanssa vaan luottavat enemmän vertaiseen. Puhuminen saatetaan 
kokea helpommaksi, kun läsnä on joku, joka on kokenut saman. Hoitohenkilökunnan on 
puolestaan tärkeää nähdä, että päihdeongelmasta voi kuntoutua. Vertainen voi koke-
musasiantuntijana auttaa sairaalan työntekijöitä ymmärtämään paremmin päihdeongel-
man luonnetta sairautena sekä siihen liittyvää problematiikkaa. Vertaisen tulee kuitenkin 
olla tarpeeksi pitkällä omassa kuntoutumisessaan ja kykenevä kohtaamaan haasteellisia-
kin tilanteita, ennen kuin hän voi toimia vertaisena muille päihdeongelmasta kärsiville. 

Tänä päivänä SATU-toiminnassa työskentelee kokoaikainen, palkattu vertaisohjaaja, 
joka toimii palveluohjaajan työparina. Vertaisohjaaja voi tavata asiakkaita palveluoh-
jaajan kanssa yhdessä tuoden omaa näkökulmaansa tilanteeseen tai tarjota asiakkaalle 
kahdenkeskisiä tukitapaamisia. Vertaisten kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen on 
saanut runsaasti myönteistä palautetta niin hoitohenkilökunnalta kuin asiakkailta.
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6  Yhteistyö sairaalan henkilökunnan ja SATU-
toiminnan välillä

Julkisen sektorin ja kolmannen sektorin yhteistyö on ollut lähtökohtana SATU-toimin-
nan työtapaa kehitettäessä. Yhteistyön rakentamiseen ja hallinnolliseen puoleen meni 
erityisesti alussa paljon aikaa, mutta se oli edellytys koko toiminnan alkuun saattami-
seksi. Alun hyvän pohjatyön ja huolellisen yhteistyöedellytysten rakentamisen ansiosta 
yhteistyökumppaneita osallistavat rakenteet eli projekti- ja ohjausryhmä toimivat hyvin 
ja tehokkaasti projektivuosien ajan. Hyvä yhteistyö sairaaloiden kanssa on edellytys koko 
toiminnan onnistumiselle. Siihen panostaminen on kannattanut, sillä yhteistyö on su-
juvaa ja toiminta huomioidaan sairaalatyössä osana päihdepotilaan hoitoa. Toiminnan 
piiriin ohjattujen asiakkaiden määrä on kasvanut tasaisesti vuosien varrella.

Sairaalaosastoille jalkautuminen ja SATU-toiminnasta tiedottaminen sairaaloiden 
henkilökunnalle on nähty heti alusta lähtien tärkeänä tekijänä toiminnan tavoitteiden 
saavuttamisessa. Työmuodon esittely ja tunnetuksi tekeminen sairaalan henkilökun-
nan keskuudessa vaatii sitkeyttä ja toistoa, mutta siihen panostaminen kannattaa. Se, 
että sairaaloiden henkilökunta näkee SATU-toiminnan työntekijöitä osastoilla useita 
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kertoja viikossa, tekee toiminnasta osan osastojen arkipäivää. Näin toimintaa opitaan 
tuntemaan paremmin, tullaan puolin ja toisin tutuiksi ja syntyy keskinäinen luottamus 
yhteistyökumppanien välille. Myönteiset kokemukset vahvistavat tätä luottamusta: on 
tärkeää, että hoitohenkilökunta kokee yhteistyön hyvänä ja tarpeellisena. 

Sitkeä jalkautuminen osastoille takaa myös sen, että asiakkaita on mahdollista ta-
voittaa tehokkaasti. Toiminnan alussa ajateltiin, että luonteva yhteistyökumppani olisi 
sairaalan sosiaalityö ja odotettiin asiakkaita ohjautuvan erityisesti sairaaloiden sosiaali-
työntekijöiden kautta. Käytäntö kuitenkin opetti, että potilaita ohjautuu eniten sairaa-
loiden hoitohenkilöiden kautta, sillä heillä on kokonaisnäkemys potilaiden tilanteesta ja 
eniten tietoa mahdollisesta päihteiden käytöstä. Kun työntekijät jalkautuvat osastoille 

säännöllisesti, pysyy toiminta myös henkilö-
kunnan mielessä.

Sairaaloiden päihdesairaanhoitajilla on hoi-
dollinen asiantuntemus päihdetyöhön ja myös 
he voivat ohjata potilaitaan toiminnan piiriin. 
Usein näissä tapauksissa on kyse päihdesai-
raanhoitajan ja potilaan yhdessä tekemästä 
jatkohoitosuunnitelmasta, johon on pyydet-
ty SATU-toiminnan palveluohjaajalta rinnalla 

kulkemista. Asiakkaan saattaminen sairaalasta päihdepoliklinikalle on malliesimerkki 
siitä, että tukiketju ei katkea sairaalan ja jatkohoidon välillä. Tällainen ensikohtaaminen 
voi olla myös hyvä alku palveluohjaussuhteelle, jossa asiakasta tuetaan muillakin tavoin 
oman elämänsä haltuun ottamisessa.

Päihdesairaanhoitajien kautta toimintaan ohjautuu toisinaan sellaisiakin potilaita, 
jotka tulevat päivystykseen ja ovat hoidossa vain hetken. Näitä potilaita voi olla muuten 
haasteellista tavoittaa, koska päivystys on hektinen paikka toimia. Siellä työ on nopea-
tempoisempaa eikä hoitohenkilökunnalla ole samalla tavalla mahdollisuutta huomioida 
ja tarjota asiakkaalle SATU-toimintaa kuin vuodeosastoilla. Potilaiden ohjautuminen toi-
minnan piiriin päivystyksestä on päihdesairaanhoitajien kanssa tehtävän yhteistyön an-
siosta toteutunut paremmin. Samalla myös päivystyksen henkilökunta on nähnyt, miten 
SATU-toiminnan tyyppinen lähestymistapa voi auttaa ja tukea päihdepotilaita.

Päihdesairaanhoitajan ja SATU-toiminnan palveluohjaajan tapaamiset eivät sulje pois 
vaan voivat täydentää toisiaan. SATU-toiminta ei koskaan korvaa päihdesairaanhoitajaa 
vaan potilas voi tavata tilanteestaan riippuen sairaalahoidon aikana molemmat työnte-
kijät tai tarpeen mukaan vain toisen.  On tapauskohtaista, kumman työntekijän potilas 
ensin tapaa.

