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Toiminnanjohtajan katsaus
Vuosi 2018 oli Tukikohta ry:ssä toiminnan vakiintumisen, 
laadun ja tulosten kannalta hyvä vuosi. Panostimme eri-
tyisesti laadukkaisiin palveluihin sekä niiden kehittämi-
seen – palvelukokonaisuutta onkin kehitetty pitkäjän-
teisesti hyödyntämällä muun muassa asiakaskyselyistä 
saatua tietoa. Tavoitteena on, että palvelukokonaisuus 
on vakiintunut ja hallittu sekä vastaa asiakkaiden tarpei-
siin. Haluamme tuottaa palveluja, jotka ovat vaikuttavia. 

Tukikohta ry on kyennyt vahvistumaan myös hyvänä 
ja luotettavana yhteistyötahona. Yhteistyön merkitys on 
keskeinen ja teemme sitä mielel-
lämme. Tukikohta ry on vuosien 
varrella saavuttanut arvostetun 
aseman pääkaupunkiseudulla 
toimivana järjestönä ja kans-
samme myös halutaan tehdä 
yhteistyötä. Yhteistyön kannalta 
on tärkeää, että toimintamme 
on läpinäkyvää ja avointa.

Järjestö on panostanut vai-
kuttamistoimintaan monella eri 
saralla ja järjestön tunnettuus on 
lisääntynyt. Otamme kantaa ja osallistumme aktiivisesti 
yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi sote-uudis-
tuksesta sekä pyrimme tuomaan esiin myös ratkaisuja. 
Haluamme olla mukana tekemässä parempaa päihde-
palvelujärjestelmää ja näytämme siihen itse esimerkkiä. 
Kolmannen sektorin palvelut pystyvät reagoimaan nope-
asti ja hyvinkin joustavasti muun muassa toimintaympä-
ristön muutoksiin, joten onkin erityisen tärkeää rakentaa 
hyvää yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Tätä työtä 
Tukikohta on tehnyt jo pitkään. Yhteistyöllä pystytään 
täydentämään palveluja, mikä on myös asiakkaan etu.

Olemme kuitenkin jo useamman vuoden ajan seu-
ranneet huolestuneina niitä haasteita, mitä päihteitä 
käyttävät pääkaupunkiseudulla kohtaavat yrittäessään 
hakea itselleen hoitoa. Olemme pitkään puhuneet siitä, 

että päihdehoitoon tulisi päästä mahdollisimman mata-
lalla kynnyksellä. Hoidon tulisi olla oikea-aikaista, jous-
tavaa, pitkäjänteistä ja laadukasta. Hoidon saanti tulisi 
varmistaa valtakunnallisesti asuinpaikasta riippumatta 
– tällä hetkellä yhdenvertaisuus hoitoon pääsyssä eri 
paikkakunnilla asuvien kesken ei toteudu.

Myös haittoja vähentäviä palveluita tarvitaan, sillä 
niiden avulla voidaan merkittävästi parantaa päihteitä 
käyttävien toimintakykyä, elämänhallintaa sekä hyvin-
vointia. Kyse on ihmisarvosta ja oikeudesta saada tar-

peenmukaista tukea itselleen. 
Meidän tulisi rakentaa palvelu-
järjestelmää, joka auttaa, tukee, 
kannustaa ja motivoi päihteitä 
käyttäviä ja kuntoutujia kuntou-
tumisen polulla.

Paljon on siis vielä työtä teh-
tävänä. Iloitsen kuitenkin siitä, 
miten sitoutuneesti Tukikohta 
ry:n henkilökunta työskentelee 
ja osallistuu yhteiskunnalliseen 
keskusteluun sekä kehittää jär-

jestön tuottamia palveluja. Tätä toimintaa haluan olla 
edistämässä ja luomassa sille edellytyksiä. Uskon, että 
paras osaaminen saadaan sillä, että luodaan luottamuk-
sellinen ja kannustava työilmapiiri sekä mahdollistetaan 
myös työntekijöiden ammatillinen kehittyminen.

On ilo työskennellä näin ammattitaitoisen ja sitou-
tuneen työyhteisön kanssa. Haasteita toimintaympäris-
tössä riittää, mutta Tukikohdan suunta on oikea. 

Ron Furman
toiminnanjohtaja
Tukikohta ry

Otamme kantaa ja osallistumme 
aktiivisesti yhteiskunnalliseen 
keskusteluun sekä pyrimme 
tuomaan esiin myös ratkaisuja. 
Haluamme olla mukana tekemässä 
parempaa päihdepalvelu-
järjestelmää ja näytämme siihen 
itse esimerkkiä.
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Tukikohta ry tarjoaa palveluja päihteitä käyttäville, päih-
dekuntoutujille ja heidän läheisilleen. Järjestön palvelut 
muodostavat kokonaisuuden, jonka piirissä asiakkaan on 
mahdollisuus liikkua joustavasti eri toimintojen välillä.

Järjestö tarjoaa päihteitä käyttäville kynnyksetöntä 
päiväkeskustoimintaa, yksilöllistä palveluohjausta, oh-
jattua ryhmätoimintaa, vertaistoimintaa sekä tukea ja 

palveluohjausta sairaalaympäristössä. Päihdekuntou-
tujille tarjotaan päihdekuntoutusta. Lisäksi päihteitä 
käyttäville ja päihdekuntoutujille on tarjolla työ- ja opis-
keluvalmiuksia vahvistavaa kurssitoimintaa. Läheisille 
on puolestaan tarjolla tuki- ja neuvontapalveluja, tera-
peuttinen ja vertaistuellinen läheisryhmä sekä virkistys-
toimintaa.

Järjestön tarjoamat palvelut

Päihteitä käyttäville
• Avoimet ovet
• Palveluohjaus
• Elämäntaitoryhmä
• SATU – tukea ja palveluohjausta sairaalaympäristössä
• Osis-toiminta
• OK-hanke

Päihdekuntoutujille
• Jälkipolku hoito-ohjelma
• Suunta-projekti

Läheisille
• Läheisten tuki ja neuvontapalvelut, ryhmä- ja 

virkistystoiminta

Luvut sisältävät kasvokkaisen vuorovaikutuksen, viestit ja puhelut. Kukin asiakas on kirjattu maksimissaan 
kerran päivässä per toiminto. Suluissa on ilmoitettu vuoden 2017 luvut.

Asiakaskohtaamiset Tukikohta ry:n palveluissa vuonna 2018 

Kaikki yhteensä
12 930

(13 642)

Suunta
631

(864)

Kuntouttava työtoiminta
98

(296)

Läheistyö
317

(360)
Elämäntaitoryhmä

442
(649)

SATU
1 096 
(967)

Osis II
1 049

(1 022*)
Avoimet ovet

2 874 
(3 010)

Palvelu
ohjaus
1 257

(1 436)

Jälkipolku
4 026 

(4 272)

*)  sisältää luvut vain 
Osis-toiminnan 
Tukikohta ry:n työn-
tekijän osalta.

OKhanke
1 140 
(766)
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Arvot
Järjestön arvot ovat koko toiminnan läpileikkaavia 
periaatteita, joita sovelletaan niin asiakastyössä kuin 
kaikessa muussakin toiminnassa, kuten työyhteisön 

vuorovaikutuksessa, hallinnollisessa kehittämistyössä, 
vaikuttamistoiminnassa tai vaikkapa yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa.

Tukikohta ry:n arvot ovat:

Asiakaslähtöisyys
Järjestön toiminta tähtää päihteitä käyttävien, kun-
toutujien sekä läheisten palveluiden ja yhteiskunnal-
lisen aseman parantamiseen. Järjestön toiminta nou-
see asiakaskunnan tarpeista ja siinä kuuluu asiakkaan 
ääni.

Kunnioittava kohtaaminen
Kunnioittava kohtaaminen on arvostavaa, toiset huo-
mioonottavaa ja suvaitsevaa vuorovaikutusta, jossa 
ihminen hyväksytään tasa-arvoisena toimijana. 

Osallisuus
Osallisuus on kuulumista yhteisöön, kuulluksi tule-
mista sekä osallisuutta yhteiseen ja yksilöä koskevaan 
päätöksentekoon. 

Avoimuus
Avoimuus tarkoittaa toiminnan ja päätöksenteon läpi-
näkyvyyttä, avointa vuorovaikutusta ja avointa yhteis-
työtä kumppaneiden kanssa. 

Luotettavuus
Tukikohta ry toimii sovittujen periaatteiden mukaises-
ti ja on luotettava yhteistyökumppani. Järjestön palve-
luissa voi asioida luottamuksellisesti.
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Avoimet ovet
Avoimet ovet on kahdesti viikossa auki oleva kynnykse-
tön kohtaamispaikka, jossa tarjotaan palveluita sekä tu-
kitoimia päihteitä käyttäville ihmisille. Toimintaa järjes-
tetään Tukikohta ry:n Risteys-asiakastilassa. Avoimissa 
ovissa asiakkaalla on mahdollisuus pysähtyä, tulla kuul-
luksi, kysyä neuvoa sekä saada amma-
tillista apua ja vertaistukea. Toiminta 
on haittoja vähentävää ja osallisuutta 
edistävää, eikä asiakkaalta edellytetä 
päihteettömyyttä tai toimintaan sitou-
tumista. Asiakkaille järjestetään myös 
työpajoja ja vapaa-ajan toimintoja.

Avoimien ovien toiminnan rahoitus koostui vuon-
na 2018 STEA:n kohdennetusta toiminta-avustuksesta 
sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan 
myöntämästä järjestöavustuksesta.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Avoimien ovien tavoitteena on tukea ja vahvistaa hei-
koimmassa asemassa olevien päihteitä käyttävien ih-
misten arkea, vähentää päihdehaittoja ja edistää päih-
teitä käyttävien osallisuutta. Avoimissa ovissa pyritään 
tarttumaan mahdollisimman nopeasti asiakkaan esille 
tuomiin arkielämän haasteisiin. Asiakkaalla on mahdolli-
suus saada apua ja tukea ammattilaisilta, vertaisilta sekä 
kokemusasiantuntijoilta.

Ruokailu on oleellinen osa Avoimien ovien toimin-
taa. Maanantaisin asiakkaille tarjotaan aamiainen ja 

keskiviikkoisin lämmin ruoka. Osa asiakkaista tutustuu 
toimintaan pikkuhiljaa, käyden ensin vain kahvilla tai 
ruokailemassa. Vähitellen moni heistä kiinnittyy Avoimi-
en ovien toimintaan ja tulee osaksi yhteisöä. Asiakkaat 
saavat vapaa-ajan toimintojen ja työpajojen kautta on-

nistumisen kokemuksia, vertaistukea 
ja vaihtoehtoista tekemistä päihteiden 
käytön tilalle. Avoimien ovien tavoit-
teena eivät ole suuret asiakasmäärät, 
vaan asiakkaan aito kohtaaminen.

Avoimissa ovissa työskenteli vuon-
na 2018 Elämäntaitoryhmän ohjaajat, 

palveluohjaajat sekä Paikka auki -avustusohjelmaan 
palkattu työntekijä. Lisäksi Avoimissa ovissa oli paikalla 
järjestyksenvalvoja takaamassa asiakkaiden ja henkilö-
kunnan turvallisuutta.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• kohdatuksi tuleminen
• osallisuus
• onnistumisen kokemukset
• tunne tarpeellisuudesta
• hetkellinen irtautuminen päihdemaailmasta
• fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haittojen 

vähentäminen
• vertaistuki
• yhteisöllisyys
• mielekäs tekeminen

Käyn Avoimissa ovissa 
saamassa vertais- 

tukea ja tapaamassa ihania 
työntekijöitä. Myös jos tarvit-
sen palveluohjausta.
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asiakkaille neljä työpajaa, joiden aiheina olivat levyraati, 
kuvataide, tietovisa ja savityöt. Työharjoittelussa Riste-
yksen toiminnassa oli vuoden aikana neljä opiskelijaa; 
kaksi sosionomi-, yksi lähihoitaja- sekä yksi päihdetyön 
ammattitutkinnon opiskelija. 

Avoimiin oviin jalkautui myös muita toimijoita. 
Yhteistyötä tehtiin Helsingin kaupungin Etelän ai-
kuissosiaalityön, Lännen päihdepoliklinikan, Exit-pois 
prostituutiosta ry:n Usva- hankkeen, A-klinikkasäätiön 
Katuklinikan ja Sininauhasäätiön Aimo-tiimin kanssa. 
Lisäksi Helsingin kaupungin Lähityö ja Startti, Hie-
taniemen palvelukeskuksen henkilökunta, Valo-val-
mennusyhdistys, ViaDia ry:n Levähdyspaikka-hanke, 
Dösä-hanke ja Vantaan H-klinikka sekä lukuisa määrä 
muita sosiaali- ja terveysalan toimijoita vieraili Avoimis-
sa ovissa. 

Etelän Kalasataman aikuissosiaalityön sosiaalioh-
jaaja jalkautui Avoimiin oviin kevään aikana joka toinen 
viikko. Asiakkailla oli selvitettäviä asioita muun muassa 
Kela-etuuksien kanssa. Aikuissosiaalityö tavoitti juuri 
niitä asiakkaita, jotka eivät vaikean elämäntilanteen 
vuoksi kykene sovittuna ajankohtana menemään so-
siaaliasemalle. Usva-hankkeen työntekijät jalkautuivat 
Avoimiin oviin noin kerran kuukaudessa ja tarjosivat 
tukea sekä neuvontaa seksuaalisuutta loukkaavaa vä-
kivaltaa ja kaltoinkohtelua kohdanneille asiakkaille. 
AIMO-tiimin työntekijät tarjosivat tukea, ohjausta 
ja neuvontaa erityisesti pitkäaikaisesti ja toistuvasti 
asunnottomille asiakkaille. Lännen päihdepoliklinikan 
työntekijä kävi suorittamassa hoidon tarpeen arvioin-
teja asiakkaille. Katuklinikka suoritti asiakkaille C-hepa-
tiitti- ja HIV-testejä. 

Vuonna 2018 asiakastyön tärkeimmät tavoitteet oli-
vat asiakkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvis-
taminen ja sitä kautta heidän hyvinvointinsa vahvistu-
minen. Tavoitteet pyrittiin saavuttamaan tiedottamalla 
yhteisökokouksista, tarjoamalla vertais- ja vapaaehtois-

toimintaa sekä hyödyntämällä koke-
musasiantuntijoiden osaamista toimin-
nan kehittämisessä ja toteuttamisessa. 

Kohtaamispaikan toimintaan liit-
tyy olennaisena osana yhteisökokouksen toiminta, 
jossa asiakkailla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan 
toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. 
Yhteisökokouksissa päätettiin muun muassa seuraavan 
kuukauden ruokalista, annettiin ehdotuksia tulevista 
retkistä ja pajatoiminnasta sekä kehitettiin Avoimi-
en ovien toimintaa. Yhteisökokous kokoontui kerran 
 kuussa. 

Tammikuussa Avoimissa ovissa järjestettiin asiak-
kaille mahdollisuus käydä yhdessä presidentinvaalien 
ennakkoäänestyksessä. Helsingin kaupungin suunhoi-
toyksikkö järjesti helmikuussa suuhygieniakampanjan. 
Kohtaamispaikan asiakkailla oli mahdollisuus käydä 

Toiminta vuonna 2018
Avoimien ovien toimintaa järjestettiin kahdesti viikos-
sa, maanantaisin ja keskiviikkoisin neljän tunnin ajan, 
yhteensä kahdeksan tuntia viikossa. Avoimien ovien 
päiviä oli 81. Asiakaskäyntejä oli yhteensä 2874. Uusia 
asiakkaita tavoitettiin arviolta 206, joista miehiä oli 
146 ja naisia 60. Erillisiä asiakkaita tavoitettiin arviolta 
360, joista miehiä oli 265 ja naisia 95. Asiakaskäyntien 
määrät laskivat hivenen edelliseen vuoteen verrattuna. 
Uusien ja erillisten asiakkaiden määrät 
nousivat edelliseen vuoteen verrattu-
na. Avoimissa ovissa vieraili yhteensä 
179 eri opiskelijaa -ja sosiaalialan toi-
mijaa. Yhteistyökumppaneille suunnattuihin Avoimiin 
oviin osallistui 45 henkilöä. Lisäksi Avoimien ovien yh-
teydessä toteutettiin 15 erillistä infotilaisuutta yhteis-
työtahoille ja opiskelijoille. 