SATU-toiminnan työntekijän on hyvä varmistaa hoitajalta, onko potilas vielä tavan-
nut, tai onko hän tapaamassa päihdesairaanhoitajaa. Avoimella tiedonkululla voidaan 
välttää päällekkäistä työtä ja väärinkäsityksiä. On myös tärkeää, että SATU-toiminnan 
työntekijä ilmaisee selkeästi asiakkaalle, että palveluohjaaja ei ole sairaalan henkilökun-
taa vaan tekee yhteistyötä heidän kanssaan. Jos keskusteluissa tulee ilmi, että asiakas 
voisi hyötyä päihdehoitajan tai sairaalan sosiaalityöntekijän tapaamisesta, voi SATU-toi-
minnan palveluohjaaja asiakkaan luvalla välittää pyynnön eteenpäin.

On hyvä, kun voi 
käsitellä monimutkaisia 

asioita tai asiayhteyksiä 
rauhassa ja ilman viranomaisten 
määräyksiä. Usein puhuminen 
riittää, mutta sen pitää olla 
vapaata.
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7 Tulosten ja vaikutusten arviointia
Vuosina 2015−2017 SATU-toiminnan piirissä tavattiin ensimmäistä kertaa sairaalaosas-
toilla yhteensä 616 asiakasta. Näistä  65 prosenttia oli miehiä ja 35 prosenttia naisia. Ta-
vattujen asiakkaiden ikä  vaihteli 18−80 vuoden välillä. Vuosina 2016−2017, kun työtapa 
ja asiakastyö sairaaloissa olivat jo vakiintuneet, ensi kertaa tavattuja oli yhteensä 456. 

Toiminnan tarkoitus
SATU-toiminnassa tuetaan potilaita hakeutumaan sairaalahoidon jälkeen 
päihdehoitoon tai muihin palveluihin sekä pitämään parempaa huolta itses-
tään. Ajatuksena on, että sairaalajakso on hyvä hetki tavoittaa asiakas ja mo-
tivoida häntä muutokseen. Toimintaa toteutetaan HUS Akuutin vuodeosas-
toilla ja päivystyksessä Helsingin Haartmanin ja Malmin sairaaloissa. Myös 
muissa Helsingin kaupungin sairaaloissa on mahdollista työskennellä tarpeen 
ja kysynnän mukaan. SATU-toiminnassa julkinen ja kolmas sektori tekevät 
yhteistyötä ainutlaatuisella tavalla. Yhteistyö hoitavan osaston kanssa on tär-
keässä osassa. Työtapa on jalkautuva ja aktiivisesti asiakasta etsivä ja löytävä.

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄNYT POTILAS SISÄÄN PÄIVYSTYS SAIRAALAAN.
Tulosyy esim. tapaturma, infektio, sisätaudit, intoksikaatio, vieroitus, väkivalta, itse-
tuhoisuus ym.

• palveluohjaus jatkuu sairaalahoidon jälkeen
• ohjataan tai saatetaan tarpeenmukaisiin palveluihin: päihdepoliklinikka, sosiaalityö, 

KELA, asiointikäynnit
• motivoivat tukikeskustelut
• kokemusasiantuntija mukana tarvittaessa

Asiakas antaa luvan ottaa yhteyttä SATU-
toimintaan KOTIUTUMINEN

ENSITAPAAMINEN OSASTOLLA

ENSITAPAAMINEN HOIDON
JÄLKEEN
(asiakastilat, kahvila tms.)
• Tilannekartoitus

Potilas / asiakas 
osastolla Puhelu osastolta

ENSIKONTAKTI
• Asiakas ottaa itse yhteyttä
• puhelin, sähköposti, pikaviesti

Hoitava henkilö 
kysyy potilaan kiin-
nostusta SATU-toi-
mintaan

Asiakas ilmaisee 
halukkuutensa kes-
kustella päihteiden 
käytöstä

Potilas saa tiedon toiminnasta 
sairaalasta (esite, käyntikortti, 
hoitohenkilöstö kertoo)

SATU-toimintamalli tarjoaa päihdepotilaiden 
sairaalahoidon rinnalle ja sen jälkeen 
motivoivaa palveluohjaus- ja tukitoimintaa.

SATU-toiminta
Tukea ja palveluohjausta 
sairaalaympäristössä

Tulokset
• löydetty ja autettu asiakkaita palveluiden piiriin
• katkaistu pitkään jatkuneita sairaalakierteitä tukemalla asiakkaita pitä-

mään parempaa huolta itsestään.
• hyötyjiä olleet erityisesti asiakkaat, joilla ei omaisia auttamassa tai olemas-

sa olevia kontakteja palvelujärjestelmään 
• sairaalahenkilökunnan osaamisen ja ymmärryksen lisääntyminen vaikutta-

nut päihdepotilaiden saaman hoidon laatuun
• yhteistyö mahdollistanut asiakkaille tarpeenmukaista ja oikea-aikaista apua

Asiakastyön tavoitt eet
• oman tilanteen tunnistaminen ja elämäntilanteen selkiytyminen
• itseluottamuksen vahvistuminen ja parempi luottamus omiin kykyihin
• hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen elämän vahvistuminen
• vertaistuen saaminen
• tarpeenmukaisten palveluiden piiriin pääseminen
• sairaalahoidon tarpeen väheneminen
• sairaalahenkilökunnan tiedolliset ja taidolliset valmiudet päihde- ja mielen-

terveysongelmista kärsivien asiakkaiden kohtaamiseen vahvistuvat

Asiakaslähtöisyys
• asiakas toimeksiantaja ja oman tilanteensa paras 

asiantuntija
• pääosassa kunnioittava ja läsnä oleva KOHTAAMI-

NEN 
• aito kuunteleminen ja tuomitsemattomuus
• ei päihde vaan elämäntilanne edellä
• mahdollisuus saada kokonaisvaltaista tukea ja pal-

veluohjausta jatkumona sairaalahoidolle
• haittoja vähentävä näkökulma: päihteiden käytön 

jatkuminen ei esteenä tuen saamiselle

Kokemusasiantunti ja palveluohjaajan työparina 
• oma kokemus päihdekuntoutumisesta 
• herättää luottamusta asiakkaassa 
• jakaa omia kokemuksiaan ja toimii kannustavana 

esimerkkinä sekä vertaistukena asiakkaalle 
• hoitohenkilökunnan on tärkeää nähdä, että päihde-

ongelmasta voi kuntoutua
• auttaa myös hoitohenkilökuntaa ymmärtämään 

paremmin päihdeongelman luonnetta sairautena 
sekä siihen liittyvää problematiikkaa. 

Koulutus 
• asiantuntijaluennot sosiaali- ja terveysalan ammat-

tilaisille ja opiskelijoille
• tavoitteena vahvistaa ammattilaisten 

valmiuksia kohdata päihdeongel-
mista kärsiviä potilaita

• pyritään vaikuttamaan päih-
depotilaisiin kohdistuviin 
negatiivisiin asenteisiin.

SATU-toiminta päivystyssairaalassa
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Näistä sairaalahoidon jälkeen oltiin vähintään kerran yhteydessä noin 20 prosenttiin asi-
akkaista. Asiakaspuheluiden ja viestien määrä oli tänä aikana yhteensä 872 kappaletta. 
Palveluohjaussuhteiden kesto on vaihdellut kertaluontoisesta tapaamisesta tai ohjaus-
puhelusta jopa vuosia kestäviin, luottamuksellisiin tukisuhteisiin. Sairaalahenkilökunnan 
koulutus- ja infotilaisuuksia järjestettiin ensimmäisten kolmen vuoden aikana noin 15 
kappaletta vuodessa ja niihin on osallistunut yhteensä lähes 800 henkilöä. Vertaisoh-
jaajan mukaantulon jälkeen toiminnan vuotuiset kohtaamiset ovat lisääntyneet enti-
sestään.

Toiminnan aikana asiakkailta on pyydetty sekä kirjallista että suullista palautetta. Asi-
akkailta kerätyn palautteen mukaan asiakkaat kokevat tulleensa kohdatuksi ja he ovat 
saaneet apua palveluihin hakeutumisessa ja niihin kiinnittymisessä. Palautteissa koros-

tuu erityisesti välittämisen merkitys ja ihmi-
sen aito hyväksyminen. Asiakkaat kokevat tär-
keäksi, että SATU-toiminnan työntekijöillä on 
aikaa keskustella heidän kanssaan. Heille on 
tärkeää saada apua palveluihin hakeutumises-
sa ja asioidensa hoitamisessa sen lisäksi, että 
he voivat halutessaan käydä luottamuksellisia 

keskusteluja työntekijöiden kanssa. Toiminnan vahvuutena koetaan erityisesti ihmisen 
kuuleminen sekä tuomitsemattomuus.

Sairaalahenkilökunnalta Haartmanin ja Malmin sairaaloissa on kerätty niin kirjallista 
(n. 100 kpl) kuin suullistakin palautetta. Tämä palaute on pyritty mahdollisimman hyvin 
huomioimaan toiminnan kehittämisessä. Sairaalan henkilökunnalta saadun palautteen 
perusteella toiminnan hyöty asiakkaille näkyy erityisesti siinä, että tukisuhde jatkuu sai-
raalahoidon jälkeen ja asiakas saa keskusteluapua ja tukea palveluihin hakeutumiseen.

Sairaaloiden osastojen henkilökunta kokee toiminnan tärkeänä matalan kynnyksen 
tukena. Se, että SATU-toiminnan työntekijät tapaavat asiakasta jo osastohoidon aikana, 
koetaan hyödyllisenä ensimmäisenä askeleena mahdollista jatkohoitoa ja palveluohjaus-
ta ajatellen. SATU-toiminnan työntekijöillä on myös sairaalahenkilökuntaa paremmin 
aikaa keskustella potilaan kanssa, kohdata tämä aidosti ja olla läsnä. Tämä aito kohtaa-
minen on noussut erääksi tärkeimmäksi huomioksi niin työntekijöiden, yhteistyökump-
panien kuin asiakkaidenkin palautteissa. 

Haartmanin sairaalan vuodeosastolla toteutetun opinnäytetyön mukaan yhteistyön 
sairaalahenkilökunnan ja SATU-toiminnan välillä katsottiin mahdollistavan enemmän 
palveluita potilaalle ja helpottavan julkisen sektorin työtaakkaa. Opinnäytetyön havain-
noissa korostui myös se, että SATU-toiminnan ja vuodeosastojen välinen yhteistyö oli 
vaikuttanut positiivisesti potilaiden saaman hoidon laatuun. Toiminta tarjosi potilaille 
sellaisia palveluita, joita julkisella puolella ei ollut tarjota. (Lindfors & Pönni 2017.)

Toiminta on yhteistyökumppaneiden mielestä merkittävästi vaikuttanut arkisessa 
työssä myös asenneilmapiiriin. SATU-toiminta on valmentanut sairaaloiden henkilökun-
taa erilaisissa tilaisuuksissa ja henkilökunnan palautteen mukaan tämä on lisännyt heidän 
tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan päihdetyöhön.

SATU-toiminnan kautta on kyetty tavoittamaan ja ohjaamaan palveluiden piiriin sel-

Kiitoksia toiminnalle. En 
varmaan ollut vaikein 

tapaus, mutta tarvitsin 
ulkopuolisen kuulevan korvan. 
Sain sen.
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laisia potilaita, jotka muutoin olisivat joko kadonneet tietämättömiin tai mahdollisesti 
palanneet sairaalaan uudestaan ja uudestaan aina uusien vaivojen kanssa. Toiminnan 
avulla on pystytty auttamaan ihmisiä, jotka eivät muuten olisi hakeutuneet muiden pal-
veluiden piiriin sekä katkaisemaan yhteiskunnalle kalliiksi tulevia, pitkään jatkuneita sai-
raalakierteitä tukemalla asiakkaita pitämään parempaa huolta itsestään.

Toiminta on vienyt palveluohjausta ja tukea sairaalaympäristöön, jossa asiakkaita on 
voitu tukea ja motivoida avun hakemiseen asiakkaan niin toivoessa. Asiakkaat ovat myös 
oppineet pitämään paremmin huolta itsestään sairaalahoidon jälkeen. Asiakkaat ovat 
esimerkiksi ottaneet tarvittaessa yhteyttä SATU-toiminnan työntekijään keskustellak-
seen mieltä painavasta asiasta ja näin on saatettu jopa välttää sairaalahoidon tarve, kun 
asiakas on ohjautunut tarpeenmukaisen hoitotahon luokse suoraan palveluohjaajan tu-
ella ilman sairaalapäivystyskäyntiä. Asiakkaalle on näin syntynyt parempi mahdollisuus 
kohdata arjen haasteita ja saada tarvitsemaansa tukea ja palveluita. Lisäksi palvelun pii-
riin ohjautuneet läheiset ovat saaneet ohjausta ja neuvontaa.

SATU-toiminta tukee sairaaloiden päihdesairaanhoitajien työtä tarjoamalla jatkumoa 
suunniteltuun päihdehoitoon tai muihin palveluihin. Näin toiminta on osaltaan edistää 
asiakkaiden kuntoutumista ja hoitoon sitoutumista. SATU-toiminnan tarjoaman tuen 
avulla moni asiakas on päässyt kuntoutumisen polulle, mutta silloinkin kun päihteiden 
käytön lopettaminen ei ole ollut mahdollista, on kyetty saavuttamaan muita merkittäviä 
isoja ja pieniä edistysaskeleita.