Avoimissa ovissa työskenteli myös Paikka auki -ohjel-
maan palkattu työntekijä. Hän auttoi ohjaajia käytännön 
tehtävissä sekä toimi vertaistukena asiakkaille. Lisäksi 
Avoimissa ovissa oli henkilö suorittamassa yhdyskun-
tapalvelua. Myös hän auttoi henkilökuntaa käytännön 
tehtävissä ja toimi vertaistukena asiakkaille. Vapaaeh-
toiset ja yhdyskuntapalvelussa ollut henkilö vapauttivat 
henkilökuntaa kohtaamispaikan asiakastyöhön. Oppilai-
tosyhteistyönä opiskelijat toteuttivat Avoimissa ovissa 

Täällä oma pää 
pysähtyy arkeen.
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hammaslääkärin ja suuhygienistin vastaanotolla Dal-
lapénpuistossa liikkuvassa suunhoitoyksikössä, Liisussa. 
Risteyksessä työharjoittelussa olleet opiskelijat huoleh-
tivat asiakkaiden saattamisesta paikan päälle oikeaan 
aikaan. Lisäksi kohtaamispaikan asiakkailla oli mahdol-
lisuus osallistua Helsingin kaupungin Suunhoidon esit-
teen ideoimiseen ja laatimiseen.

Avoimien ovien asiakkaille toteutettiin retki Korkea-
saareen yhdessä Elämäntaitoryhmän kanssa. Syksyllä 
Avoimissa ovissa järjestettiin keskiviikkoisin bingoa. 
Lokakuussa kohtaamispaikassa osallistuttiin Asunnot-
tomien yöhön järjestämällä asiakkaille hemmotteluilta. 
Asiakkailla oli mahdollisuus leikkauttaa hiukset, saada 
kynsienlakkausta, korva-akupunktiota ja jalkahoitoja 
sekä ruokailla. Tarjolla oli myös musiikkiesitys vapaa-
ehtoisen toimesta sekä lahjoitusvaatejakelua. Lisäksi 
työntekijät jalkautuivat Asunnotto-
mien yön päätapahtumaan Dallapén-
puistoon.

Pyhäinpäivänä avautui eri päihde-
järjestöjen toteuttama Vaiettu mene-
tys -verkkosivusto. Avoimien ovien asi-
akkaat kävivät sytyttämässä kynttilän 
läheistensä muistolle. Jokainen tähti 
oli toimintaan osallistuessaan erittäin 
merkityksellinen sen sytyttäjälle, sillä 
sen sytyttäminen antoi mahdollisuuden käsitellä mene-
tystä ja luvan surra poisnukkuneita ystäviä. Lisäksi osa 
asiakkaista osallistui Huumeisiin kuolleiden muistotilai-
suuteen Helsingin Vanhassa kirkossa. 

Itsenäisyyspäivää juhlittiin kakkukahvien merkeissä 
ja syyskausi päätettiin jo perinteeksi muodostuneeseen 
puurojuhlaan jouluherkkujen ja joulupukin saattelemana.

Kohtaamispaikan asiakkaat osallistuivat käyttö-
huonekyselyyn. Asiakkaat pitivät tärkeänä huumeiden 
testauspisteitä sekä käyttöhuoneiden laillistamista. 

Suomessa liikkuu paljon eri muuntohuumeita, joiden 
aine osia ja -pitoisuuksia ei voida tietää. Lisäksi asiakkaat 
toivoivat käyttöhuoneisiin terveys- ja sosiaalipalveluja.

Pohdintaa
Avoimissa ovissa onnistuttiin hyvin uusien asiakkaiden 
tavoittamisessa. Asiakaskäyntien määrät laskivat hiu-
kan edellisestä vuodesta. Erillisten asiakkaiden määrät 
taas vastaavasti nousivat edelliseen vuoteen verrattuna. 
Uusia asiakkaita tavoitettiin toimintaan hyvin. Moninai-
nen verkostoyhteistyö ja kokemusasiantuntijoiden kans-
sa jaettu asiantuntijuus mahdollisti asiakkaiden oikea-
aikaisen auttamisen eri elämäntilanteissa. 

Asiakaspalautteiden mukaan asiakkaat olivat tyyty-
väisiä Avoimien ovien toimintaan ja kokivat toiminnan 
erittäin tarpeelliseksi. He osallistuivat toimintaan, koska 

halusivat tavata ihmisiä ja keskustella 
työntekijöiden kanssa. Myös ruokailu-
mahdollisuus koettiin tärkeäksi. Asiak-
kaiden mielestä henkilökunta kohtasi 
heidät hyvin ja he kokivat tulleensa 
kuulluksi. He kokivat yhdenvertaisuut-
ta toimintaan osallistuessaan, saivat 
vertaistukea ja mielekästä tekemistä. 
Lisäksi he kokivat kuuluvansa Avoimien 
ovien yhteisöön. Yhteistyökumppanit 

antoivat henkilökunnalle positiivista palautetta asiak-
kaan aidosta ja tasa-arvoisesta kohtaamisesta ja hyvästä 
ilmapiiristä. Yhteistyökumppanit pitivät suuressa arvos-
sa Avoimissa ovissa tehtävää haittoja vähentävää työtä.

Haittoja vähentävää työtä tulisi Suomessa kehittää 
muun muassa käyttöhuoneiden ja huumeiden testaus-
pisteiden muodossa. Käyttöhuoneet ja huumeiden tes-
tauspisteet vähentäisivät suonensisäisten huumeiden 
käytön aiheuttamia infektioita, yliannostuskuolemia 
sekä muita terveysriskejä. 

Käyn Avoimissa 
ovissa näkemässä 

tuttuja, kahvilla ja 
lämmittelemässä, kun 
ulkona on kireä pakkanen. 
Käyn myös tapaamassa 
työntekijöitä. Iso kiitos 
kuuluu heille eli kiitos paljon.
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Palveluohjaus
Palveluohjaus on tarkoitettu päihteitä käyttävälle asi-
akkaalle, joka tarvitsee tukea asioiden hoitamiseen, 
elämäntilanteen jäsentymiseen ja itsenäisen elämän 
vahvistumiseen. Kyseessä on prosessi, joka lähtee liik-
keelle asiakkaan lähtökohdista ja tarpeis-
ta käsin. Asiakkaan kokonaisvaltainen 
kohtaaminen on palveluohjauksen pe-
rusta. Palveluohjaus toteutuu asiakkaan 
arjessa ja tähtää aina asiakkaan elämän-
laadun ja toimintakyvyn kohenemiseen. 
Palveluohjauksellisen toiminnan rahoitus koostui vuon-
na 2018 STEA:n kohdennetusta toiminta-avustuksesta 
sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan 
myöntämästä järjestöavustuksesta.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot 
Palveluohjauksen tavoitteena on asiakkaan elämänhal-
linnan ja toimintakyvyn koheneminen. Palveluohjaaja 
auttaa asiakasta löytämään itselleen parhaiten sovel-
tuvat palvelut ja tukee asiakasta hänen muutostoiveis-
saan. Palveluohjaus muodostuu asiakkaan ja työntekijän 
kohtaamisista sekä asioinneista. Palveluohjaaja lähtee 
tarvittaessa mukaan viranomaistapaamisiin. Halutes-
saan asiakas saa tietoa ja tukea esimerkiksi hoitoon ha-
keutumisesta.

Palveluohjauksessa asiakkaan elämäntilannetta 
sekä avun ja tuen tarvetta lähdetään kartoittamaan ja 

Palveluohjauk-
sesta olen 

saanut tukea elämän 
ongelmissa.

asiakkaan esille tuomiin ongelmiin tartutaan mahdol-
lisimman nopeasti. Luottamuksellinen asiakassuhde 
muodostuu vähitellen kohtaamisten kautta.

Palveluohjauksessa ihminen kohdataan kokonais-
valtaisesti ilman kiirettä. Jokaisen asiak-
kaan palvelu ohjauspolku on erilainen: 
toisilla se koostuu tiiviistä tapaamisista 
ja asioinneista, kun taas osalle riittävät 
tapaamiset harvemmin. Elämäntilan-
teen selkiydyttyä moni tarvitsee vielä 

vahvistusta omalle toiminnalleen tukitapaamisten ja 
puheluiden muodossa.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• toimintakyvyn vahvistuminen
• elämänlaadun paraneminen
• itsenäisyyden vahvistuminen
• osallisuus
• voimaantuminen
• haittojen vähentäminen
• yhteiskuntaan integroituminen

Toiminta vuonna 2018
Palveluohjauksessa oli vuonna 2018 yhteensä 62 asia-
kasta, joista naisia oli 21 ja miehiä 41. Uusia asiakkaita 
tavoitettiin 33, joista miehiä oli 24 ja naisia 9. Asiakkaan 
ja palveluohjaajan välisiä tapaamisia oli 463 ja palveluoh-
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jauskäyntejä eri paikoissa 70. Näiden lisäksi puheluita ja 
viestejä asiakkaille oli 724.

Suurin osa palveluohjausasiakkaista tarvitsi tukea 
elämäntilanteensa prosessoimisessa, erilaisten hake-
musten täyttämisessä sekä muutoksenhakujen ja vali-
tusten laatimisessa. Tukea tarvittiin myös päihdehoitoon 
ja asumiseen liittyvissä asioissa, sosiaali- ja terveyspal-
veluihin saattamisessa, opintojen loppuun saattamises-
sa sekä oman seksuaalisuutensa käsittelyssä. Lisäksi osa 
asiakkaista tarvitsi tukea päihteidenkäytön lopettamisen 
jälkeen terapiapalveluihin pääsyssä, lastensuojelun pa-
lavereissa ja lasten huostaanoton purkuprosessissa sekä 
löytääkseen mielekästä toimintaa vapaa-ajalle että eh-
käistäkseen retkahduksia. Palveluohjauksen asiakaskun-
ta koostui suurelta osin haastavassa elämäntilanteessa 
olevista asiakkaista. Palveluohjauksessa painottuivat sel-
keästi päällimmäisenä asiakkaan toimeentuloon liittyvät 
asiat sekä niiden selkeyttäminen, oman elämäntilanteen 
prosessointi ja muutoksen tarve sekä päihteistä aiheutu-
vien haittojen vähentäminen.

Osa palveluohjausasiakkaista oli korkeasti koulu-
tettuja, työelämässä vielä olevia sekä opiskelijoita. 
Asiakkaat olivat pystyneet salaamaan vuosia omaa 
päihteiden käyttöään. Stigma, mitä edelleen luodaan 
päihteidenkäyttäjistä, pelotti heitä ja oli esteenä päih-
dehoitoon hakeutumiselle. Tämä asiakasryhmä tarvitsi 
runsaasti tukea ja rohkaisua siirtyäkseen päihdehoidon 
piiriin. Asiakkailla oli myös mahdollisuus keskustella jär-
jestön kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

Muutama palveluohjausasiakas oli elänyt pitkän 
aikaa ilman toimeentulotukea. Nämä asiakkaat olivat 

uupuneita ja turhautuneita sekavassa sekä vaativassa 
toimeentulotukijärjestelmässä. Erilaisten liitteiden toi-
mittaminen Kelalle ynnä muille viranomaisille oli täysin 
mahdotonta asunnottomille tai muuten erittäin haas-
teellisessa elämäntilanteessa oleville asiakkaille. Lisäksi 
sähköisten palveluiden käyttäminen ja erilaisten hake-
musten täyttäminen ilman apua ja tukea oli liian vaati-
vaa, jopa mahdotonta. 

Asiakkaan palveluohjaustapaamisissa keskusteltiin 
päihteidenkäytön seurauksista avoimesti ja rehellisesti. 
Vuoden aikana useita pitkään palveluohjauksessa olleita 
asiakkaita siirtyi päihdehoitoon. Osalla asiakkaista päih-
dehoitoon pääsy pitkittyi. Palveluohjaajat valoivat luot-
tamusta ja toivoa asiakkaisiin hoitoon pääsyn suhteen 
sekä pitivät yllä asiakkaan omaa halua muutokseen. 
Siinä vaiheessa, kun pitkään päihteitä käyttänyt asiakas 
on valmis sitoutumaan päihdehoitoon, hoitoon pääsyn 
pitäisi tapahtua kynnyksettömästi. 

Palveluohjausasiakkaat toimivat vapaaehtoisina 
ja vertaisina järjestön eri tapahtumissa. Yksi asiakkais-
ta esiintyi aktiivisesti laulamalla ja soittamalla kitaraa 
esimerkiksi Avoimien ovien juhlissa sekä Kallio Kukkii 
-tapahtumassa. Hän oli itse sanoittanut ja säveltänyt 
kappaleet. Toinen asiakkaista osallistui Suomen palve-
luohjausyhdistyksen valtakunnalliseen kehittämispäi-
vään kokemusasiantuntijana. Lisäksi kolmas asiakas piti 
taidenäyttelyn. Vapaaehtoiset järjestivät myös leivonta-
työpajoja muun muassa Avoimien ovien joulujuhliin. 

Palveluohjauksen piiriin ohjautui asiakkaita eri yh-
teistyöverkostoista, järjestön omista palveluista ja pus-
karadion, nettisivujen sekä läheisten yhteydenottojen 
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kautta. Suurin osa asiakkaista tuli palveluohjaukseen 
puskaradion kautta. Valitettavasti liian pienten henkilös-
töresurssien ja intensiivistä palveluohjausta tarvitsevien 
asiakkaiden suuren määrän vuoksi kaikkia yhteistyöver-
kostojen ohjaamia asiakkaita ei voitu ottaa palveluoh-
jaukseen.

Palveluohjaajat pitivät infoja sosiaali- ja terveysalan 
opiskelijoille, Vantaan kaupungin terveysneuvontapis-
teille, Helsingin ja Vantaan vankiloille sekä muille toi-
mijoille. Verkostoyhteistyötä toteutettiin Kurvin alueen 
järjestötoimijoiden verkoston, Vaasis- foorumin, Helsin-
gin kaupungin Etelän aikuissosiaalityön, Kallio-liikkeen, 
Hermannin erityisdiakonian ja Kallion seurakunnan 
kanssa. Yhteistyönä toteutettiin Ystävänpäivä-, Kallio 
Kukkii- ja JouluUnelma -tapahtumat sekä osallistuttiin 
Asunnottomien yöhön Dallapénpuistossa. Lisäksi järjes-
tettiin Suomen Lumpeen toteuttama C-hepatiittikoulu-
tus. 

Asiakaskyselyiden mukaan asiak-
kaat olivat tyytyväisiä palveluohja-
uksesta saamaansa tukeen ja apuun. 
Asiakaskyselyihin vastanneet kokivat 
saaneensa apua vaikeaan elämänti-
lanteeseen, tulleensa kuulluksi ja saa-
neensa osakseen kunnioittavaa sekä 
hyväksyvää kohtaamista. Lisäksi moni koki mielialansa 
kohentuneen ja uskon omiin kykyihin vahvistuneen. Asi-
akkaat kokivat elämäntilanteensa jäsentyneen ja arjen-
hallinnan parantuneen sekä saaneensa apua asioiden 
hoidossa. Usea asiakas toivoi, että palveluohjaajilla olisi 
mahdollisuus olla enemmän tukena eri verkostoissa ja 
viranomaistapaamisissa. 

Pohdintaa
Palveluohjaajien toimenkuva on moninainen. He ovat 
mukana kehittämässä, suunnittelemassa ja arvioimas-

sa järjestön haittoja vähentävää työtä. Palveluohjaajat 
työskentelevät muun muassa Avoimien ovien toimin-
nassa kaksi kertaa viikossa, osallistuvat eri verkostoihin 
ja palavereihin, suunnittelevat tapahtumia, osallistuvat 
seminaareihin ja koulutuksiin, pitävät infoja, ohjaavat 
opiskelijoita sekä päivittävät jatkuvasti tietojaan yhteis-
kunnan muuttuvasta palvelujärjestelmästä. Haasteeksi 
koettiin edelleen palveluohjauksen tuntiresurssien vä-
hyys. Ajoittain asiakasmäärät kasvoivat liian suuriksi ja 
uusilla asiakkailla ei ollut mahdollisuutta päästä palve-
luohjauksen piiriin eikä asiakkaiden viranomaisverkostoi-
hin voitu aina osallistua. Palveluohjauksessa pitäisi tart-
tua mahdollisimman nopeasti asiakkaan esille tuomiin 
ongelmiin. Tältä osin tavoitteet eivät aina toteutuneet.

Eriarvoisuus päihdehoitojärjestelmässä lisääntyy 
jatkuvasti. Tämä aiheuttaa sen, että asiakkaalta katoaa 
luottamus ja usko järjestelmää kohtaan. Osa psykiatria- 
ja päihdekeskuksista toteutti motivaation mittaamista 

ennen päihdehoitoon pääsyä. Jono 
vieroitushoito-osastolle saattoi olla 
yli kahden viikon mittainen. Usein-
kaan haastavassa elämäntilanteessa 
olevan asiakkaan voimat eivät riitä 
tähän prosessiin. Vieroitushoidon 

jälkeen päihdekuntoutukseen 
pääsy on myös arpapeliä. Lisäksi eri korvaushoitopoli-
klinikoilta puuttuvat yhtenäiset hoitokäytännöt. Kor-
vaushoitopoliklinikoiden asiakasmäärät saattavat olla 
todella suuret, minkä vuoksi korvaushoidossa olevien 
potilaiden psykososiaalinen kuntoutus on olematonta. 
Avokuntoutus ei aina riitä pitkään päihteitä käyttäneel-
le ihmiselle. Erittäin haastavassa elämäntilanteessa ole-
vat päihde- ja mielenterveysasiakkaat putoavat usein 
hoitojärjestelmän ulkopuolelle. Asiakkaan hoitopolun 
tulisi olla selkeä ja hoitoon pääsyn tulisi tapahtua oikea-
aikaisesti ja matalalla kynnyksellä.

• Asiakkaat

• Palveluohjaustapaamiset 

• Palveluohjauskäynnit
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Olen saanut 
senkaltaista palvelua, 

mitä odotinkin, ja enemmän 
uskoa itseeni sekä tulevaisuu-
teen.
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Elämäntaitoryhmä
Elämäntaitoryhmätoiminta on yli 18-vuotiaille päihteitä 
käyttäville suunnattua ryhmätoimintaa, jonka tarkoituk-
sena on tukea asiakkaan toimintakykyä, vahvistaa sosi-
aalisia valmiuksia ja edistää kuntoutumista. Olennaista 
Elämäntaitoryhmätoiminnassa on herättää asiakkaassa 
halu muutosprosessiin ja kiinnostus itsestä huolta pitä-
miseen. Elämäntaitoryhmätoimintaa rahoittaa STEA 
kohdennetulla toiminta-avustuksella (Ak2). 

Tavoitteet ja työskentelyn keinot 
Elämäntaitoryhmätoiminnassa pyritään avaamaan uu-
sia mahdollisuuksia asiakkaan elämässä ja etsimään 
päihdekulttuurille vaihtoehtoisia toimintatapoja. Toi-
minta perustuu haittoja vähentävään ideologiaan sekä 
psykososiaaliseen kuntoutukseen, ryhmässä oppimi-
seen ja vertaistukeen. Ryhmää ohjaa kaksi sosiaalialan 
ammattilaista. Lisäksi ryhmätoiminnassa avusti vuonna 

2018 Paikka auki -avustusohjelman kautta palkattu nuo-
ri päihdekuntoutuja. Elämäntaitoryhmätoimintaan kuu-
luvat Elämäntaitoryhmä ja Elämäntaitokahvila. 

Elämäntaitoryhmä pitää sisällään joka viikkoiset 
ryhmäistunnot ja vapaa-ajan toiminnot sekä leirejä ja 
työpajoja. Vapaa-ajan toiminnot päätetään ryhmäistun-
tojen yhteydessä osallistaen ryhmän jäsenet ryhmätoi-
minnan suunnitteluun ja valitsemiseen.

Ryhmä toimii non-stop periaatteella ja asiakkuus voi 
kestää enintään yhden vuoden. Elämäntaitokahvila on 
kerran viikossa järjestettävä tapaamispaikka ryhmässä 
oleville sekä ryhmän jo läpikäyneille asiakkaille. Kahvila-
toiminta käynnistettiin alunperin ryhmäläisten toiveesta 
vuonna 2016, jotta heillä olisi paikka missä käydä jatko-
suunnitelmien puuttuessa. Kahvilassa käyminen ei vaadi 
päihteettömyyttä tai sitoutumista.
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Asiakasprosessin tavoitteet: 
• arjenhallinnan ja elämänlaadun paraneminen 
• voimavarojen ja itsetunnon lisääntyminen 
• psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä toiminta-

kyvyn vahvistuminen 
• vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojen 

kehittyminen 
• ihmissuhteiden paraneminen 
• päihdekeskeisen ajattelun muuttuminen 
• uusien menetelmien löytäminen tunteiden 

käsittelyyn 
• kiinnostuksen lisääntyminen itsestä huolta 

pitämiseen 
• vastuunottamisen vahvistuminen omista 

valinnoista
• suonensisäisten huumeiden käytön väheneminen 

/ loppuminen
• tarpeenmukaisten palveluiden / jatkokuntoutuk-

sen piiriin pääseminen (esim. korvaushoito) 

Kukin asiakas asettaa itselleen ryhmän ajaksi myös omat 
yksilölliset tavoitteensa, joita voivat olla esimerkiksi ryh-
mätoimintaan sitoutuminen, toisten kuunteleminen, 
aikataulujen noudattaminen, asuntoasioiden kuntoon 
saaminen, päihteiden oheiskäytöstä eroon pyrkiminen, 
sekakäytön vähentäminen, työelämään siirtyminen tai 
mielekkään harrastuksen löytäminen. Ohjaajat ja muut 
ryhmäläiset tukevat ryhmäläistä hänen asettamiensa 
tavoitteiden saavuttamisessa. 

Elämäntaitoryhmässä kohdataan jokainen ryhmä-
läinen yksilöllisesti. Ryhmäprosessi alkaa elämäntilan-
teen kartoituksella, minkä tarkoituksena on tunnistaa 
ihmisen elämässä olevat voimavaratekijät ja haasteet. 
Ryhmässä mietitään yhdessä, miten vahvistaa positii-
visia asioita ja toisaalta vähentää elämäntilannetta hei-
kentäviä tekijöitä. Ryhmä laatii yhteiset säännöt, joihin 
sitoudutaan. 

Toiminta vuonna 2018
Vuodesta 2018 asti Elämäntaitoryhmä on ollut avointa 
ryhmätoimintaa. Ryhmässä on ollut keskimäärin kolme 
säännöllisempää kävijää, joiden lisäksi on käynyt satun-
naisia kävijöitä ja tutustujia. Ryhmäläisten taustat jäivät 
pitkälti ohjaajien tietämättömiin. Ohjaajien tuntuma oli 
se, että ryhmäläiset käyttivät ensisijaisesti suonensisäi-
siä huumausaineita. Ryhmän keskusteluissa esiin tulleita 
päihteitä olivat muun muassa amfetamiini, bentsodiat-
sepiinit, opioidit ja kannabis, mutta joissain tapauksissa 
ensisijaisena päihteenä oli myös alkoholi. Päihteiden 
sekakäyttö oli yleistä. 

Yksi ryhmän säännöllisistä kävijöistä kävi korvaus-
hoidossa koko ryhmässäoloaikansa. Eräällä ryhmäläi-
sellä korvaushoidon prosessi käynnistyi uudelleen ryh-
män aikana. Kolmannella kävijällä jatkuivat säännölliset 
tapaamiset päihdepoliklinikan kanssa. Näiden käyntien 
tavoitteeksi hän nimesi alkoholin käytön vähentämisen. 
Yksi kävijä siirtyi Elämäntaitoryhmän aikana kuntoutta-
vaan työtoimintaan ja lopetti näin ollen ryhmäkäynnit.
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Tykkäsin savityöpajasta. 
Juuri tätä haluamme 

lisää, on mukavaa tehdä käsillä 
jotain.

Elämäntaitoryhmässä käsiteltiin vuoden aikana 
arjen hallintaan, vastuullisuuteen, arvoihin, minäku-
vaan, tunteisiin, hyvinvointiin ja luovuuteen liittyviä 
teemoja. Vapaa-ajan toiminnoissa käytiin muun muas-
sa Korkeasaaressa, Helsinki Contemporary galleriassa 
ja Lonnan saariretkellä. Vohvelikahvilassa nautittiin 
vohveleita. Kaunis kesäinen aurin-
gonpaiste helli ryhmäläisiä Lonnan 
kauniissa merimaisemissa. Lisäksi 
pelattiin mölkkyä, biljardia, minigol-
fia ja käytiin keilaamassa. Ryhmän 
säännöllisempien kävijöiden kesken 
järjestettiin myös yksi leiri Ruukin Fiskarsin lomaky-
lään. Leirillä käytiin muun muassa lasinpuhalluspajal-
la puhaltamassa lasia sekä takomopajalla takomassa 
oma lusikka.

Yhteistyö Stadin ammattiopiston opiskelijoiden 
kanssa toi oman lisänsä luovuusteemaan, kun opiskeli-
jat pitivät ryhmälle savityöpajan. Opiskelijat toteuttivat 
myös piparkakkupajan ryhmäläisille. Loppuvuodesta 
järjestettiin vielä erillinen kolmen kerran savityöpaja 
luovuusteemaan liittyen. 

Elämäntaitoryhmän eri toiminnoissa kävi vuoden 
aikana 24 eri kävijää. Heistä 15 oli miehiä ja 9 naisia. 
Ryhmäistuntoja järjestettiin 18 kertaa, Elämäntaitokah-
viloita 15 kertaa ja ryhmätoimintoja 28 kertaa. Yhteensä 
eri toimintoihin osallistuttiin 226 kertaa vuoden 2018 ai-
kana. Ryhmäläisten keski-ikä oli 30-35 vuotta.

Yhteistyö Vantaan Huumehoi-
toklinikan ja terveys- ja sosiaali-
neuvonta Vinkkarin kanssa infojen 
sekä asiakasohjauksen osalta jatkui 
vuonna 2018. Toiminnan infoja pidet-
tiin muun muassa Pelastusarmeijan 

asumisyksiköissä. Toimintaa esiteltiin Avoimien ovien 
-kohtaamispaikan yhteydessä muun muassa USVA-
hankkeelle, Helsingin kaupungin aikuissosiaalityölle ja 
etsivälle lähityölle sekä Sininauhasäätiön kotiin vietäville 
palveluille. 

Pohdintaa
Vuoden 2018 aikana Elämäntaitoryhmässä ilmeni sitou-
tumisvaikeuksia säännöllisiin käynteihin ryhmätoimin-
nassa. Osaltaan tähän vaikutti ohjaajien vaihtuminen. 
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palvelut vaativat sitoutumista päihteettömyyteen. Elä-
mäntaitoryhmän yksi tärkeimmistä rooleista on herät-
tää muutoshalua ryhmäläisissä ja pienten muutosten 
kautta parantaa heidän elämänlaatuaan. Haittoja vä-
hentävä ideologia on vahvasti läsnä Elämäntaitoryhmän 
toiminnassa ja työotteessa.

Elämäntaitoryhmä herätti runsaasti kiinnostusta, ja 
ryhmälle vaikuttaa selvästi olevan kysyntää asiakkaiden 
ja yhteistyötahojen keskuudessa. Jotta Elämäntaitoryh-
mä saadaan tutuksi ja ryhmään uusia kävijöitä, tarvitaan 
runsaasti jalkautuvaa työtä ja infojen pitämistä muun 
muassa terveysneuvontapisteissä ja asumispalveluyk-
siköissä niin työntekijöille kuin uusille potentiaalisille 
ryhmäläisille. 

Vaikka sitoutuminen ryhmään oli haasteellista, niin 
kävijät kokivat tärkeänä, että ohjaajat olivat heihin yh-
teydessä aina ennen ryhmätoimintaa. Loppuvuodesta 
Elämäntaitoryhmää esiteltiin arviolta 10 henkilölle, ja 
heistä muutama tuli tutustumaan ryhmään.

Risteyksen eri palveluiden välinen yhteistyö oli 
merkittävässä roolissa Elämäntaitoryhmälle. Avoimien 
ovien -kohtaamispaikassa pystyttiin haastattelemaan 
uusia potentiaalisia ryhmäläisiä sekä informoida yhteis-
työkumppaneita Elämäntaitoryhmän toiminnasta ja si-
sällöstä.

Elämäntaitoryhmä täydentää hyvin matalan kyn-
nyksen palveluita. Vielä aktiivisesti päihteitä käyttäville 
ei juuri ole toimintaa tai ryhmiä tarjolla, sillä useimmat 
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SATU-toiminta
Toiminnassa jatkettiin Satu-projektin aikana vuosina 
2014−2017 vakiinnutettua tukitoimintaa sairaalaym-
päristössä ja sairaalahoidon jälkeen toteutettavaa pal-
veluohjausta. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveys-
järjestöjen avustuskeskus STEA Veikkauksen tuotoilla. 
SATU-toiminnassa julkinen ja kolmas sektori tekevät yh-
teistyötä ainutlaatuisella tavalla. Toimintaa toteutetaan 
yhteistyössä Haartmanin ja Malmin sairaaloiden kanssa.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
SATU-toiminnan tavoitteena on tukea päihteitä käyttäviä 
ja psyykkisesti oireilevia asiakkaita. Palveluohjaus tarjoaa 
asiakkaille jatkumoa siten, että somaattisen sairaalahoi-
don tai päivystysjakson päätyttyä asiakas voi saada apua 
ja tukea esimerkiksi jatkohoitoon tai muihin palveluihin 
hakeutumisessa. Asiakkaalle syntyy paremmat valmiudet 
kohdata arjen haasteita ja saada tarvitsemaansa tukea 
sekä palveluja. Toiminta perustuu asiakkaan kokonaisval-
taiseen kohtaamiseen. Ajatuksena on, että sairaalajakso 
on hyvä hetki tavoittaa asiakas ja motivoida häntä muu-
tokseen. Asiakasta tuetaan omien asioiden hoidossa sekä 
oman elämäntilanteen haltuun ottamisessa. Työtapa on 
jalkautuva ja asiakasta aktiivisesti etsivä sekä löytävä. 

Toimintaa toteutetaan Helsingin kaupungin Haart-
manin ja Malmin päivystyssairaaloiden vuodeosastoilla 

sekä päivystyksessä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti sosiaa-
li- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa palvelu-
järjestelmän sekä palveluiden välisen yhteistoiminnan 
kehittämiseksi. Toimintaa toteutetaan myös muissa lä-
hisairaaloissa tarpeen ja kysynnän mukaan.

Asiakas tavataan yleensä ensimmäistä kertaa sai-
raalan osastolla. Tapaamisessa kartoitetaan elämänti-
lannetta sekä avun ja tuen tarvetta. Asiakas voi ottaa 
myös itse yhteyttä työntekijöihin hoidon jälkeen. Ta-
paamisessa pääosassa on aina kunnioittava ja läsnä 
oleva kohtaaminen, johon sisältyy aito kuunteleminen 
ja tuomitsemattomuus asiakkaan valintoja kohtaan. Asi-
akkaan kanssa jatketaan yhteydenpitoa sairaalahoidon 
jälkeen tämän niin halutessa ja hänelle tarjotaan tukea ja 
palveluohjausta jatkumona sairaalahoidolle. Asiakas on 
toimeksiantaja ja oman tilanteensa paras asiantuntija, 
jolloin hän määrittelee sen, mihin tukea tarvitsee.

Työtavassa korostuu yhteistyö SATU-toiminnan ja 
potilasta hoitavan osaston välillä. Tiivis yhteistyö poistaa 
työn päällekkäisyyttä ja selkeyttää työnjakoa. SATU-toi-
minnan työntekijät eivät käytä potilastietojärjestelmää, 
mutta ovat tuomassa sairaalan henkilökunnalle tärkeää 
lisätietoa potilaan tilanteesta. Samalla varmistetaan, 
että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelut myös 
sairaalajakson jälkeisessä arjessa.
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Ymmärrän, kuinka 
oleellista oli, että 

linkki sairaalan ulkopuoliseen 
tukeen muodostui jo tuolloin 
ennen kotiutumistani. En ole 
esimerkiksi lainkaan varma 
siitä, että olisin hakeutunut 
päihdepoliklinikalle, mikäli se 
olisi täytynyt tehdä yksin.

SATU-toiminta tarjoaa myös asiantuntijaluentoja 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä opiskelijoil-
le. Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten valmiuksia 
kohdata päihteitä käyttäviä potilaita. SATU-toiminnan 
järjestämillä hoitohenkilöstölle suunnatuilla valmennuk-
silla ja infotilaisuuksilla pyritään lisäksi vaikuttamaan 
päihdepotilaisiin kohdistuviin negatii-
visiin asenteisiin. 

SATU-toiminnassa työskenteli 
vuonna 2018 kolme työntekijää, jois-
ta toimintavastaava ja palveluohjaaja 
osallistuivat molemmat palveluoh-
jaustyön tekemiseen. Työntekijöillä 
on laaja-alaista kokemusta sosiaali- 
ja terveysalalta niin yksityiseltä kuin 
julkiseltakin sektorilta. Lisäksi toi-
minnassa työskenteli oman toipumis-
kokemuksen omaava vertaisohjaaja palveluohjaajan 
työparina 50 % työpanoksella. Vertaisohjaaja tapasi asi-
akkaita palveluohjaajan kanssa yhdessä tuoden omaa 
näkökulmaansa tilanteeseen tai tarjosi asiakkaille kah-
denkeskisiä tukitapaamisia. 

Asiakasprosessin tavoitteet:
• oman tilanteen tunnistaminen ja elämäntilanteen 

selkiytyminen
• hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen elämän 

vahvistuminen
• itseluottamuksen vahvistuminen ja parempi 

luottamus omiin kykyihin
• vertaistuen saaminen
• tarpeenmukaisten palveluiden piiriin pääseminen
• sairaalahoidon tarpeen väheneminen

Toiminta vuonna 2018
Vuosi 2018 oli SATU-toiminnassa ensimmäinen vuosi, 
jolloin toiminta on ollut pysyvää. Toiminnassa jatketaan 
projektin aikana kehitettyä työtapaa ja vuonna 2018 sitä 
täydennettiin pysyvästi vertaisohjaajan työpanoksella. 
Sekä Haartmanin että Malmin sairaaloissa työskennel-
tiin säännöllisesti. Vuoden aikana Malmin sairaalassa 
käytiin 120 päivänä ja Haartmanin sairaalassa 115 päivä-
nä. Vuonna 2018 asiakasmäärät pysyivät lähes samana 
kuin edellisenä vuonna. Tämä kertoo siitä, että toiminta 
on vakiintunut ja sitä osataan hyödyntää osastojen ar-
jessa. 