Asiakkaat, joilla ei ole aikaisemmin ollut minkäänlaista päihdehoitokontaktia, ovat SA-
TU-toiminnan kautta ohjautuneet päihde- ja psykiatrian poliklinikan asiakkaaksi ja saa-
neet siten tukea päihteettömyyden tavoitteluun. Asiakkaita on myös tuettu hakemaan 
tarvittavia palveluita ja tukia esimerkiksi Kelalta ja sosiaalityöltä. Päivystyskäynnit ovat 
vähentyneet, kun ihmiset ovat ohjautuneet tarkoituksenmukaisten palvelujen piiriin. Asi-
akkaat ovat löytäneet myös mielekästä päivätoimintaa arkeensa ja sitä kautta saaneet 
merkitystä ja sisältöä elämäänsä. 

SATU-toiminta madaltaa kynnystä pyytää ja saada apua hetkellä, jolla asiakas voi olla 
valmiimpi ottamaan sitä vastaan. Toiminnasta ovat hyötyneet erityisesti ne asiakkaat, 
joilla ei ole omaisia auttamassa tai olemassa olevia kontakteja palvelujärjestelmään.
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8 Erityisiä huomioita
Kun SATU-toiminnan asiakastyö sairaaloissa käynnistyi vuonna 2015, työntekijät joutui-
vat pohtimaan, minkälainen työtapa toimisi sairaalaympäristössä. Alun perin kohderyh-
mäksi määriteltiin nuoret aikuiset ja huumeiden käyttäjät. Nopeasti kuitenkin opittiin, 
että toiminnan asiakkaiksi ohjautuu hyvin erilaisia päihteiden käyttäjiä päihteitä eritte-
lemättä. Toiminnan edetessä katsottiin, ettei ikää ole tarkoituksenmukaista liiaksi rajata. 
Niinpä kohderyhmää laajennettiin koskemaan kaikkia täysi-ikäisiä, joilla on taustallaan 
päihteiden käyttöä. Asiakkaan oma tarve ja motivaatio riittävät SATU-toiminnan asiak-
kuuteen. 

Aluksi etsittiin toimivaa yhteistyötapaa ja työnjakoa suhteessa sairaalan henkilökun-
taan. Käytännössä huomattiin, että päihdesairaanhoitajien tehtävä on kysyä laajalti asi-
akkaiden päihteidenkäytöstä ja paneutua juuri tuohon problematiikkaan, kun taas SA-
TU-toiminnan työntekijöillä on mahdollisuus vapaammin keskustella asiakkaan kanssa 
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hänestä itsestään nousevista aiheista ja kysymyksistä, kuten tämän elämäntilanteesta ja 
arjen haasteista. Se, ettei SATU-toiminnan työntekijöillä ole virkaroolia, eivätkä he tiedä 
asiakkaista muuta kuin etunimen, on toiminnalle iso etu, sillä se herättää luottamusta 
asiakkaissa. 

Toiminnassa huomattiin, että vaikka alkoholinkäytön riskejä kartoittava AUDIT-testi 
kuuluu perushoitotyöhön, se jää usein sairaalan hoitohenkilökunnalta tekemättä ja sen 
täyttäminen jää usein päihdesairaanhoitajien harteille. Päihdesairaanhoitajilla ei kuiten-
kaan ole aina aikaa tavata kaikkia päivystyksessä ja osastoilla hoidossa olevia päihde-
potilaita, jolloin kyselyt jäävät tekemättä ja potilaat mahdollisesti ilman päihdehoitoon 
ohjausta. Näin ollen SATU-toiminta tuo sairaaloille eräänlaisen lisäresurssin. Tarkoitus ei 
kuitenkaan ole tehdä päällekkäistä työtä tai työtä, joka kuuluu julkisen sektorin hoidet-
tavaksi, vaan ainoastaan täydentää potilaiden palveluja.

SATU-toiminnan ensimmäisinä vuosina nousi esiin myös hoitohenkilökunnan halu 
kuulla – tietosuojan rajoissa – mitä asiakkaille tapahtuu heidän sairaalasta kotiuduttuaan. 
Henkilökunta näkee vain sen vaiheen, kun hoidetaan somaattista sairautta, jolloin poti-
las voi olla hyvin heikossa kunnossa. Tähän tarpeeseen on pyritty vastaamaan niin, että 
SATU-toiminnan työntekijät kertovat sairaalahenkilökunnan valmennuksissa ja osasto-
tunneilla yleisellä tasolla ilman nimiä tai muita tunnistetietoja, minkälaisia jatkopolkuja 
potilailla on ollut sairaalahoidon jälkeen ja miten he ovat SATU-toiminnasta hyötyneet. 
Tieto siitä, että SATU-toiminnan kautta ihmiset todella saavat apua ja ohjautuvat eteen-
päin, motivoi henkilökuntaa yhteistyöhön toiminnan kanssa ja lisää myös heidän omaa 
kokemustaan työnsä merkityksellisyydestä.

Toiminnan alkuvuosina opittiin myös, että päihdepotilaita saattaa olla osastolla, mut-
ta heiltä ei syystä tai toisesta edes kysytty, onko heillä kiinnostusta tavata SATU-toimin-
nan työntekijöitä. Hoitajat ovat kiireisiä, joten he saattavat kokea, ettei heillä ole aikaa 
selvittää potilaan halua tavata palveluohjaajaa. Kyse voi olla myös asenteesta, sillä edel-
leen päihteistä puhuminen saatetaan kokea ammattilaisellekin hankalaksi tai vaikeaksi. 
Päihdepotilasta saatetaan myös pitää hankalana ja toivottomana tapauksena, joka ei 
enää hyödy päihdepalveluista tai keskusteluavusta.

SATU-toiminnan yhdeksi merkittäväksi tavoitteeksi nousi toiminnan kehittämisen 
aikoihin näihin asenteisiin vaikuttaminen. SATU-toiminnan toteuttamien luentojen ai-
heet vaihtuivat alun toiminnan esittelyn jälkeen puheeksi ottamiseen ja kohtaamiseen. 
Luennoille otettiin mukaan oman toipumiskokemuksen omaavia kokemusasiantuntijoi-
ta, joiden puheenvuorot koettiin merkityksellisinä ja ajatuksia herättävinä.