Vuoden 2018 aikana huomattiin, että soittojen mää-
rät sairaaloista kasvoivat hieman edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tämä saattoi johtua siitä, että käytössä 
on edelleen osastoille toimitettava kuukausiaikataulu 
SATU-toiminnan työntekijöiden läsnäolopäivistä ja sen 
sijaan, että pelkästään odotettaisiin työntekijöiden tu-
loa osastolle, ennakoidaan ja ilmoitetaan työntekijälle 
jo valmiiksi tukea tarvitsevasta asiakkaasta. Toisaalta 

soittojen määrän kasvuun saattoi vaikuttaa myös se, 
että yhteistyö muun muassa Suursuon sairaalan kanssa 
lisääntyi ja sieltä potilaat ohjautuivat toimintaan puhe-
linsoittojen kautta.

Vuonna 2018 toimintaan ohjautui sairaalasta 195 en-
simmäistä kertaa kohdattua asiakasta. Näistä tavatuista 

asiakkaista 23 % olivat sellaisia, joiden 
kanssa oltiin yhteydessä myös sairaa-
lahoidon jälkeen. Tämän lisäksi lasket-
tiin ne potilaat, joille SATU-toimintaa 
tarjottiin työntekijöiden ollessa läsnä 
osastolla, mutta jotka eivät olleet sillä 
hetkellä valmiita ottamaan minkään-
laista apua tai tukea vastaan. Näitä 
henkilöitä oli 149. Voidaan siis sanoa, 
että toiminta tavoitti kaiken kaikkiaan 
344 sairaalan osastolla olevaa potilas-

ta. Vuonna 2018 puheluita ja tekstiviestejä tuli työnte-
kijöille 397.

Vuonna 2018 keväällä SATU-toiminta aloitti myös 
yhteistyön Helsingin kaupungin Pohjoisen päihdepoli-
klinikan kanssa. Kohderyhmäksi valittiin paljon palvelu-
ja tarvitsevat asiakkaat, eli kohderyhmään oli tarkoitus 
profiloitua sellaiset runsaasti avokatko- tai laitosvieroi-
tuspalveluja käyttävät, jotka eivät olleet pystyneet tai 
halunneet sitoutua päihdehoitoon. Kokeilun tavoitteena 
oli motivoida päihteiden käyttäjiä tarkastelemaan omaa 
elämäntilannettaan ja muutostoiveitaan uudesta näkö-
kulmasta. Käytännössä palveluohjaaja ja vertaisohjaaja 
olivat työparina kerran viikossa aamuvastaanoton ajan 
päihdepoliklinikan aulassa kohtaamassa vastaanotolle 
tulleita asiakkaita ja keskustelemassa ihmisten kans-
sa. Toisinaan työntekijät olivat mukana vastaanotolla 
ja muun muassa saattoivat asiakkaan jatkohoitoon. 
Yhteistyö päihdeklinikan henkilökunnan kanssa oli 
ensiarvoisen tärkeää. Asiakkaat ohjautuivat SATU-toi-
mintaan myös siten, että päihdepoliklinikan työntekijät 
ottivat puheeksi SATU-toiminnan asiakasvastaanotolla. 
Päihdepoliklinikan työntekijät ottivat yhteyden SATU-
työntekijään puhelimitse tai antoivat yhteystiedot asi-
akkaalle tiedoksi. Päihdepoliklinikalla toteutuneita koh-
taamisia oli huhti-joulukuussa 2018 yhteensä 290. Tämä 
sisältää niin korvaushoitoasiakkaat kuin muut päihdekli-
nikan asiakkaat.

Vuonna 2018 SATU-toiminnassa oli asiakaskohtaa-
misia yhteensä 1196. Asiakaskohtaamiset kasvoivat 
edelliseen vuoteen verrattuna 18 %. Nämä kohtaamiset 
sisältävät henkilökohtaiset tapaamiset sairaalassa ja sai-
raalan ulkopuolella, puhelut ja viestit sekä päihdepolikli-
nikan kohtaamiset.

Miesten osuus asiakkaista kasvoi edellisiin vuosiin 
verrattuna. Aikaisemmin miehiä on ollut hieman yli 
puolet, mutta vuonna 2018 miesten osuus oli 68 % asi-
akkaista. SATU-toimintaan ohjautuneiden potilaiden 
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voi kuntoutua. Vertaisohjaaja voi myös auttaa sairaalan 
työntekijöitä ymmärtämään paremmin päihdeongel-
man luonnetta sairautena sekä siihen liittyvää proble-
matiikkaa. Ammattilainen ja vertainen tuovat kumpikin 
asiakaskohtaamisiin oman asiantuntijuutensa ja täyden-
tävät toisiaan työparityöskentelyssä.

Toiminta on vuoden 2018 aikana osoittanut, että 
SATU-toiminta on tuttua sekä Haartmanin että Malmin 
sairaaloissa ja se on otettu osaksi osastojen toimin-

taa. Työntekijät voivat luontevasti 
mennä osastolta toiselle ja heidät 
tunnetaan. Toimiva yhteistyö hoi-
tohenkilökunnan ja SATU- työnte-
kijöiden välillä on oleellisen tärkeää 
toiminnan toteuttamisessa. Kiinnos-
tus toimintaa kohtaan on kasvanut ja 
yhteistyötä on alettu laajentaa Hel-
singin muiden sairaaloiden kanssa. 
Toisaalta toimintatavan jalkautta-
minen päihdepoliklinikalle ja siellä 
toteutettu kokeilu on osoittautunut 

tarpeelliseksi ja hedelmälliseksi tavaksi jatkaa työtavan 
kehittämistä. Tavoitteellisen yhteistyön avulla voidaan 
löytää sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintoja, 
joilla työskentely on luontevaa ja toisiaan tukevaa. Yh-
teistyön kautta mahdollistuu se, että asiakkaat saavat 
itselleen tarpeenmukaista ja oikea-aikaista apua.

Koska sairaalaosastojen henkilökunta työskentelee 

Tukikohdan tapaamiset  
tarjoaa juuri sen julkisista 

palveluista usein puuttuvan 
mahdollisuuden avoimesti 
työstää ajatuksia ja suunnitelmia 
kokonaisuuksiksi. Toisen kanssa 
puhuessa saa myös selkeytettyä 
omia ajatuksia, ikäänkuin 
laitettua pään sisällä olevat asiat 
oikeisiin lokeroihin.

diagnoosit olivat vaihtelevia. Yleisin syy sairaalahoidon 
taustalla oli yleiskunnon romahdus tai sekavuus. Myös 
erilaisia infektioita esiintyi.

Pohdintaa
Päihdepoliklinikalla toteutettava toiminta on tavoitta-
nut erityisesti korvaushoidossa olevia asiakkaita, jotka 
ovat olleet aamuvastaanotolla hakemassa lääkkeitään. 
Asiakkailla on selkeästi tarvetta matalan kynnyksen tu-
kikeskusteluille. Vertaisohjaajan roo-
li päihdepoliklinikkatyössä on ollut 
merkittävä ja vertaisnäkökulmalle 
on selvästi ollut tilausta. Korvaus-
hoidon asiakkaat ovat mielellään 
hakeutuneet pohtimaan tilannet-
taan vertaisohjaajan kanssa. Myös 
työntekijät ovat pyytäneet vertais-
ohjaajaa mukaan vastaanotolle tai 
ohjanneet asiakkaita keskustele-
maan hänen kanssaan. 

Sairaalatyössä vertaisohjaajan 
mukanaolo on saanut runsaasti positiivista palautetta 
niin hoitohenkilökunnalta kuin asiakkailta. Vertaisoh-
jaaja on tärkeä resurssi, sillä usein jo hänen läsnäolonsa 
herättää luottamusta asiakkaassa. Hän voi myös jakaa 
omia kokemuksiaan ja toimia kannustavana esimerkki-
nä sekä vertaistukena asiakkaalle. Hoitohenkilökunnan 
on puolestaan tärkeää nähdä, että päihdeongelmasta 
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kolmessa vuorossa, on tärkeää pitää huolta siitä, että 
mahdollisimman monella on tietoa SATU-toiminnasta. 
Sairaalan henkilökunta näkee vain sen vaiheen, kun hoi-
detaan somaattista sairautta, jolloin potilas saattaa olla 
hyvinkin heikossa kunnossa. Tähän liittyen toiminnan 
työntekijät ovat sopineet osastojen kanssa käyvänsä 
noin kaksi kertaa vuodessa osastotunneilla kertomassa 
toiminnasta ja erityisesti käytän-
nön työstä. Samalla sairaalan hen-
kilökunta saa palautetta siitä, että 
potilaiden ohjaaminen toimintaan 
on hyödyllistä ja saattaa muut-
taa päihteiden käyttäjän elämää. 
Vuonna 2018 tämä tavoite ei aivan 
toteutunut sairaaloiden vuoden 
2019 organisaatiomuutoksen vuok-
si. Vuoden 2019 alussa Haartmanin 
ja Malmin päivystyssairaaloiden 
toiminta siirtyy osaksi HUS:n orga-
nisaatiota. 

Vuoden aikana SATU-toiminta 
on ollut laajasti esillä esimerkiksi 
Päihdepäivillä, Wertsi-päivillä sekä 
Päihdehoitotyön päivillä, joiden esityksissä on SATU-
työtavan esittelyn lisäksi ollut teemana ammattilaisen 
ja vertaisen välinen yhteistyö, ihmisen kohtaaminen 
sekä julkisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön 
merkitys. 

SATU-toiminnan tuesta ja palveluohjauksesta ovat 
hyötyneet erityisesti ne asiakkaat, joilla ei ole läheisiä 
auttamassa tai olemassa olevia kontakteja palvelujär-
jestelmään. Päihteiden käytön jatkuessa sairaalahoidon 
jälkeen on helppo pudota virallisen palvelujärjestelmän 
ulkopuolelle, jolloin asiat jäävät hoitamatta ja esimer-
kiksi asianmukaiset tuet hakematta. SATU-toiminnassa 

on tuettu asiakkaita hakeutumaan 
palveluiden ja tukien piiriin tar-
joamalla matalan kynnyksen ko-
konaisvaltaista tukea esimerkiksi 
saattamalla asiakkaita palveluihin 
ja jalkautumalla tarvittaessa myös 
kotikäynneille tai muualle asiak-
kaan lähiympäristöön.

SATU-toiminnan asiakkaiden 
palautteiden mukaan hyvä ja arvo-
kas kohtaaminen on ensiarvoisen 
tärkeää. Ensikontaktin luominen ja 
keskusteluapu sairaalassa nähdään 
tarpeellisena. Merkityksellistä on 
asiakkaan aito hyväksyminen ja 
kuunteleminen. Toiminnan vah-

vuutena koetaan SATU-toiminnan työntekijöiden ja asi-
akkaiden mielestä erityisesti ihmisen kuuleminen sekä 
tuomitsemattomuus. Sairaalan henkilökunnan mielestä 
hyöty asiakkaille on erityisesti siinä, että tukisuhde jat-
kuu sairaalahoidon jälkeen. 

Koen tärkeänä, että minut 
nähdään persoonana, sen 

sijaan että minun odotettaisiin 
soljuvan johonkin tietynlaiseen 
päihderiippuvaisen muottiin. Vaikka 
itse olen vastuussa alkoholinkäy-
töstäni ja käyttämättömyydestäni, 
ja edelleen koen avun pyytämisen 
kohtalaisen vaikeana, on suuri 
helpotus tietää, että on olemassa 
jonkinlainen tukiverkko, 
tukihenkilö, johon voi tarvittaessa 
kääntyä. Ihan jo pelkkä tieto siitä 
auttaa.
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Osis-toiminta
Osis on STEA:n rahoittamaa haittoja vähentävää ver-
taistoimintaa ja sen kehittämistä. Tavoitteena Osikses-
sa on kouluttaa päihteitä edelleen käyttävistä ihmisistä 
vertaistoimijoita, vahvistaa vertaisten yhteisöllisyyttä 
ja osallisuutta sekä saada vietyä tietoa palveluista ver-
taisten avulla päihdemaailmaan. Näihin tavoitteisiin 
pyritään kouluttamalla vertaisia tekemään vertaistyötä, 
järjestämällä heille voimaannuttavaa toimintaa sekä tar-
joamalla yhteisö, jossa he saavat viettää aikaa.

Toiminta käynnistyi vuonna 2011 projektina ja vuo-
desta 2018 alkaen toiminta on saanut kohdennettua 
toiminta-avustusta. Osis on monitoimijatoimintaa, jossa 
kumppaneina toimivat A-klinikkasäätiö, Tukikohta ry ja 
käyttäjäyhdistys Suomen Lumme ry.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Osiksen toiminta perustuu haittoja vähentävään ideo-
logiaan, jossa pienetkin muutokset ovat onnistumisia 
eikä raittius ole osallistumisen edellytys. Tavoitteena 
on, että päihdemaailmassa elävät vertaiset omaksuvat 
vertaisidentiteetin, tekevät omaehtoisesti vertaistyötä 
ja voimaantuvat Osiksen toiminnan kautta.

Kynnys mukaan tulemiseen pyritään pitämään mata-
lana. Mukaan voi tulla ryhmiin tai Tsemppis kahvilaan, te-
kemään itsenäisesti vertaistyötä omassa elinpiirissään tai 

toimimaan vertaisena ammattilaisten rinnalla kahvilan ja 
etsivän työn vuoroissa. Kullekin vertaiselle räätälöidään 
sopiva tehtävä oman kunnon ja mielenkiinnon mukaan.

Osiksessa työskenteli vuonna 2018 neljä kokoaikaista 
ja yksi osa-aikainen työntekijä. Koska kyseessä on mo-
nitoimijatoiminta, yksi työntekijöistä työskentelee Tuki-
kohta ry:ssä ja muut työntekijät ovat A-klinikkasäätiöltä. 

Asiakasprosessin tavoitteet:
• vertaisuuteen kasvaminen
• identiteetin muuttuminen huumeiden käyttäjästä 

vertaistoimijaksi
• voimaantuminen toiminnan, yhteisöllisyyden ja 

osallisuuden kautta
• elämänlaadun koheneminen

Toiminta vuonna 2018
Kulunut vuosi oli vertaistoiminnan vakiinnuttamisen ai-
kaa. Luodut rakenteet pysyivät ennallaan, ja työryhmän 
vahvistuessa täyteen lukumääräänsä, voitiin myös lisätä 
toimintaa. Maaliskuusta alkaen Tsemppis-kahvila pyöri 
kaksi kertaa viikossa ja samalla lisättiin myös etsivää 
työtä kahteen kertaan viikossa. Lisäksi Osiksen ryhmät 
Verto-tiimi ja VeryNais-naistenryhmä kokoontuivat vuo-
roviikoin kerran viikossa. 
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oli 731. Tämä tarkoittaa sitä, että vertaiset kiinnittyivät 
Osiksen toimintaan edellistä vuotta paremmin ja kävijät 
vaihtuivat harvemmin. Tämä on ollut yksi iso tulos Osik-
sessa: toiminta on selvästi juurtunut ja kävijät mieltävät 
toiminnan omakseen. 

Kahvilan ja ryhmien lisäksi Osiksen etsivä työ tavoit-
ti 80 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä vuoden 2018 
aikana. Heidät kohdattiin siellä, missä he itse olivat 

viettämässä aikaansa. Heitä autettiin, 
neuvottiin ja ohjattiin paikan päällä. 
Lisäksi heille kerrottiin Osiksen toi-
minnasta ja muista palveluista. Etsi-
vän työn kautta saatiin myös paljon 
tärkeää tietoa siitä, mitä päihdemaa-
ilmassa tapahtuu. Kaduille jalkautues-

sa etsivän työn tiimille nousi suuri huoli todella nuorista 
huumeita käyttävistä ihmisistä pääkaupunkiseudulla. 
Lisäksi Romaniasta tulevat väärennetyt lääkkeet herätti-
vät huolta myös asiakaskunnassa. Moni kertoi saaneen-
sa niistä erilaisia pahoja sivuoireita, yliannostuksia ja 
useat tiesivät jonkun, joka oli kuollut näihin lääkkeisiin. 
Etsivään työhön kuului koko vuoden myös tiivis käytän-
nön yhteistyö eri ruohonjuuritason toimijoiden kanssa.

Vaikuttamistyön saralla Osis oli aktiivinen. Osiksen 
koordinoima Have-verkosto, eli haittoja vähentävä ver-
taistoiminnan verkosto, kokoontui vuonna 2018 yhteen-
sä neljä kertaa. Yhteisenä huolena verkostossa nousi 
haittoja vähentävän päihdetyön puutteellinen tuntemus 
sosiaali- ja terveysalalla. Tästä syntyi idea, että verkosto 
kehittää ja valmistelee yhdessä kolmen kerran koulutus-
paketin aiheesta ja käy kouluttamassa tulevia ammatti-
laisia oppilaitoksissa aiheesta. Koulutusten suunnittelu 

Ryhmissä käsiteltiin vuoden 2018 aikana paljon eri-
laisia tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita, joista vertaiset sai-
vat uusia keinoja ja voimavaroja vertaisena toimimiseen. 
Erityisenä painopisteenä ryhmissä käsiteltiin vuorovai-
kutustaitoja ja yhteisöllisyyttä. Loppuvuodesta Osikses-
sa otettiin käyttöön yhteisökokoukset yhteisöllisyyden 
lisäämisen välineenä. Yhteisöllisyys näkyi myös siinä, 
että kaikki kantoivat vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista, 
sääntöjen noudattamisesta ja tilojen 
viihtyisyydestä.

Myös vuonna 2018 päästiin naut-
timaan Osiksen suosituista leireistä 
kevät- ja syyskaudella. Toinen leireistä 
suunnattiin ainoastaan Osiksen nais-
vertaisille. Naistyöhön panostettiin 
kuluneena vuonna leirin lisäksi lisäämällä hemmottelua 
kahviloihin ja ryhmiin. Naiset saivat myös oman itsenäi-
syyspäiväjuhlan.

Osiksessa päästiin toteuttamaan Skotlannin haittoja 
vähentävässä huumetyössä ideoitua mallia, jossa kun-
toutunut vertainen on mukana toiminnassa ja antaa näin 
esimerkkiä ja toivoa vielä päihteitä käyttäville vertaisille. 
Oppisopimuskoulutuksessa aloittanut työntekijä oli ak-
tiivisesti mukana asiakastyössä, ja hänen roolistaan tuli 
paljon positiivista palautetta vertaisilta. Vertaiset kertoi-
vat, että tutun kuntoutuneen vertaisen läsnäolo toi myös 
heille toivoa päästä kiinni päihteettömään elämään.

Vuoden 2018 aikana Osiksessa kävi 97 eri kävijää. 
Vuosina 2016 ja 2017 luku oli 83. Toimintaa lisättiin, 
mutta kävijämäärät kasvoivat vain vähän. Käyntikerrat 
taas lisääntyivät huomattavasti. Vuonna 2017 toimin-
nan käyntikertoja oli 660 ja vuonna 2018 käyntikertoja 

”Tule sellaisena kuin 
olet” toimii loistavasti. 

Kiitos erityisesti työntekijöille 
henkisestä tuesta kohti 
päihteettömyyttä!
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Tästä koko naistenryhmästä 
saan rakkautta ja 

hyväksyntää sellaisena kuin olen.

alkoi syksyllä ja tavoitteena on päästä kouluttamaan 
vuoden 2019 puolella. Lisäksi Elämä vastassa-blogia 
päivitettiin aktiivisesti yhdessä Tampereen Völjyn kans-
sa. Vuonna 2018 Osis piti puheen-
vuoroja kuntoutuspäivillä, vankilan 
koulutuspäivässä ja Etsivän työn 
päivillä ja Talentia-lehti kirjoitti 
haastattelun Osiksen toiminnasta. 
Lisäksi työntekijät vierailivat Romanian Bukarestissa 
kansainvälisessä Harm reduction-konferenssissa mar-
raskuussa ja toivat sieltä paljon uusia näkökulmia ja ide-
oita käytännön työhön.

Pohdintaa
Jälleen vuonna 2018 saatiin todeta, miten tärkeää ver-
taistoiminta on haittoja vähentävän työn kentällä. Ver-
taiset tavoittavat kohderyhmää paremmin kuin ammat-
tilaiset ja moni uusi kävijä ohjautuu palveluihin kaverin 
ohjaamana tai saattamana. Vertaiset ovatkin kullanar-
voinen linkki päihdemaailmassa eläviin ihmisiin. 

Erityisenä huomiona Osiksen työryhmälle nousi se, 
että vertaiset ovat entistä huonommassa kunnossa, pal-
veluihin on vaikea päästä ja monen asiat ovat ihan sol-
mussa. Toimintakykyisetkin vertaiset tarvitsivat paljon 
apua eri asioiden selvittelyihin ja Osiksen työntekijöiden 
yksilöajoille oli viikkojen jono. 

Työntekijät olivat erityisen huolestuneita siitä, miten 
psykiatrian palvelut ovat sulkeneet ovensa ihmisiltä, joil-
la on myös päihteiden ongelmakäyttöä. Samalla päih-
depalveluiden resurssit ovat olleet olemattomat ihmis-
ten kanssa, joilla on päihdeongelman lisäksi psyykkisiä 
ongelmia. Tämän seurauksena palvelut pompottelivat 

useita asiakkaita näiden palveluiden välillä. Tilanteiden 
ratkaisemiseen tarvittiin Osiksen ammattilaisten lisäksi 
päihdeasiamiehen, potilasasiamiehen ja sosiaaliasia-

miehen apua sekä konsultaatiota 
useita kertoja kuluneen vuoden 
aikana. Tämä kertoo omaa karua 
kieltään yhteiskuntamme heikko-
osaisimpien ihmisten palveluiden ti-

lanteesta. Huoli on suuri: missä tilanteessa ovat he, joilla 
ei ole minkään matalan kynnyksen palvelun työntekijää 
vierellä tukemassa ja pitämässä toivoa yllä?

Kaavio 1. Osiksen eri toimintojen käyntimäärät 
vuonna 2018.

• VeryNais-ryhmä

• Verto-tiimi 

• Tsemppis-kahvila

• Etsivä työ

• Yksilötyö

544

80

77 61

126
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OK-hanke
OK-hankkeessa (Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaa-
lisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke 2016 
– 2019) kehitetään opioidikorvaushoidossa olevien so-
siaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia lisääviä toi-
mintamalleja. Hankkeen päätavoitteina ovat sosiaalisen 
osallisuuden lisääntyminen sekä vertaistyön muotojen 
kartoittaminen ja kehittäminen, työelämävalmiuksien 
vahvistuminen ja toimintakykyä tukevien toimintamal-
lien yhtenäistyminen koko maassa. 

Valtakunnallisen kehittämishankkeen koordinoin-
nista vastaa A-klinikkasäätiö ja muita toteuttajia ovat 
Tukikohta ry, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, 
Sovatek-säätiö ja Kirkkopalvelut ry:n Seurakuntaopis-
to. Rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahaston Kestävää 
kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-
ohjelmasta toimintalinjalta 5 (Sosiaalinen osallisuus ja 
köyhyyden torjunta). OK-hanke toteuttaa toimintalin-
jan erityistavoitetta 10.1 ”Työelämän ulkopuolella olevi-
en työ- ja toimintakyvyn parantaminen: heikoimmassa 
työmarkkina-asemassa olevat”. 

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Tukikohta ry:n osahankkeessa on kehitetty uutena toi-
mintamallina OK-kurssi. Kurssitoiminta on suunnattu 
opioidikorvaushoidossa oleville, jotka kaipaavat tukea 
arjen hallintaan ja päihteettömyyteen, apua tulevaisuu-
den suunnitteluun sekä ohjausta työ- tai opiskelupaikan 
hakuun ja vapaaehtoistoimintaan. Kurssilla luodaan 

yksilöllisiä polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiske-
lumaailmaan. Neljä kuukautta kestävät kurssit toteute-
taan ryhmämuotoisena ja lisäksi toimintaan sisältyy yk-
silöohjausta. OK-kurssi on jaettu neljään eri vaiheeseen. 
Kurssivaiheet ovat:

1. Valmistava ja motivoiva vaihe (4 viikkoa)
2. Työelämätaitoja vahvistava vaihe (4 viikkoa)
3. Työharjoittelu (6 viikkoa)
4. Tulevaisuutta mahdollistava vaihe (2 viikkoa)

OK-kurssi kokoontuu neljänä päivänä viikossa lukuun 
ottamatta työharjoittelujaksoa. Kurssitoiminnassa pai-
nottuvat yhteistoiminnallinen oppiminen ja vertaistuki. 
Kurssilaisten kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen 
ja yhteiskehittäminen ovat merkittävässä roolissa. Kurs-
silaiset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät toimintaa 
yhdessä kurssin ohjaajien kanssa.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• arjen hallinnan ja sosiaalisten taitojen vahvistumi-

nen
• voimavarojen löytäminen ja itsetunnon kohentu-

minen
• työelämä-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskeluval-

miuksien parantuminen
• kiinnittyminen johonkin yhteisöön, työ-, vapaaeh-

toistoiminta- tai opiskelumaailmaan
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us onkin alusta asti perustunut hanketyöntekijöiden ja 
työnantajatahojen ohjauskumppanuuteen.

Yli puolet kurssilaisista jatkoi kurssin päätyttyä 
työkokeilussa, ja yksi kuntouttavassa työtoiminnassa, 
saman työnantajan palveluksessa. Muita jatkopolkuja 
olivat opiskelu, vertaistyö vapaaehtoisena, kuntouttava 
työtoiminta tai työkokeilu uudessa työpaikassa, Tuki-
kohta ry:n palveluohjaus ja vapaaehtoistyö yhdistykses-
sä sekä työkykyselvitys. Mainitsemisen arvoista on, että 
myös yksi kurssin keskeyttäneistä jatkoi työkokeiluaan 
työharjoittelupaikassaan. 

Kurssiryhmissä tehtyjen väli- ja loppuarviointien pe-
rusteella OK-kurssin tavoitteet ovat toteutuneet erittäin 
hyvin. Arvioinneissa nousi esille, että kurssilaisten arjen 
hallinta oli parantunut selkeän vuorokausirytmin, aika-
taulujen ja rutiinien myötä. Kurssin koettiin tukeneen 

päihteetöntä elämää ja vahvistaneen 
itsetuntoa sekä uskoa tulevaisuuteen. 
Työelämävalmiudet olivat arviointien 
perusteella parantuneet ja kiinnostus 
opiskelua kohtaan kasvanut. Vas-

taavasti Paradise24fin-kyselyn perusteella kurssilaiset 
olivat kokeneet arjen hallintaan liittyvien vaikeuksien 
vähentyneen OK-kurssin aikana. Verkostokysely yhteis-
työkumppaneille toteutettiin yhdessä järjestön Suunta-
projektin kanssa keväällä ja syksyllä. Vastausten perus-
teella yhteistyö sujui hyvin ja kurssitoiminnalle nähtiin 
tarvetta jatkossakin.

Tukikohta ry:n osahankkeessa työskenteli vuonna 
2018 kokoaikaisesti hankevastaava ja hanketyöntekijä. 
Kevään ajan kurssin ohjaukseen osallistui työssäoppi-
misjaksoaan suorittava kokemusasiantuntija, joka pal-
kattiin syksyllä hankkeeseen työntekijävahvistukseksi. 
Syksyn ajan kurssilla työskenteli myös vertaisohjaaja 
kuntouttavassa työtoiminnassa. Uusien työntekijöiden 
myötä vertaistuki ja -ohjaus korostuivat kurssitoimin-
nassa entisestään. Asiakaskohtaamisia kertyi 1140, mikä 
sisältää ryhmätoiminnan, henkilökohtaiset tapaamiset 
sekä puhelinkontaktit. Verkostoyhteistyötä tehtiin edel-

Kurssi on osoittanut 
suunnan ja päämäärän 
loppuelämälle.

Toiminta vuonna 2018
Osahankkeessa toteutettiin vuonna 2018 kaksi OK-kurs-
sia, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Kevään kurssin 
aloitti 8 henkilöä, 4 naista ja 4 miestä. Kurssin kävi lop-
puun asti 5 henkilöä. Syksyllä kurssin aloitti 10 henkilöä, 
2 naista ja 8 miestä. Heistä kurssin kävi sovitusti loppuun 
7 henkilöä. Keskeytysten syitä olivat muun muassa ret-
kahdus sekä siirtyminen itselle paremmin sopivaan toi-
mintaan. Kurssin keskeyttäneitä tuettiin kiinnittymään 
muihin palveluihin ja kolmella heistä oli selkeä jatko-
suunnitelma. 

Vuoden 2018 OK-kurssit suunnattiin korvaushoidon 
alkuvaiheessa oleville eli noin vuoden sisällä hoidon aloit-
taneille. Korvaushoidon aloitusajankohtaa tärkeämpää 
oli kuitenkin kurssille hakeutuvien hoitotasapaino, oma 
motivaatio ja kurssitoiminnan tarve. Kurssille ohjautui-
kin myös pitempään korvaushoidossa olleita. Hoitoajat 
vaihtelivat muutamasta kuukaudesta viiteen vuoteen. 
Toimintaan osallistuminen edellytti päihteettömyyttä.

OK-kurssin viikko-ohjelmaan kuului kaksi ryhmäpäi-
vää ja kaksi toimintapäivää. Toimintapäivinä tehtiin tu-
tustumiskäyntejä työharjoittelupaikkoihin, päihteetön-
tä vapaa-ajanviettoa tukeviin paikkoihin ja oppilaitoksiin 
sekä harrastettiin monipuolisesti liikuntaa. Ryhmäpäivät 
rakentuivat erilaisista tehtävistä ja harjoituksista kurssin 
eri vaiheiden teemojen mukaisesti. Ryhmien aiheita oli-
vat muun muassa oman arjen vahvuudet ja haasteet, 
erilaiset oppimistavat, oman osaamisen kartoitus, työ-
elämän pelisäännöt ja työlainsäädäntö. Kurssiin kuului 
myös CV:n ja työhakemuksen laatiminen.

OK-kurssi sisälsi myös EA1- ja hygieniapassikoulu-
tukset, talous- ja velkaneuvontaa, 
tulevaisuusvalmennusta ja ATK-ope-
tusta. Hankkeen päällikkö ja tutkijat 
vierailivat kursseilla kertomassa valta-
kunnallisesta hankkeesta sekä siihen 
liittyvästä tutkimuksesta. Kevään kurssilaiset osallistui-
vat myös OK-hankkeen yhteistutkimukseen kuuluvaan 
ryhmähaastatteluun. Edellisten kurssien tapaan kurssi-
laisten yksilötapaamiset ja palveluohjaus olivat tärkeä 
osa toimintaa. Erityisesti aktiivimallin myötä yksilölli-
sen ohjauksen ja kurssilaisten etuusasioiden selvittelyn 
merkitys korostui. Työntekijät olivat tarvittaessa tukena 
myös kurssilaisten verkostotapaamisissa. 

OK-kurssiin sisältyvä työharjoittelujakso oli mahdol-
lista suorittaa työkokeiluna tai vapaaehtoistoimintana. 
Vuonna 2018 yksi kurssilaisista toimi työharjoittelupai-
kassaan vapaaehtoisena ja muut työkokeilijoina. Työ-
harjoittelujaksot toteutuivat muun muassa Klubitaloilla, 
kierrätyskeskuksissa ja Helsingin työkanava HeTy ry:ssä 
sekä Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelu-
jen ja nuorisotyön yksiköissä. OK-hankkeen työntekijät 
tukivat kurssilaisia harjoittelujen aikana ja tekivät yh-
teistyötä työnantajatahojen kanssa. Kurssilaisten ohja-
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listen vuosien tapaan paljon. Yhteistyötapaamiset ja in-
fotilaisuudet suuntautuivat esimerkiksi päihdehuollon 
yksiköihin ja työnantajatahoille.

Yhteistyö järjestön Suunta-projektin työntekijöi-
den kanssa oli tiivistä niin kurssiohjauksen kuin ke-
hittämistyönkin näkökulmista. Suunta-projektista ja 
OK-hankkeesta saatujen kokemusten ja tavoitteellisen 
yhteistyön tuloksena syntyi toimin-
takokonaisuus, johon myönnettiin 
STEA:n kohdennettu toiminta-avustus 
vuodesta 2019 alkaen. Uuden toimin-
takokonaisuuden päätavoitteena on 
päihteitä käyttävien ja päihdekun-
toutujien yhteiskunnallisen aseman 
vahvistuminen osallisuutta ja työelämävalmiuksia edis-
tävien toimintamuotojen avulla. Kurssitoiminnan lisäksi 
kokonaisuuteen sisältyy uusina toimintoina valmentava 
vaihe ja kynnyksetön työtoiminta. 