Sairaalan työntekijöiltä on tullut palautetta siitä, että kokemusasiantuntijoiden ta-
paaminen ja kuuleminen on antanut työntekijöille uskoa siihen, että toipuminen on 
mahdollista eikä niin sanottuja toivottomia tapauksia välttämättä ole. Kokemusasi-
antuntijat ovat painottaneet myös kohtaamisen suurta merkitystä hoitotyössä. Mo-
ni henkilökunnasta koki palautteiden mukaan luentojen vaikuttaneen myös omiin 
asenteisiinsa. Tämä on näkynyt myös toiminnan asiakasmäärissä. Toki tunnettavuus 
jo itsessään lisäsi asiakkaiden ohjausta toiminnan piiriin, mutta asenteiden muututtua 
myönteisemmiksi yhä useammalle potilaalle on tarjottu mahdollisuutta tavata SA-
TU-toiminnan työntekijä.
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9 Haasteita
Uudenlaisen toimintatavan tuominen julkisen ja kolmannen sektorin rajapintaan merkit-
see kulttuurin muutosta. Toiminnalta vaadittiin sitkeyttä ja uskoa omaan asiaansa sekä 
sen jatkuvaa toistamista, ettei kyseessä ole päällekkäinen toiminta sairaalatyön kanssa 
vaan sitä tukeva.

Alussa ajateltiin, että suurimmaksi toiminnan haasteeksi saattaisivat muodostua sai-
raalahenkilökunnan asenteet järjestötoimijaa kohtaan. Tämä ei kuitenkaan pitänyt paik-
kaansa, vaan SATU otettiin sairaaloissa hyvin vastaan. Tämä edellytti kuitenkin sitä, että 
toiminnasta tiedotettiin erityisesti alussa paljon ja sitä esiteltiin kaikissa mahdollisissa 
kokouksissa ja eri ammattiryhmille erikseen, jotta mahdollisimman moni olisi tietoinen 
asiasta. Haasteeksi nousikin sairaalahenkilökunnan suuri määrä, vaihtuvuus ja työn ryt-
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mi. On ollut lähes mahdotonta tavoittaa koko henkilökunta ja tästä syystä jatkuvan tie-
dottamisen merkitys on nostettu heti alusta lähtien tärkeäksi osaksi työtä.

SATU-toimintaan kuuluu valmennusten järjestäminen sairaaloiden henkilökunnalle. 
Vaikka näitä tilaisuuksia toteutettiin projektin aikana jopa suunniteltua enemmän, ta-
voitti toiminta siitä huolimatta vain osan henkilökunnasta. Toiminnan alun kehittämis-
vuosien aikana huomattiin, että ne hoitajat, jotka tunsivat toiminnan työtavat ja toimin-
tamallin suhtautuivat myönteisemmin toimintaan kuin ne hoitajat, joita SATU-toiminta 
ei syystä tai toisesta ollut henkilökohtaisesti 
tavoittanut. Osa hoitajista koki työllistävänä 
sen, että SATU-toiminnan ensikontaktin poti-
laaseen tuli tapahtua heidän kauttaan eivätkä 
toiminnan työntekijät voineet itse mennä tie-
tosuojasyistä suoraan potilashuoneisiin.

Opinnäytetyössä, jossa tutkittiin SATU-toi-
minnassa toteutettua yhteistyötä julkisen 
sektorin vuodeosaston ja kolmannen sektorin 
välillä, todettiin vaikuttavan siltä, että SA-
TU-toiminnasta ja tietosuojalain asettamista rajoituksista on jossain määrin ollut epä-
tietoisuutta hoitajien keskuudessa (Lindfors & Pönni 2017). Osa hoitajista on ihmetellyt, 
mikseivät SATU-toiminnan työntekijät vain mene itse potilashuoneisiin kysymään po-
tilaalta lupaa keskustella. Niinpä SATU-toiminnan työntekijät nostivat näitä potilaiden 
tietosuojaan liittyviä kysymyksiä esille hoitohenkilökunnalle suunnatuissa info- ja koulu-
tustilaisuuksissa ja arjen työn lomassa.

Kirjallisen asiakaspalautteen kerääminen on sairaalahoidon aikana erittäin haasteel-
lista ja osoittautui oikeastaan lähes mahdottomaksi. Monesti vastaan tulivat erilaiset lait, 
kuten laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992/785) sekä henkilötietolaki (1999/523). 
Jotta asiakaspalaute olisi mahdollisimman objektiivista, olisi ollut parasta toteuttaa se 
siten, että hoitohenkilökunta pyytäisi palautteet. SATU-toiminta ei kuitenkaan saanut 
käyttää sairaalan henkilökuntaa apuna palautteen keräämisessä. Sen sijaan palautelo-
makkeita annettiin tapaamisen jälkeen potilaille, joita pyydettiin palauttamaan lomake 
osaston aulassa sijaitsevaan laatikkoon.

Käytännössä sairaalahoidossa olevat potilaat ovat kuitenkin huonokuntoisia, eivätkä 
juurikaan jaksa täyttää heille jätettyjä lomakkeita. Ylipäätään sopivaa hetkeä palautteen 
pyytämiseen on sairaalahoidon aikana vaikea löytää. Tästä syystä kirjallisten palauttei-
den sijaan on sairaalahoidon aikana keskitytty palautteiden keräämiseen suullisesti.

Mukavaa päivää sinne. 
Kiitos myös sille 

vertaiskundille, joka kävi 
ventovieraan kotona. Arvostan 
sydäntänne, koska teette 
sydäntyötä vaikka se onkin 
varmaan oikeasti joskus tosi 
rankkaa.



20 SATU-toimintamalli

10 Lopuksi
SATU-toiminnan piirissä on toteutettu menestyksekkäästi haittoja vähentävää työotet-
ta. Tavoitettujen ja onnistuneesti palveluihin kiinnittyneiden päihteidenkäyttäjien elä-
mänlaatu on parantunut ja terveyshaitat vähentyneet toiminnan ansiosta.

Tarpeenmukaisten palveluiden ja tukitoimien piiriin pääseminen on vähentänyt asi-
akkaiden päivystyksellisen hoidon tarvetta, koska he ovat oppineet pitämään parempaa 
huolta ja hoitamaan itseään paremmin, jolloin on voitu ennaltaehkäistä uusia sairaala-
jaksoja. Voidaan siis sanoa, että toiminnan avulla on saatu vähennettyä haittoja myös 
yhteiskunnan näkökulmasta. Lisäksi sairaaloiden henkilökunnan tiedollisten ja taidol-
listen valmiuksien vahvistumisen myötä päihteitä käyttäviä potilaita osataan kohdata 
paremmin jo osastohoidon aikana.

Potilaat hakeutuvat päivystykseen yleensä akuuteissa tilanteissa (mm. infektiot, yli-
annostus, yleistilan romahtaminen, delirium, tapaturmat). Sairaalajaksot voivat pisim-
millään kestää viikkoja, eikä potilasta voida siirtää päihdekuntoutukseen laitoshoitoon. 
Motivoiva palveluohjaus ja tukitoiminta tukevat kliinistä hoitotyötä ja tuovat parhaim-
millaan sen rinnalle arvokkaan lisäresurssin. SATU-toiminta on tuottanut arvokasta tie-
toa potilaiden tarpeista ja tukitoimenpiteiden hyödyistä. Tämän tyyppistä toimintaa ei 
ole aiemmin juuri tehty julkisella sektorilla.
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Sairaanhoidossa kohdataan kasvavassa määrin päihteiden käyttäjiä, jotka eivät ole 
päihdepalvelujen piirissä. SATU-toiminta on tärkeää erityisesti silloin, kun potilas kulkee 
palvelujen rajapinnoilla. Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivillä potilailla ei ole 
usein valmiuksia tai voimavaroja selvittää, mitä palveluita on tarjolla, tai siirtyä palvelusta 
toiseen omatoimisesti. Sairaalahoidossa osastoilla olevat potilaat ovat heterogeeninen 
ryhmä, eikä päihdeongelmaisen ole aina mahdollista saada yksilöllistä tukea kokonaisti-
lanteeseensa. SATU-toiminnan työtapa vastaa tarpeeseen herätellä osastohoidon aikana 
asiakkaan motivaatiota itsensä hoitamiseen 
ja tuen piiriin ohjautumiseen hoitojakson jäl-
keen.

Päihteidenkäyttäjät, jotka eivät ole kiinnit-
tyneitä mihinkään palveluihin, ovat haasteel-
lista asiakaskuntaa. Palvelujärjestelmässäm-
me on edelleen useita aukkoja, joissa palvelut 
eivät toimi saumattomasti yhteen. Näin on 
esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluiden yhteensovittamisessa. Myös työssäkäy-
vien mahdollisuudet päihdehoitoon hakeutumiseen ovat rajalliset. Helsingin kaupungin 
päihdepoliklinikoiden vastaanotto ilman ajanvarausta toimii vain arkiaamuisin, joka jo 
itsessään on este monelle työssäkäyvälle. Päihdepoliklinikoiden aukioloajat saattavat 
myös olla haasteellisia silloin, kun asiakkaalla on muutenkin vaikeuksia elämänhallin-
nassa. Nämä ihmiset ovat myös niitä, jotka helpoiten putoavat päihdehoitojärjestelmän 
ulkopuolelle. 

Vaikka potilas saa sairaalasta lähtiessään tiedon jatkohoitomahdollisuuksista, niin 
muun muassa edellä mainituista syistä niihin ohjautuminen voi olla vaikeaa tai lähes 
mahdotonta. Tässä kohtaa SATU:n kaltainen toiminta voi auttaa asiakasta palveluihin 
pääsyssä esimerkiksi konkreettisesti palveluihin saattamalla tai tukemalla muutoin niitä 
ihmisiä, jotka eivät koskaan itse hakeutuisi julkisen palvelujärjestelmän piiriin. Tällaiselle 
kynnyksettömälle toiminnalle on selkeä tilaus ja tarve.

Yhteistyö julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välillä on osoittautunut sopivaksi ja 
toimivaksi tavaksi tehdä työtä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden 
hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Selkeä työnjako ja säännöllinen yhteistyön arviointi var-
mistaa sen, ettei kumpikaan osapuoli tee toiselle osapuolelle kuuluvaa tai päällekkäistä 
työtä. Yhteistyön avulla voidaan löytää sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintoja, 
joissa työskentely on luontevaa ja toisiaan tukevaa. Yhteistyön kautta mahdollistuu myös 
se, että asiakkaat saavat itselleen tarpeenmukaista ja oikea-aikaista apua.

SATU täydentää palveluja, jotka ovat lakisääteisiä. Palvelu itsessään ei ole kuntien 
tuottamisvastuulla, mutta koska SATU-toiminta ohjaa asiakkaita muun muassa kunnan 
vastuulla olevien palvelujen tarkoituksenmukaiseen käyttöön, niin hyötyjänä on asiak-
kaan lisäksi koko julkinen sektori. 

Kiitos, kun tulit 
juttelemaan. Jos olisi 

sairaalasta lähtiessä vielä 
tuntunut, ettei kukaan välitä, 
olisin varmaan vetänyt taas 
överit.
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Hannan kertomus 
Olin ollut Haartmanin sairaalassa kaksi vuorokautta alkoholivieroitusoireiden takia, 
kun ystävällisesti hymyilevä nainen käveli huoneeseeni ja esitteli itsensä Tukikohta 
ry:n työntekijäksi. Hetki sitten olin keskustellut sairaalan päihdehoitajan kanssa ja 
hypistelin nyt häneltä saatuja esitteitä. Olin syvästi kiitollinen sairaalassa saamas-
tani hoidosta, mutta tunsin epävarmuutta jatkosta. En oikeastaan olisi halunnut 
lähteä sairaalasta pois. Olin tässä vaiheessa päässyt pahimman fyysisen oireilun 
ohi, ja olin aika lailla hämmentynyt koko tilanteesta.

Ennen sairaalaan joutumista, olin pitkään miettinyt avun hakemista juomiseeni, 
mutta en oikein täysin tiennyt, minne kääntyä. Koska kynnys avun pyytämiselle 
oli korkea, en loppujen lopuksi edes kovin aktiivisesti sitä pyrkinyt selvittämään. 
Lääkärin vastaanotoilla vaikenin poikkeuksetta asiasta, ja pyrin pikemminkin peit-

tämään alkoholinkäyttöäni. Alitajuisesti 
kuitenkin jollain tavalla toivoin, että ongel-
mani olisi huomattu ja apua tarjottu.

Saapuessani sairaalaan pelkäsin hen-
kilökunnan suhtautumista minuun – soi-
mataanko, väheksytäänkö, tuomitaanko? 

Voimakkaan vapinan ja pahoinvoinnin keskeltäkin tarkkailin alta kulmain hoitajien 
reaktioita, ja odotin merkkiä jonkinlaisesta paheksunnasta. Vaikka oloni sairaa-
lassaoloaikanani oli jokseenkin sekava ja ahdistunut, tiedostin kuitenkin henki-
lökunnan ystävällisen ja asiallisen suhtautumisen. Vointini oli sekä fyysisesti että 
psyykkisesti erittäin huono, tunsin olevani kuin maanmatonen, yhteiskunnan varoja 
tuhlaava epäonnistunut yksilö.

Jos olisin tuossa tilanteessa vaistonnut paheksuntaa henkilökunnan puolelta, 
olisin luultavasti epätoivoisesti odottanut pääsyä pois voidakseni taas juoda ja 
unohtaa. Koko sairaalassa olon aikana minua kuitenkin kohdeltiin ystävällisesti, ja 
olin onnellinen siitä, että minua hoidettiin. Lisäksi tunsin, että en missään nimessä 
halua heidän työnsä ja huolenpitonsa menevän hukkaan jatkamalla itsetuhoista 
käyttäytymistäni.