Seurakuntaopiston osahankkeen kehittämä ja pi-
lotoima kokemusasiantuntijakoulutus jalkautettiin 
vuonna 2018 muihin osahankkeisiin. Tukikohta ry:n 
osahankkeessa koulutuksen toteutuksesta vastasi Sta-
din ammatti- ja aikuisopisto. Kouluttajaparina toimivat 
oppilaitoksen lehtori ja Tukikohdan kokemusasiantun-
tija. Tämä yhteistyö toi erinomaisen lisän toimintaan, 
ja kokemusasiantuntijakoulutukseen hakeutui muun 
muassa entisiä OK- ja Suunta-kurssilaisia. Kesäkuussa 
koulutuksesta valmistui 9 uutta koulutettua kokemus-
asiantuntijaa. Kokemusasiantuntijoiden jatkopolkuja 
ovat olleet esimerkiksi työllistyminen Tukikohta ry:n ja 
yhteistyökumppaneiden palvelukseen.

OK-hankeverkoston kokouksia järjestettiin kuukau-
sittain, ja verkosto kokoontui Tukikohta ry:n tiloissa 
syyskuussa. Tuolloin puheenvuoroja kuultiin teemoil-
la vertaisesta ammattilaiseksi, kokemusasiantuntijan 
ja ammattilaisen yhteistyö oppilaitoksessa sekä OK-
hankkeen yhteistutkimus. Opioidikorvaushoidon ver-
kostopäivillä kokemusasiantuntija ja hankevastaava oh-

jasivat työpajan. Työpajassa esiteltiin 
OK-kurssin toimintamallia, kuultiin 
kokemuksia toipumisesta ja jaettiin 
eri paikkakuntien hyviä käytäntöjä 
päihdekuntoutujien työllistymisen ja 
opiskelun näkökulmasta.

Vuonna 2018 osahankkeen työn-
tekijät kävivät aikaisempia vuosia enemmän erilaisissa 
tilaisuuksissa kouluttamassa sekä kertomassa toipu-
miskokemuksista. Koulutusta järjestettiin muun muas-
sa Helsingin kaupungin psykiatria- ja päihdepalvelujen 
ammattilaisille ja vertaisille. Osahankkeen kokemus-
asiantuntija tuki ja mentoroi kouluttamiaan kokemus-
asiantuntijoita ja osallistui vertaisten koulutukselliseen 
työnohjaukseen. OK-hanke oli esillä myös valtakunnal-
lisilla Päihdepäivillä ständillä ja seminaarissa. Yhteistyö 
ja kehittäminen OK-osahankkeiden välillä oli tiivistä, ja 
työntekijät osallistuivat myös hankkeen tutkimukseen 
liittyvään ryhmähaastatteluun.

Pohdintaa
Vuosi 2018 oli OK-hankkeen viimeinen kokonainen toi-
mintavuosi. Hanke tulee päättymään 31.3.2019. Kolmen 
vuoden aikana hankkeessa on onnistuttu kehittämään 

Itseluottamus on 
kasvanut kurssin 
aikana. Nyt uskon, 

että pystyn aloittamaan työt 
tai opiskelun.
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Kurssi on ollut kokonaisuudes-
saan positiivinen 
kokemus, josta on 
hyötyä tulevaisuudes-

sa ja skidisti lisää uskoa 
selvitä sosiaalisissa 
tilanteissa.

uusia vertaistyön muotoja sekä työelämävalmiuksia ja 
osallisuutta lisääviä toimintamalleja. OK-hankkeen päät-
tyessä uudet toimintamallit ja hyvät käytännöt jäävät 
elämään, sillä ne on juurrutettu osaksi hankkeeseen osal-
listuneiden tahojen toimintaa. OK-hankkeen toiminta-
mallit on myös kuvattu Innokylään, josta ne ovat jatkossa 
mallinnettavissa ympäri Suomen, ja hankkeen toimintaa 
esitellään 13.2.2019 julkaistavassa loppuraportissa. 

OK-hanke on perustunut yhteiskehittämiseen. Hank-
keen alussa päätettiin, että kaikki kehittämistyöhön 
osallistuvat toimivat hankekehittäjinä eikä osallistujia ja-
otella esimerkiksi työntekijästatuksen mukaan. Toimin-
taa onkin koko hankkeen ajan suunniteltu, toteutettu, 
arvioitu ja kehitetty yhdessä. Tämä on 
murtanut perinteisiä asiakas-ammat-
tilainen ja potilas-hoitaja vastarooleja 
ja mahdollistanut toimimisen tasaver-
taisina yhteistyökumppaneina. Työn-
tekijöiden tutkimushaastattelujen 
perusteella yhdeksi tärkeimmäksi te-
kijäksi opioidikorvaushoidossa olevi-
en kuntoutumisessa nousikin vastuun 
antaminen ja sitä kautta syntyneet onnistumisen koke-
mukset (Kaskela 2019). 

Vastaavasti OK-hankkeessa toteutetun yhteistut-
kimuksen perusteella hankkeeseen osallistuneet ovat 
saaneet elämäänsä rytmiä ja rakennetta sekä alkaneet 
ottaa vastuuta, joka on usein nostanut itsetuntoa. Laa-
jemmalla yhteiskunnallisella tasolla osallistujat alkoivat 
vaikuttaa hoitojärjestelmään ja korvaushoitoon liitty-
vän stigman vähentämiseen. (Hanninen, Kaskela, Hal-
likainen & Pietikäinen 2019.) Valtakunnallinen vaikutta-
mistyö onkin ollut tärkeä osa hanketta. Korvaushoitoa 
koskeviin asenteisiin ja ennakkoluuloihin on pystytty vai-
kuttamaan esimerkiksi jakamalla oikeaa tietoa hoidosta. 

OK-hankkeen aikana perustettu Okey, opioidikor-
vaushoidon edistämisyhdistys ry, on omalta osaltaan 
tehnyt merkityksellistä vaikuttamistyötä. Yhdistys on 
esimerkiksi pyydetysti kommentoinut päihdelääkärei-
den laatimaa opioidikorvaushoidon käytännön opas-
ta, tehnyt korvaushoitoa tunnetuksi eri toimijoille ja 
hankkinut lisää jäseniä aktiivisen tiedottamisen avulla. 
Korvaushoidon hoitokäytäntöjen yhtenäistymisen kan-
nalta yhdistyksen rooli tulee olemaan tulevaisuudessa 
tärkeä.

OK-hankkeessa on ensimmäistä kertaa kehitetty ja 
toteutettu kokemusasiantuntijakoulutusta korvaushoi-
dossa oleville. Koulutetut kokemusasiantuntijat ovat 

hankkeesta saatujen kokemusten pe-
rusteella työllistyneet, lähteneet opis-
kelemaan ja osallistuneet aktiivisesti 
palvelujen kehittämiseen. On toden-
näköistä, että kokemusasiantuntijat 
tulevat tulevaisuudessa työllistymään 
yhä enemmän. Työpaikkoja aukeaa 
todennäköisesti myös julkiselta sek-
torilta, sillä ensimmäinen päihdetyön 

kokemusasiantuntijan vakanssi perustettiin Vantaan ter-
veys- ja päihdepalveluihin vuonna 2018.

Vastaavasti hallituksen kärkihankkeessa kehitetyssä, 
asiakkaiden osallistumisen toimintamallin loppurapor-
tissa, korostetaan kokemusasiantuntijoiden ja kehittä-
jäasiakkaiden roolia palveluiden kehittämisessä ja arvi-
oidaan vertaistoimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden 
näkyvän tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollos-
sa uudenlaisissa tehtävissä (Sihvo ym. 2018). OK-hanke 
on toiminut korvaushoidon kentällä yhteiskehittämisen 
ja yhteistutkimuksen edelläkävijänä ja tämä työ jatkuu 
hankkeen jälkeenkin siihen osallistuneiden ihmisten ja 
verkostojen kautta.
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miä. Pääpaino on ryhmäterapiassa, ja sitä täydennetään 
yksilöterapialla jota tarjotaan kuntoutujan tarpeiden ja 
toiveiden mukaan. Ohjelmaan kuuluu lisäksi olennaise-
na osana sosiaalinen kuntoutus, johon sisältyy ryhmä-
työskentelyä, urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa, leirejä, 
työpajoja sekä ohjausta opiskeluun ja työelämään.

Jälkipolun moniammatillinen työryhmä koostuu so-
siaali- ja terveysalan sekä psykoterapeutin koulutuksen 
saaneista työntekijöistä. Jälkipolussa työskenteli vuon-
na 2018 kolme kokopäiväistä työntekijää ja tarpeen mu-
kaan tuntityöntekijöitä. Lisäksi Jälkipolussa oli sosiono-
mi, lähihoitaja sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi 
opiskeleva opiskelija tutustumassa alan työelämään. 

Asiakasprosessin tavoitteet:
• itsenäisyyden vahvistaminen 
• omaa riippuvuutta hoitamaan oppiminen
• päihdekulttuurista irtaantuminen  
• päihteettömään elämään sitoutuminen
• oheiskäytön lopettaminen  
• arjen hallinnan vahvistuminen
• retkahdusvaaran tunnistaminen  
• mielekkään harrastuksen löytäminen
• työ-/ opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen
• sosiaalisten suhteiden normalisoituminen
• omien voimavarojen löytäminen

Jälkipolku-kuntoutusohjelma tarjoaa intensiivistä avo-
kuntoutusta päihdekuntoutujille. Kuntoutusohjelmas-
sa on kaksi erillistä avoryhmää, jotka on suunnattu yli 
18-vuotiaille päihdekuntoutujille. Kohderyhmänä ovat 
sekä lääkkeettömästi päihdeongelmasta toipuvat että 
korvaushoidossa olevat.

Asiakkaat siirtyvät Jälkipolkuun joko laitoskuntou-
tuksesta tai suoraan avohoidosta. Kuntoutusohjelman 
aloittaminen vaatii kahden viikon päihteettömän jak-
son. Kuntoutusohjelman pituudeksi suositellaan 6-9 
kuukautta asiakkaan kuntoutussuunnitelmasta riippuen.

Jälkipolku-kuntoutusohjelman rahoitus koostui 
vuonna 2018 kuntien myöntämistä maksusitoumuk-
sista. Maksusitoumuksia myönsivät Helsinki, Vantaa ja 
Nurmijärvi. Lisäksi Jälkipolku sai vuonna 2018 työpaja-
toimintaan 2500 euron suuruisen lahjoituksen Stiftelsen 
7nde Mars Fonden -säätiöltä.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Jälkipolku-kuntoutusohjelman tavoitteena on tukea asi-
akasta päihderiippuvuudesta toipumisessa. Kuntoutus-
ohjelma toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena, 
jossa vertaistuki on keskeinen osa toipumista. Kuntou-
tus on yhteisöllistä, mutta jokaisen asiakkaan kuntou-
tusprosessia tarkastellaan myös yksilöllisesti. 

Kuntoutusohjelmaan sisältyy ryhmä- ja yksilötera-
piaa, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeisiä menetel-

Jälkipolku
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Toiminta vuonna 2018
Vuonna 2018 Jälkipolku-kuntoutusohjelmassa oli yh-
teensä 50 asiakasta. Asiakkaista 31 oli miehiä ja 19 naisia. 
Asiakkailla oli takanaan 0–3 kk pituinen hoitojakso päih-
dehoitolaitoksessa ennen Jälkipolkuun osallistumista. 
Asiakkaita tuli myös suoraan kuntien päihdeklinikoiden 
lähettämänä avohoidosta. Lääkkeettömässä Jälkipo-
lussa oli 30 asiakasta (18 miestä ja 12 
naista) ja Korvaushoidon Jälkipolussa 
oli 20 asiakasta (13 miestä ja 7 naista).

Vuonna 2018 Jälkipolku-kuntou-
tusohjelman päätti suunnitelmalli-
sesti 25 asiakasta. Heistä 21 siirtyi 
työelämään, opiskelemaan, työhön valmentaville kurs-
seille tai kuntouttavaan työtoimintaan. Vuonna 2018 
aloittaneista asiakkaista 13 jatkaa Jälkipolussa edelleen 
vuonna 2019. Jälkipolun lopettaneilla asiakkailla on aina 
voimassaoleva kontakti oman paikkakuntansa päihde-
palveluihin.

Asiakkaat siirtyivät Jälkipolkuun eri avo- sekä laitos-
kuntoutuksista. Verkostopalavereita järjestettiin vuonna 
2018 yhteensä 110. Yhteistyö kuntien, yksityisten ja kol-
mannen sektorin toimijoiden kanssa oli tiivistä ja moni-
puolista. Lisäksi monien hoitopaikkojen kanssa yhteis-
työ on muodostunut rutiiniksi. Markkinointia ja infoja 
tehtiin myös vuonna 2018. Jälkipolun henkilökunta kävi 

säännöllisesti markkinoimassa Vantaan H-klinikalla, Ri-
dasjärven hoitolaitoksessa, Hietalinna Yhteisössä ja Jär-
venpään sosiaalisairaalassa.

Jälkipolussa järjestettiin vuoden 2018 aikana ryhmä-
terapiaistuntoja yhteensä 83 kertaa ja yksilöterapiaa 76 
kertaa. Sosiaalista kuntoutusta oli 76 kertaa. Vapaa-ajan 
toimintaa, mikä piti sisällään urheilu- ja harrastustoimin-

taa sekä taide- ja kulttuuritapahtumiin 
osallistumista, järjestettiin 215 kertaa.

Tärkeänä osana toimintaan kuu-
luivat leirit, joita järjestettiin Iitin 
Kesäharjussa talvella ja syksyllä. Toi-
mintaan kuului myös erilaisia toimin-

tapäiviä sekä työpajoja. Keväällä osallistuttiin Kalliolan 
opiston keramiikkakurssille ja syksyllä Työväenopiston 
ruokakurssille. Ruokakurssi keskittyi vuonna 2018 enem-
män kasvipohjaiseen ruokavalioon. Pajoilla on tarkoitus 
vahvistaa päihdekuntoutujan toimintakykyä ja nostaa 
esiin vahvuuksia sekä onnistumisen kokemuksia. On-
nistumisen kokemukset ja vahvuuksien löytäminen nos-
tavat itsetuntoa ja antavat itsevarmuutta arjessa toi-
mimiseen. Toimintakyvyn vahvistuminen mahdollistaa 
kiinnittymisen palveluihin, erilaisiin sosiaalisiin verkos-
toihin, koulutukseen, työelämään sekä yhteiskuntaan. 
Kesäaika vietettiin upeassa säässä ulkoillen. Vapaa-ajan 
toiminnat järjestettiin puistoissa, urheilukentillä, Suo-

Uskalsin ensimmäistä 
kertaa elämässäni olla 

ihan oikeasti rehellinen ja 
tutustua itseeni.
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Olen oppinut elämään 
ilman päihteitä.

ruokailuissa painotettiin enemmän kasvisruokia.

Pohdintaa
Merkittävä havainto on se, että yhä suuremmalla osalla 
asiakkaista on vakavia mielenterveyden häiriöitä. Asi-
akaskunnan haasteina ilmenevät muun muassa ahdis-
tuneisuushäiriöt. Ahdistuneisuus ilmenee asiakkaiden 
kuntoutuksessa muun muassa uniongelmina, toivotto-
muutena ja jopa suisidaalisuutena.

Tärkeimmät yhteistyötahot ovat Helsingin kaupun-
gin päihdepoliklinikat ja Vantaan kaupunki. Yhteistyö eri 
tahojen kanssa on merkityksellistä ja sujuvaa. Verkosto-

työtä pidetään erittäin tärkeänä työs-
kentelymenetelmänä. 

Jälkipolussa otettiin vuonna 2018 
käyttöön asiakaskyselylomake, jossa 

kartoitetaan muun muassa asiakkaan elämäntilannet-
ta, toimintakykyä ja kuntoutuksesta saamia hyötyjä. 
Lomake täytetään kuntoutuksen alussa, keskivaiheilla 
ja lopussa. Kyselylomakkeen avulla työn painopistettä 
voidaan suunnata hyvinkin yksilöllisesti. Asiakaskyse-
lylomakkeen lisäksi asiakkaat täyttävät kuntoutuksen 
lopussa asiakastyytyväisyyslomakkeen, jonka avulla 
toimintaa pyritään kehittämään.

Jälkipolussa hyödynnetään myös kokemusasian-
tuntijoiden osaamista, joilla on ammatillinen koulutus. 
Jälkipolussa oli vuonna 2018 yksi kokemusasiantuntija 
kuntouttavassa työtoiminnassa. Asiakkaat ovat sitou-
tuneet kuntoutukseen hyvin. Asiakaskyselyn mukaan 
asiakkaat ovat kokeneet Jälkipolun turvalliseksi paikaksi 
kuntoutua. Asiakkaan ja työntekijöiden välisellä luotta-
muksellisella suhteella on suuri merkitys kuntoutusjak-
son onnistumiselle. Vertaistuella on suuri merkitys toipu-
miskulttuurin ja yhteisöllisyyden ylläpitämisessä.

menlinnassa, hiekkarannoilla, maauimaloissa ja Linnan-
mäellä. 

Toiminnot ovat löytäneet hyvän rytmin. Molemmat 
ryhmät harrastivat liikuntaa kerran viikossa ja osallistui-
vat kulttuuripainotteiseen toimintaan kerran viikossa. 
Liikunta tapahtui liikuntakeskuksissa, kuten Kisahallissa 
ja Liikuntamyllyssä, tai kesäisin ulkona urheilukentillä. 
Kiipeily vakiintui osaksi toimintoja molempien ryhmien 
kohdalla. Toiminnoissa pyrittiin lisäämään asiakkaiden 
arkiliikuntaa sekä kokeilemaan rohkeasti uusia lajeja 
tai vanhoja harrastuksia, jotka ovat vuosien saatossa 
jääneet. Useilla asiakkailla on eriasteista ahdistusta ja 
jännitystä, joka ilmenee esimerkik-
si sosiaalisissa tilanteissa tai uusissa 
paikoissa. Näitä tunteita opeteltiin 
käsittelemään samalla, kun liikuttiin 
yhdessä ryhmän kanssa. Ohjaaja antoi myös liikuntaan 
liittyvää yksilöohjausta asiakkaille muun muassa asiak-
kaan omalla kuntosalilla. 

Kulttuuriin tutustuminen tapahtui museoissa, galle-
rioissa ja lounas-konserteissa. Eräänä teemana oli esi-
merkiksi Helsinki tutuksi. Museoissa käydessä yhtenä 
teemana oli myös perusasioiden opettelu, kuten hyvät 
käytöstavat. Lisäksi oli tärkeää, että asiakkailla oli mah-
dollisuus tutustua eri kulttuurin muotoihin.

Vuonna 2018 sosiaalisessa kuntoutuksessa keskityt-
tiin asiakkaiden hyvinvoinnin vahvistamiseen käsittele-
mällä siihen liittyviä teemoja. Erilaisia harjoitteita teh-
tiin hyödyntäen monenlaisia materiaaleja. Asiakkaiden 
eteenpäin ohjauksessa tehtiin yhteistyötä eri toimijoi-
den kanssa. Asiakkaita ohjattiin talous - ja velkaneuvon-
taan, työhönvalmentajien pariin sekä ammatinvalinnan 
ohjaukseen työ- ja elinkeinotoimistoon. Vuonna 2018 
Jälkipolussa huomioitiin myös ekologisuus ja ilmastoasi-
at. Huomiota kiinnitettiin muun muassa kierrätykseen ja 

Jälkipolun asiakasmäärät vuosina 2006–2018
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Suunta-projekti
Suunta-projektissa kehitettiin polkuja työ- ja opiske-
luelämään vaikeasta päihdeongelmasta toipuville nuo-
rille aikuisille päihdekuntoutujille. Toimintaan olivat 
tervetulleita myös korvaushoidossa olevat päihdekun-
toutujat. Toiminnalla vahvistettiin osallistujien työelä-
mävalmiuksia sekä luotiin uuden-
lainen nivelvaiheen toimintamalli 
päihdekuntoutujille, jotka siirtyvät 
kuntoutuksesta työ- tai opiskelu-
maailmaan. Toiminta oli suunnattu 
alle 35-vuotiaille nuorille aikuisille ja toimintaan osal-
listuminen edellytti päihteettömyyttä. Suunta-projekti 
toimi vuosina 2016-2018 ja sitä rahoitti Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Projektin tavoitteena oli vahvistaa nuorten aikuisten 
päihdekuntoutujien työelämävalmiuksia yksilöllisiä työ- 
ja koulutuspolkuja kehittämällä. Asiakkaille tarjottiin 
kuntouttava toimintaympäristö työ- ja opiskeluvalmi-
uksien opetteluun. Valmiuksia vahvistamalla asiakkai-
den oli helpompi kiinnittyä työ- tai opiskelumaailmaan.

Toiminnan keskeisiä menetelmiä olivat ratkaisu-
keskeisyys, voimavaraistaminen, konkreettisuus ja toi-

minnallisuus. Ratkaisukeskeisyydellä ja voimavaroihin 
keskittymällä pyrittiin auttamaan asiakasta löytämään 
itsessään jo olemassa olevia taitoja, kykyjä ja voimava-
roja sekä hyödyntämään niitä työ- ja opiskeluelämässä. 
Toiminnassa harjoiteltiin konkreettisten tilanteiden ja 

harjoitteiden avulla pelkojen, iden-
titeetin ja roolin muutosta. Myös 
työelämätaitoja työstettiin harjoit-
teiden ja konkretian avulla. Toimin-
nassa edettiin asiakkaan omien voi-

mavarojen ja suunnitelmien mukaisesti ja keskityttiin 
tukemaan hänen yksilöllistä kehittymistään. Toiminta 
oli kurssimuotoista. Vuodessa järjestettiin kaksi kurssia, 
keväisin ja syksyisin. Kursseilla oli kahdeksan aloitus-
paikkaa, mutta aloituspaikkojen määrää lisättiin, mikäli 
potentiaalisia kurssilaisia oli enemmän. Projektin vii-
meisenä vuotena järjestettiin yksi neljän kuukauden ja 
yksi kolmen kuukauden kurssi. Kurssi oli jaettu teemojen 
mukaisiin osiin:

1. Valmistava ja motivoiva vaihe
2. Työelämätaitoja vahvistava vaihe
3. Työharjoittelu
4. Tulevaisuutta mahdollistava vaihe

Tosi kiva kurssi. Tuonut 
mulle arjen, jota ennen ei 

ollut.
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Syksyn kolmen kuukauden kurssilla toinen ja neljäs vai-
he yhdistettiin ja työharjoittelu toteutettiin viimeisenä 
osiona eli sitä ei laskettu kurssin kokonaiskestoon.

Projektissa työskenteli vuonna 2018 kaksi työnteki-
jää, projektivastaava ja projektityöntekijä. Molemmat 
työntekijät osallistuivat kurssin ohjaamiseen sekä kurs-
sisisältöjen suunnitteluun. Projektivastaavalla oli sosi-
aalialan koulutus sekä monipuolista työkokemusta so-
siaalialalta. Projektityöntekijänä työskenteli päihdealan 
ammattilainen ja hän toimi myös kokemusasiantuntija-
na, eli hänellä oli oma kokemus niin päihdekuntoutuk-
sesta kuin tuetusta työhön paluusta.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• työelämävalmiuksien vahvistuminen
• työ- ja opiskeluelämää kohtaan tunnettujen 

pelkojen väheneminen
• omien voimavarojen ja osaamisen tunnistamisen 

lisääntyminen
• toimintakyvyn ja arjenhallinnan vahvistuminen
• sosiaalisten taitojen, itsetunnon ja itseluottamuk-

sen kasvaminen

Toiminta vuonna 2018
Vuoden aikana järjestettiin suunnitelman mukaisesti 
kaksi Suunta-kurssia. Kevään kurssi toteutettiin edel-
listen kurssien tapaan neljän kuukauden mittaisena. 

Kurssilla aloitti kuusi kurssilaista, joista neljä oli miehiä. 
Kurssilaisten keskimääräinen ikä oli noin 30 vuotta. Kurs-
sia oli neljänä päivänä viikossa maanantaista torstaihin. 
Näistä kolme oli kurssipäiviä, jolloin käytiin läpi työ- ja 
opiskeluelämään liittyviä asioita erilaisten harjoitusten 
sekä tehtävien avulla. Kurssipäivien lisäksi joka viikko oli 
vertsipäivä, jolloin tutustuttiin päihteettömiin toiminta-
paikkoihin, harrastettiin kulttuuria tai kokeiltiin erilaisia 
liikuntamuotoja. Kurssiin sisältyi myös kuuden viikon 
työharjoittelu, joka oli mahdollista toteuttaa työkokei-
luna tai vapaaehtoistyönä. Kurssin suoritti loppuun kaksi 
kurssilaista. Kolme kurssilaista, jotka keskeyttivät kurs-
sin, aloittivat kurssin uudelleen syksyllä. Kaksi kurssin 
loppuun asti käynyttä kurssilaista jatkoivat työkokeilu-
paikoissaan myös kurssin jälkeen.

Kevään kurssin aikana työntekijät havaitsivat, että 
kurssilaiset, joiden jatkosuunnitelmana oli jatkaa työ-
kokeilua samassa paikassa kurssin jälkeen, eivät enää 
pystyneet osallistumaan kurssin viimeiseen vaiheeseen. 
TE-toimisto myönsi työkokeilujen jatkosopimukset eikä 
sopimusten väliin saanut jäädä taukoa vaan jatkosopi-
muksen tuli alkaa välittömästi edellisen sopimuskauden 
jälkeen. Näin ollen syksyn kurssirakennetta muutetiin 
siten, että kurssi päättyi työharjoittelujaksoon. Työnte-
kijät olivat kurssilaisen tukena työharjoittelujakson ajan 
ja kurssi päättyi yhteiseen tapaamiseen työharjoittelu-
jakson lopussa.
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Syksyn kurssista oli erityisen paljon kiinnostuneita 
asiakkaita. Kurssille haastateltiin 16 asiakasta, joista 12 
aloitti kurssilla. Heistä neljä oli miehiä ja keskimääräinen 
ikä oli 32 vuotta. Kurssin suoritti loppuun viisi kurssilais-
ta. Keskeytysten syitä olivat muun muassa retkahdus tai 
psyykkisen kunnon heikentyminen. Kurssin loppuun as-
ti suorittaneista kolme jatkoi työkokeilupaikassaan, yksi 
aloitti ammattitutkinnon opiskelun ja yksi solmi työsuh-
teen työkokeilupaikkaansa. Kurssin rakenne oli muu-
toin sama kuin keväällä, mutta työharjoittelu siirrettiin 
viimeiseksi osioksi ja toinen ja neljäs 
osio yhdistettiin. Kurssilaisten työ-
harjoittelupaikkoja olivat muun mu-
assa Klubitalot, Helsingin kaupunki 
sekä Helsingin eläinsuojeluyhdistys 
HeSy ry. Vuoden 2018 aikana asiakkaiden henkilökohtai-
sen ohjauksen merkitys korostui, sillä aktiivimalli lisäsi 
asiakkaiden epätietoisuutta omien etuuksien hakemisen 
sekä saamisen suhteen. Työntekijät olivat asiakkaiden 
tukena myös sosiaalihuollon ja KELA:n järjestelmis-
sä asioimisissa sekä päihdehoitoon liittyvissä asioissa. 
Vuoden 2018 aikana toiminnassa kirjattiin yhteensä 631 
asiakaskohtaamista.

Yhteistyö järjestön OK-hankkeen kanssa tiivistyi en-
tisestään vuoden 2018 aikana. Monet kurssiin kuuluvat 
tutustumiskäynnit sekä kurssin koulutukset toteutettiin 
yhteistyössä. Vuonna 2018 valmisteltiin Suunta-toimin-
nan jatkohakemus, johon liitettiin OK-hankkeen hyviä 

käytäntöjä. Hakemuksesta muodostui toimintakoko-
naisuus, jonka eri osallisuutta ja työelämävalmiuksia 
vahvistavien toimintamuotojen avulla päihteitä vielä 
käyttävien sekä päihdekuntoutujien yhteiskunnallinen 
asema vahvistuu. Kurssitoiminnan lisäksi kokonaisuu-
teen sisältyvät uusina osatoimintoina valmentava vaihe 
sekä kynnyksetön työtoiminta.

Yhteistyötä myös muiden päihdekuntoutujien 
työllisyyttä edistävien toimintojen kanssa tiivistettiin. 
Keväällä 2018 Suunta-projekti kutsui verkostotapaami-

seen aiheen parissa työskenteleviä 
tahoja. Verkosto kokoontui vuoden 
aikana kolme kertaa, ja verkoston 
toimintaa jatketaan myös tulevai-
suudessa. Verkoston tapaamisiin 

osallistui edustajia Sininauhasäätiöstä, Kris Etelä-
Suomi ry:stä, Kuntoutussäätiöstä sekä Samaria Rf:stä. 
Verkostossa jaettiin ajankohtaista tietoa toimijoiden 
työstä sekä pohdittiin yhdessä, miten asiakaskunnan 
etuja voitaisiin edistää nykyistä paremmin.

Suunta-projektin lopputapahtuma järjestettiin jou-
lukuussa 2018. Tapahtuman aiheena oli ”Päihdekuntou-
tujan polku työelämään – Miten tukea kuntoutujaa saa-
vuttamaan tavoitteensa?”. Tapahtumassa oli paikalla 84 
osallistujaa. Tapahtuma sai kiitosta kokemusasiantunti-
joiden puheenvuoroista, joissa tuotiin esiin, millaista tu-
kea päihdekuntoutuja on itse omalla polullaan tarvinnut.

Olen saanut paljon 
luottamusta ja uskoa 

itseen.
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Pohdintaa
Suunta-projektissa järjestettiin vuosina 2016–2018 kai-
ken kaikkiaan viisi kurssia. Kurssin aloitti yhteensä 44 asi-
akasta, joista 20 asiakasta suoritti koko kurssin. Miehiä 
kurssin aloittaneista oli 25 ja naisia 19. Kurssilaisten kes-
ki-ikä oli 29 vuotta. Projektin aikana 
kävi selväksi, että Suunta-kurssin 
kaltaiselle toiminnalle on tarvetta ja 
oikeilla työkaluilla sekä henkilökoh-
taisella tuella päihdekuntoutujilla on 
aito mahdollisuus päästä eteenpäin 
omalla polullaan. Suunta-kurssin kaltaiseen toimintaan 
osallistuessa myös oikea-aikaisuus on avainasemassa. 
Mikäli päihteiden käyttö ei ole loppunut eikä asiakkaalla 
ole aitoa halua ja motivaatiota päästä eteenpäin päih-
teettömässä elämässään, ei Suunta-kurssin kaltainen 
toiminta palvele asiakasta. 

Pelkkä päihteettömyys ei aina kuitenkaan riitä 
edesauttamaan työllistymistä tai opiskeluiden aloitta-
mista. Myös arjenhallinnan ja toimintakyvyn pitää olla 
jo hyvässä kunnossa. Mikäli asiakas ei pysty sitoutumaan 
aikataulujen noudattamiseen tai osallistumaan toimin-

taan sovitusti, voi työllistyminen 
tai opiskeluiden aloittaminen olla 
mahdotonta. Tällöin asiakasta tulee 
tukea hänen omaa tilannettaan pa-
remmin tukevaan toimintaan.

Suunta-projektin yksi kantava 
voima on ollut yhteistyö niin järjestön sisällä kuin myös 
muiden organisaatioiden kanssa. Ilman yhteistyökump-
paneita ei kurssilaisille olisi järjestynyt monipuolisia työ-
harjoittelumahdollisuuksia. Samoin asiakasohjaus niiden 
asiakkaiden kohdalla, joilla Suunta ei vielä ollut ajankoh-
tainen, on ollut erittäin toimivaa ja asiakaslähtöistä. 

Sain tukea todella paljon, 
kun sitä kipeimmin 

kaipasin. Nyt tuntuu, että tästä 
on hyvä lähteä eteenpäin.

Suuntakurssin aloittaneet ja päättäneet vuosina 2016–2018
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Järjestö tarjoaa päihteitä käyttävien ja päihdekuntoutu-
jien läheisille tuki- ja neuvontapalveluja, yksilö- ja pal-
veluohjausta sekä läheisryhmä- ja virkistystoimintaa. 
Toiminnan tarkoituksena on tukea ja auttaa läheisiä 
vaikeassa tilanteessa sekä ylläpitää ja edistää läheisten 
omaa jaksamista.

Järjestön läheispalvelut on suunnattu päihteitä 
käyttävien ja päihdekuntoutujien täysi-ikäisille läheisil-
le, kuten vanhemmille, puolisoille, läheisille, ystäville, 
täysi-ikäisille sisaruksille, 18 vuotta täyt-
täneille lapsille tai muille sukulaisille. 
Järjestön läheistyö ei ulotu alaikäisiin, 
esimerkiksi päihteitä käyttävän pieniin 
lapsiin, sillä nämä kuuluvat lastensuo-
jelun piiriin. Tarvittaessa järjestön työn-
tekijät kuitenkin tekevät lastensuoje-
luilmoituksen sosiaaliviranomaisille lain velvoittamalla 
tavalla. 

Järjestön läheispalvelut ovat palveluiden käyttäjille 
avoimia ja maksuttomia, lukuun ottamatta virkistystoi-

mintaa, josta saatetaan periä pieni omakustannushinta. 
Läheisille suunnattujen palveluiden rahoitus koostui 
vuonna 2018 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys-
viraston järjestöavustuksesta ja STEA:n kohdennetusta 
toiminta-avustuksesta (AK6).

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Järjestö tarjoaa läheisille suunnattuja tuki- ja neuvonta-
palveluita, joiden tarkoituksena on tukea ja auttaa päih-

teitä käyttävän läheisiä, kun läheisen 
päihteiden käyttö askarruttaa mieltä tai 
kuormittaa akuutisti läheisiä tai perhet-
tä. Tuki- ja neuvontapalveluiden tavoit-
teena onkin tukea ja auttaa päihteitä 
käyttävän läheistä löytämään itselleen 
ja päihteitä käyttävälle läheiselleen tar-

vitsemansa palvelut päihdepalvelujärjestelmän, järjes-
tön tai muun kolmannen sektorin toimijan tarjonnasta. 
Tukea ja neuvontaa annetaan puhelimitse ja yksilöta-
paamisilla.