Siinä vaiheessa, kun SATU-toiminnan työntekijä tuli huoneeseeni esittelemään 
Tukikohta ry:n palvelua ja tarjoutui tulemaan kanssani päihdepoliklinikalle pääs-
tyäni sairaalasta, olin suuresti kiitollinen kaikesta minulle tarjotusta avusta, ja vah-
vasti motivoitunut muutokseen. Sairaalasta kotiuduttuani oloni oli kuitenkin hyvin 
hutera ja epävarma. Heti seuraavalle päivälle sovittu selkeä toiminta auttoi tässä 
tilanteessa merkittävästi. Tuli varmempi olo ja tuntui, että seinät pysyvät paremmin 
pystyssä, kun tiesin, mikä seuraava askel tulisi olemaan. Muistan olleeni vielä melko 
tunteellisessa tilassa klinikalla kertoessani alkoholinkäytöstäni, ja tässäkin auttoi 
suuresti tiedostaa vieressä oleva työntekijän tuki.

Näin jälkeenpäin vasta ymmärrän, kuinka oleellista oli, että linkki sairaalan ul-
kopuoliseen tukeen muodostui jo tuolloin ennen kotiutumistani. En ole esimerkiksi 

Oleellista oli, että linkki 
sairaalan ulkopuoliseen 

tukeen muodostui jo ennen 
kotiutumista.
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lainkaan varma siitä, että olisin hakeutunut päihdepoliklinikalle, mikäli se olisi täy-
tynyt tehdä yksin.

Myös tapaamisemme jälkeenpäin ovat olleet hyvin tärkeitä. Lähipiirissäni ei juu-
rikaan ole henkilöitä, joiden kanssa voisin tai haluaisin keskustella alkoholinkäy-
töstäni. Koen erittäin suurena apuna mahdollisuuden keskustella vapaasti asiasta, 
sekä kertoa mietteistäni ja oivalluksista, joita olen alkoholisuhdettani pohtiessani 
saanut.

Olen viime aikoina lukenut runsaasti alkoholiriippuvuutta koskevaa kirjallisuutta, 
ja saanut toisaalta vahvistusta asiaa koskeville aikaisemmille pohdinnoilleni, toi-
saalta löytänyt myös uudenlaisia ajatuksia, joiden avulla monet palat ovat ikään 
kuin loksahtaneet paikoilleen. SATU-toiminnan työntekijä kuuntelee näistä asioista 
jaarittelujani kärsivällisesti ja avoimin mielin, hyväksyy näkemykseni ja kannustaa. 
Koen tärkeänä, että minut nähdään persoonana sen sijaan, että minun odotettaisiin 
soljuvan johonkin tietynlaiseen päihderiippuvaisen muottiin.

Elämänlaatuni on parantunut huikeasti raitistumiseni jälkeen, ja koska elämä 
tuntuu niin paljon helpommalta ilman alkoholin tuomaa jatkuvaa ahdistusta ja pa-
haa oloa, on minulla tapaamisissamme usein paljon positiivista kerrottavaa. Vas-
toinkäymisiäkin tulee, hetkiä, jolloin aikaisemmin olisin tarttunut pulloon. Hetken 
asiaa mietittyäni voin todeta, ettei se ole järkevä vaihtoehto. Tarve puhua näistä 
asioista on kuitenkin olemassa. Vaikka itse olen vastuussa alkoholinkäytöstäni ja 
käyttämättömyydestäni, ja edelleen koen avun pyytämisen kohtalaisen vaikeana, 
on suuri helpotus tietää, että on olemassa jonkinlainen tukiverkko, tukihenkilö, jon-
ka puoleen voi tarvittaessa kääntyä. Ihan jo pelkkä tieto siitä auttaa.



24 SATU-toimintamalli

Päivä SATU-toiminnan työntekijän matkassa
Haartmanin sairaala, arkiaamu. Tänään, kuten useimpina aamuina, meitä on liik-
keellä palveluohjaajan ja vertaisohjaajan työpari. Suuntaamme suoraan päivys-
tykseen. Tutut hoitajat tervehtivät ja pahoittelevat, ettei nyt ”ole tarjolla mitään”. 
Tällä he tarkoittavat, ettei yksikään potilaista ole vielä keskustelukunnossa – har-
vassa ovat ne aamut, kun päivystyksen puolella ei olisi yhtään päihteitä käyttävää 
potilasta. Varmistamme vielä, että hoitajat tietävät, missä toiminnan käyntikort-
teja säilytetään. Kortin voi antaa potilaalle mukaan hänen poistuessaan, jos SA-
TU-työntekijät eivät ole paikalla. Toivotamme hyvät työpäivän jatkot ja jatkamme 
vuodeosastoille.

Ensimmäisellä osastolla ei näy hoitohenkilökuntaa, aamuraportti on vielä me-
nossa. Päiväsalin puolella istuu sairaalavaatteissa lehteä lukemassa aikaisemmin 
tavattu, tuttu asiakas. Istumme tervehtimään ja hän kertoo kuulumisiaan. Tupa-
kat ovat loppu, tässä asiassa emme valitettavasti voi auttaa. Varmistamme, että 

hänellä on yhteystietomme tallessa, jos 
sairaalahoidon aikana tai kotiutumisen jäl-
keen ilmenee muita tuen tarpeita. Asiakas 
kiittää ja koskettaa käsivartta, oli mukavaa, 
kun pysähdyitte juttelemaan.

Seuraavalla osastolla tapaamme mies-
potilaan, jolle juomisputki on aiheuttanut 
yleistilan romahtamisen. Tämä on yleistä 

sairaalassa kohtaamillamme ihmisillä. Muita sairaalahoitoon johtaneita syitä 
ovat esimerkiksi sekavuus, kouristukset, ruusu ja muut infektiot sekä intoksikaa-
tiot.  Mies on tehnyt hyvän suunnitelman päihdesairaanhoitajan kanssa päihde-
hoitoon hakeutumisesta, eikä varsinaista palveluohjauksen tarvetta nouse esiin. 
Punnitsemme keskustelussa kuitenkin alkoholin käytön jatkamisen ja toisaalta 
täysraittiuden hyviä ja huonoja puolia.

Tällaiset motivoivat tukikeskustelut ovat SATU-työntekijöille päivittäisiä tehtä-
viä. Lähtiessämme huoneesta hoitaja tulee ihmettelemään, miten avoimesti hän 
kuuli miehen puhuvan meille huoneessa käydessään. Toteamme yhdessä tämän 
olevan yleistä: SATU-työntekijät eivät ole sairaalan henkilökuntaa, joten potilaat 
voivat kokea meille puhumisen ja avun pyytämisen helpommaksi. Myös vertaisoh-
jaajan oma kokemus saattaa antaa meille lisää uskottavuutta potilaiden silmissä ja 
madaltaa kynnystä luottamukselliseen keskusteluun. Toisaalta SATU-työntekijöillä 
on aikaa sellaiseen kiireettömään kohtaamiseen, joka ei ole sairaalan hoitohenkilö-
kunnalle yleensä hoitotyön ohella mahdollista.

Olemme jo lähdössä eteenpäin, kun päivystyksen edessä huomaamme kotiu-
tumassa olevan potilaan keskustelemassa kovaäänisesti päihdesairaanhoitajan 
ja lääkärin kanssa. Meidät vinkataan pysähtymään, potilaalle sopii, että tulemme 
esittäytymään. Hän on asunnoton ja kovasti kiihtynyt siitä, että vieroituspaikka 

SATU-työntekijöillä on 
aikaa sellaiseen 

kiireettömään kohtaamiseen, 
joka ei ole sairaalan hoitohenkilö-
kuunnalle yleensä hoitotyön 
ohella mahdollista.
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järjestyy vasta viikonlopun jälkeen. Palvelujärjestelmä on ajoittain hyvin kankea, 
eikä pysty vastaamaan ihmisten tarpeisiin riittävän joustavasti. Pyydämme naisen 
istumaan ja tarjoamme kupin kahvia.

Vertaisohjaajan läsnäolo saa asiakkaan rauhoittumaan ja he tekevät yhdessä 
suunnitelmaa, miten nainen pääsisi maanantaina kulkemaan vieroitukseen. Hänel-
lä ei ole puhelinta eikä rahaa, aikataulut kirjoitetaan paperilapulle. Vertaisohjaaja ja-
kaa oman toipumiskokemuksensa, mikä herättää naisessa selvästi paljon ajatuksia. 
Vertaisohjaajan rooli onkin tässä kohtaa korvaamaton, hän on esimerkki ja toivon 
tuoja. Kahvikupin jälkeen asiakas jatkaa matkaa omille teillensä rauhoittuneena. 
Emme voi tässä vaiheessa kuin toivoa, että hän löytää lopulta tiensä vieroitukseen 
asti.

Työmme on tältä päivältä tehty Haartmanin sairaalassa ja jatkamme matkaa 
kohti Malmin sairaalaa. Ajamme kaupunkipyörällä Pasilaan ja siitä junalle. Päivän 
aikana paukkuvat askelmittarin lukemat, tässä työssä eivät toimistotyöntekijän ju-
mit juuri vaivaa! Kävellessämme asemalta sairaalalle puhelin soi. Vieroitukseen pari 
viikkoa sitten lähtenyt asiakas haluaa kertoa jatkavansa päihdekuntoutukseen. Hän 
kertoo suhtautuvansa tulevaisuuteen positiivisesti ja sovimme, että pidetään yh-
teyttä kuntoutuksen ajan. Tällaiset uutiset antavat hyvää draivia lopputyöpäivälle!

Malmin sairaalan aulassa tulee vastaan sairaalan päihdesairaanhoitaja takin lie-
peet hulmuten. Hän tervehtii ja kyselee pikaiset kuulumiset ja kertoo antaneensa 
päivystyksen potilaalle aamulla käyntikorttimme. Toivotaan, että ihminen ottaisi 
yhteyttä. Ensimmäisellä osastolla meille ei tällä kertaa löydy asiakkaita, mutta mei-
tä pyydetään perehdyttämään sairaanhoitajaopiskelijoita toimintaamme. Kerrom-
me toiminnasta opiskelijaryhmälle haittoja vähentävää näkökulmaa painottaen. 
Vertaisohjaajan tarina ja näkökulma tekevät konkreettiseksi sen, ettei toivottomia 
tapauksia ole. Opiskelijat ovat kiinnostuneita työstämme ja toteavat sen olevan tär-
keää. Tervehdimme myös ohi kulkevaa sairaalan sosiaalityöntekijää. Toimintamme 
on hänelle tuttua, mutta muistutamme vielä jalkautuvan työn mahdollisuuksista 
tukea asiakkaita esimerkiksi virastoasioinnissa sairaalahoidon jälkeen. Sosiaali-
työntekijä lupaa soitella, jos tarvetta yhteistyöhön ilmenee. 

Seuraavalla osastolla meidät suostuu tapaamaan nuori mies, joka on vielä hei-
kossa kunnossa pitkän päihteidenkäyttöjakson jäljiltä. Keskustelussa tulee ilmi, 
ettei hänellä ole hoitokontakteja eikä juuri muitakaan verkostoja sairaalan ulko-
puolella. Hoitajan kanssa sovitaan, että heikon kunnon vuoksi saatamme hänet 
huomenna käymään kotona tavaroitaan ja vaatteitaan hakemassa ennen siirtymis-
tä toiseen sairaalaan. Hän suhtautuu myönteisesti ehdotukseen jatkaa tapaamisia 
sairaalahoidon jälkeen.

Sovimme, että hakeudumme miehen kanssa yhdessä aluksi ainakin päihdepo-
liklinikan päivystysvastaanotolle. Työmme onnistumista ei voi kuitenkaan loppujen 
lopuksi mitata pelkästään sillä, kuinka monta asiakasta saamme kiinnitettyä palve-
lujärjestelmään. Jokaiselle ihmiselle on tärkeää tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Asiak-



26 SATU-toimintamalli

kaittemme palautteissa myös kertaluonteiset kohtaamiset sairaalassa on koettu 
merkityksellisiksi. Arvostavasta kohtaamisesta voi jäädä mieleen itämään siemen, 
joka kantaa hedelmää ehkä vasta vuosien päästä.

Aamuvuoron vaihtuessa iltaan sairaalan hoitohenkilökunta vetäytyy raportille 
ja niin myös SATU-työntekijöiden on aika poistua takavasemmalle ja antaa hen-
kilökunnalle työrauha. Tasapainoilu ja diplomatia kuuluvat päivittäiseen työhöm-
me sairaalaympäristössä. SATU-työntekijä on sairaalan käytävillä samaan aikaan 
työntekijä, yhteistyökumppani ja toisaalta ulkopuolinen. On muistettava, että siel-
lä vallitsee ennen kaikkea hoitonäkökulma ja akuutti somaattinen sairaanhoito on 
siellä perustehtävä. Tässä vaativassa ympäristössä SATU-toiminta jatkaa työtänsä 
ja tarjoaa niin potilaille kuin sairaalahenkilökunnallekin voimavaroja ja uusia näkö-
kulmia päihdetyöhön.
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Tukikohta ry on päihdealan järjestö, joka tukee ja 
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