Yksilötapaamiset 
auttavat 

hahmottamaan tilannetta, 
omia tunteita ja omia 
mahdollisuuksia.

Läheisten tuki- ja neuvontapalvelut sekä 
virkistystoiminta
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Läheisryhmä puolestaan on päihteitä käyttävien, 
päihdekuntoutujien ja psyykkisesti oireilevien läheisil-
le suunnattu vertaistuellinen ja terapeuttinen ryhmä. 
Luottamuksellisen ryhmän tarkoituksena on vaikeassa 
tilanteessa tukeminen, tiedon jakaminen sekä voima-
varojen lisääminen ja ylläpitäminen. Jakamalla koke-
muksiaan omasta selviytymisestä ja jaksamisesta lä-
heiset voivat auttaa ja tukea toisiaan vaikeiden aikojen 
ylitse.

Järjestö tarjoaa läheisille myös erilaista vapaa-ajan 
virkistystoimintaa, kuten teatteria, retkiä ja illanvietto-
ja. Toiminnan tarkoituksena on tarjota päihteitä käyt-
tävän läheiselle mahdollisuus virkistäytyä ja ylläpitää 
omaa jaksamistaan. Järjestö pyrkii järjestämään vir-
kistystoimintaa, johon mahdollisimman monella olisi 
mahdollisuus osallistua. Siksi osallistuminen on lähei-
sille pääsääntöisesti joko ilmaista tai siitä peritään pieni 
omakustannushinta.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• oikean tiedon saaminen
• kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi tuleminen
• häpeän ja syyllisyyden tunteiden väheneminen
• voimaantuminen omassa arjessa
• läheisriippuvuudesta irtautuminen
• tulevaisuuteen suuntautuminen
• vertaistuki
• oman jaksamisen parantuminen

Toiminta vuonna 2018
Läheisten tuki- ja neuvontapalveluiden sekä virkistys-
toiminnan piirissä oli vuonna 2018 yhteensä arviolta 70 
läheistä, joista noin 90 % oli naisia. Kaiken kaikkiaan 
läheisten tuki- ja neuvontapalveluiden sekä virkistystoi-
minnan piirissä kohtaamisia oli 317 kappaletta. 

Tuki- ja neuvontapalveluissa läheiset ovat saaneet 
tietoa päihteiden käyttöön liittyvään laaja-alaiseen 
problematiikkaan. Lisäksi pitkäjänteisempää yksilötyö-
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tä ja keskusteluapua on tarjottu niille läheisille, joiden 
voimavarat eivät enää riitä kantamaan lähiomaisen 
päihteiden käyttöön liittyvää kuormitusta. Vuonna 2018 
järjestettiin 122 yksilötapaamista.

Vuonna 2018 järjestettiin kaksi erillistä suljettua lä-
heisryhmää. Ryhmät kokoontuivat yhteensä 19 kertaa. 
Läheisryhmiin osallistui yhteensä 13 
eri läheistä. Ryhmien tavoitteena oli 
lisätä läheisten voimavaroja, vahvis-
taa toiveikkuutta elämässä sekä oppia 
itsestä jotain uutta, jotta läheinen jak-
saisi paremmin ja pystyisi pitämään 
huolta myös itsestään. Työskentelyssä 
edettiin tavoitteellisesti vertaistukea hyödyntäen ja tois-
ten näkökulmista sekä elämänkokemuksista op pien.

Läheisten virkistystoiminta toteutettiin vuonna 2018 
kahden teatteri-iltaman merkeissä. Teatteri-iltamiin 
osallistui yhteensä 14 eri läheistä. 

Pohdintaa
Päihteitä käyttävien läheisille ei edelleenkään ole tarjolla 
riittävästi heidän erityisen tilanteensa huomioivia palve-
luita, vaikka lain mukaan päihteitä käyttävän läheisellä 

on oikeus saada apua, tukea ja tarvittaessa myös hoitoa. 
Lähiomaisen päihteiden käyttö voi olla merkittävä kuor-
mittava tekijä, joka vaikuttaa vakavasti jaksamiseen ja 
arjesta selviytymiseen.

Läheiset joutuvat myös kärsimään syyllisyyden ja 
häpeän tunteista, eivätkä siksi välttämättä uskalla ha-

kea apua itselleen. Moni piilottelee 
läheisen päihdeongelmaa ja yrittää 
selviytyä haasteista yksin, jolloin 
kannettava taakka voi kasvaa koh-
tuuttomaksi. Kynnys hakeutua sosi-
aali- ja terveydenhuollon peruspal-
veluihin voi olla korkea myös siksi, 

ettei palvelujärjestelmässä välttämättä osata kohdata 
läheistä, koska palvelujärjestelmä näkee ensisijaisena 
asiakkaana päihdeongelmaisen. Läheiset tarvitsevat 
yksilötukea, ryhmätoimintaa ja virkistystoimintaa, jotta 
jaksaisivat paremmin vaikeassa ja kuormittavassa elä-
mäntilanteessaan.Tukikohta ry:n läheistyötä ylläpide-
tään ja kehitetään tulevaisuudessakin läheisten tarpeet 
huomioiden.

Olen saanut paljon 
ajateltavaa ja pystynyt 

ymmärtämään toimintatapojani. 
Pystynyt ajattelemaan 
selkeämmin.
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Hallinnollinen työ

Uusien toimintojen 
kehittäminen nousee aina 
asiakkaiden tarpeista käsin. 

Tukikohta ry:ssä tehtävän hallinnollisen työn avulla joh-
detaan ja ohjataan organisaation toimintaa. Hallinnon 
tarkoitus on huolehtia siitä, että järjestön tehtävät kye-
tään hoitamaan ja tavoitteet saavuttamaan. Hallinnon 
tehtävänä on varmistaa järjestön perustehtävän ja asia-
kastyön toteutuminen.

Hallinto huolehtii toiminnan suunnittelusta, arvi-
oinnista ja kehittämisestä sekä tuottaa järjestön johta-
mista ja toiminnanohjausta varten 
tarvittavaa tietoa, pitää huolta jär-
jestön lakisääteisistä velvoitteista 
ja esimerkiksi rahoittajien, kuten 
STEA:n, toiminnalle esittämistä 
vaatimuksista, raportoinnista ja 
rahoitushakemuksista. Hallinto 
vastaa myös tieto- ja asiakirjahallinnasta ja esimerkiksi 
pitää yllä jäsenrekisteriä.

Tukikohta ry:ssä hallinnollinen työ koostuu johtami-
sesta, kehittämisestä, viestinnästä ja vaikuttamisesta 
sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Järjestössä suo-
raan hallinnollisissa tehtävissä vuoden 2018 lopussa 
työskenteli yhteensä kolme henkilöä. Kirjanpito ja tilin-
tarkastus hankittiin edelleen ostopalveluina. Hallinnon 
rahoitus koostui vuonna 2018 STEA:n avustuksista ja 
Jälkipolku-kuntoutusohjelman rahoituksesta.

Kehittäminen
Järjestön hallinnolliseen työhön kuuluu palvelukokonai-
suuden kehittäminen ja kehittämisen koordinointi. Toi-
mintojen kehittäminen nousee aina konkreettisesta aut-
tamistyöstä ja asiakkaiden tarpeista käsin. Järjestön yksi 
tärkeimpiä tehtäviä on jatkuvasti kehittää ja vahvistaa 
asiakaslähtöisiä palveluitaan, jotta palvelukokonaisuus 
toimisi joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Pitkäjänteisen 

kehittämistyön tuloksena voidaan 
pitää sitä, että järjestön toimin-
nan piirissä asiakas ei jää missään 
elämäntilanteessa yksin ja vaille 
tukea. Järjestön tarjoamassa pal-
velukokonaisuudessa ei ole auk-
koja, joihin asiakas voisi tipahtaa 

ja joutua niin sanotusti palvelujen väliin. Asiakkaan yk-
silölliset tarpeet pystytään huomioimaan, koska asiakas 
kohdataan aina kokonaisvaltaisesti.

 Järjestön strategia luo raamit järjestön toiminnan ke-
hittämiselle vuosina 2017–2021. Strategian painopisteet 
ovat osallisuuden mahdollistaminen, vahva vaikuttami-
nen ja laadukas palveluiden tuottaminen. Toiminnan pe-
rustana on hyvinvoiva organisaatio ja vakaa talous. 

Järjestön toiminnan kehittämiseen liittyi olennaisesti 
avoin yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Rakentava 
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ja toimiva yhteistyö niin julkisen sektorin, kolmannen 
sektorin kuin muidenkin tahojen kanssa nähdään ensi-
arvoisen tärkeänä asiakkaiden tarpeita vastaavien pal-
veluiden kehittämisessä. Kehittämis- ja arviointitoimin-
taan kuului myös rahoittajien kanssa tehtävä yhteistyö. 
Erilaisten hakemusten ja selvitysten työstämiseen pa-
nostettiin vahvasti ja järjestön toimintaa pyrittiin saa-
maan näkyväksi mahdollisimman hyvin myös rahoitta-
jille. Vuonna 2018 järjestössä tehtiin myös EU:n uuteen 
tietosuoja-asetukseen liittyvää kehittämistä, muun mu-
assa käytiin läpi kaikki kerättävät henkilötiedot ja niiden 
käsittelyn prosessit sekä laadittiin 
uudet tietosuojaselosteet.

Yhteistyötä jatkettiin A-kli-
nikkasäätiön koordinoiman päih-
de- ja mielenterveysjärjestöjen 
tutkimusohjelman (MIPA) kanssa. 
MIPA-tutkimusohjelmassa kehi-
tetään päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimus-
toiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja 
hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja 
vaikuttamistoiminnan tukena. Tutkimustietoa tuotetaan 
järjestöjen toiminnasta, kansalaisten elämäntilanteesta 
ja palvelutarpeista sekä kokemusasiantuntijuudesta. 
MIPA-tutkimusohjelman kanssa tehty yhteistyö koettiin 
järjestössä erittäin hyödyllisenä.

A-klinikkasäätiön Arjen toimintakyky-hankkeen 
kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä vuonna 2018. Järjes-

tön toiminnoissa otettiin käyttöön uudet asiakaskyselyt 
ja Paradise24fin-kysely asiakkaiden toimintakyvyn arvi-
ointiin liittyen. Yhteistyö Arjen toimintakyky-hankkeen 
kanssa koettiin erittäin merkittäväksi ja antoisaksi toi-
mintojen kehittämisen ja hyötyjen näkyväksi tekemisen 
kannalta.

Järjestö tekee mielellään yhteistyötä sosiaalialan op-
pilaitosten kanssa esimerkiksi ottamalla toimintaansa 
harjoittelijoita sekä opinnäytetyöntekijöitä. Järjestöllä 
on paljon kokemusta harjoittelijoista sekä opinnäyte-
työntekijöistä ja järjestö myös panostaa vahvasti hei-

dän ohjaamiseen ja tukemiseen 
prosessin aikana. Lisäksi opiskeli-
jat ovat käyneet pitämässä esimer-
kiksi erilaisia työpajoja asiakkaille 
opintojaksoihinsa liittyen. Tällainen 
yhteistyö on koettu erittäin hyödyl-
liseksi. Oppilaitosyhteistyö oli erit-

täin vilkasta vuonna 2018. Järjestön toimintaan liittyen 
valmistui kolme opinnäytetyötä. Johanna Linnamaan 
sosionomi YAMK-opinnäytetyö käsitteli Tukikohta ry:n 
työntekijöiden kokemuksia sosiaalisesta työhyvinvoin-
nista. Ella Halmelan sosionomi AMK-opinnäytetyö kä-
sitteli asiakkaiden kokemuksia Jälkipolku-kuntoutusoh-
jelman sosiaalisesta kuntoutuksesta. Anniina Rae ja Irina 
Kaarnakari tutkivat sosionomi AMK-opinnäytetyössään 
asiakkaiden kohtaamista Tukikohta ry:n työntekijöiden 
näkökulmasta. 

Kehittämiseen liittyvä 
yhteistyö muiden toimijoiden 
kanssa nähdään tarpeellisena.  

Tukea ja kohtaamista
Tukikohta ry:n strategia 2017–2021

Toiminta-ajatus
Tukikohta ry tarjoaa tukea ja kohtaa-
mista päihteitä käyttäville, päihdekun-
toutujille ja läheisille. Järjestö vaikuttaa 
yleiseen asenneilmapiiriin ja kohde-
ryhmien kohtaamiin yhteiskunnallisiin 
epäkohtiin. Toiminnalla edistetään 

kohderyhmien yhteiskunnallista ase-
maa, mahdollistetaan osallisuutta sekä 
vahvistetaan itsenäistä toimijuutta ja 
elämänlaatua.

Toiminnan päämäärä 2017–2021 
Päihteitä käyttävien, päihdekuntoutu-
jien ja läheisten osallisuus ja kokemus 
kuulumisesta yhteisöön on vahvistunut 
Tukikohta ry:ssä ja yhteiskunnassa. Tu-
kikohta ry tunnetaan asiantuntijaorga-
nisaationa ja aktiivisena yhteiskunnalli-

sena vaikuttajana. Järjestön tuottamat 
palvelut ovat laadukkaita ja ne vastaa-
vat kohderyhmien tarpeisiin. Tukikohta 
ry:n perustana on hyvinvoiva organisaa-
tio, jonka talous on vakaa ja henkilöstö 
ammattitaitoista sekä sitoutunutta.

Toimintaa ohjaavat arvot
Asiakaslähtöisyys
Järjestön toiminta tähtää 
päihteitä käyttävien, kuntou-
tujien ja läheisten palveluiden 
ja yhteiskunnallisen aseman 
parantumiseen. Järjestön toi-
minta nousee asiakaskunnan 
tarpeista ja siinä kuuluu asiak-
kaan ääni.

Kunnioitt ava kohtaaminen
Kunnioittava kohtaaminen on 
arvostavaa, toiset huomioo-
nottavaa ja suvaitsevaa vuo-
rovaikutusta, jossa ihminen 
hyväksytään tasa-arvoisena 
toimijana.

Osallisuus
Osallisuus on kuulumista yh-
teisöön, kuulluksi tulemista ja 
osallisuutta yhteiseen ja yksilöä 
koskevaan päätöksentekoon.

Avoimuus
Avoimuus tarkoittaa toiminnan 
ja päätöksenteon läpinäkyvyyt-
tä, avointa vuorovaikutusta 
ja yhteistyötä kumppaneiden 
kanssa.

Luotett avuus
Tukikohta ry toimii sovittujen 
periaatteiden mukaisesti ja on 
luotettava yhteistyökumppani. 
Järjestön palveluissa voi asioida 
luottamuksellisesti.

Toiminnan painopisteet strategiakautena:

Tavoitt eet
• Järjestö ja sen asiantuntijuus tunne-

taan laajemmin yhteiskunnassa.
• Tukikohta ry vaikuttaa yhteiskunnalli-

seen päätöksentekoon ja palvelujärjes-
telmään.

• Päihteitä käyttävät, päihdekuntoutujat 
ja läheiset ovat mukana järjestön vai-
kuttamistoiminnassa.

• Järjestön toiminnalla aikaansaadut tu-
lokset ja vaikutukset tulevat näkyväksi.

• Järjestön jäsenmäärä kasvaa.

Tavoitt eet
• Päihteitä käyttävät, päihdekuntoutujat 

ja läheiset ovat vahvasti mukana toi-
minnan kehittämisessä, suunnittelussa, 
päätöksen teossa ja toteutuksessa.

• Vertaistoiminta ja kokemusasiantun-
tijuus kehittyvät ja vahvistuvat järjes-
tössä.

• Yhä useampi järjestön palveluita käyt-
tävä on järjestön jäsen.

Tavoitt eet
• Järjestön palvelut ovat laadukkaita ja 

vaikuttavia. Toiminta on inhimillisesti 
ja taloudellisesti kannattavaa.

• Palvelukokonaisuus on vakiintunut ja 
hallittu kokonaisuus.

• Palveluita ja niiden kehittämistä oh-
jaavat asiak kaiden tarpeet.

• Järjestö on päihdealan innovatiivinen 
kehit täjä.

Laadukas 
palveluiden 

tuott aja

Vahva 
vaikutt aja

Osallisuuden 
mahdollistaja

Hyvinvoiva 
organisaati o

+ vakaa talous   
+ arvot
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Järjestö toimi aktiivisesti Ehkäisevän päihdetyön 
verkostossa, jota koordinoi EHYT ry. Verkosto kokoaa 
yhteen 50 Suomen merkittävintä päihdetyön asiantun-
tijajärjestöä. Verkosto toimii muun muassa yhteiskun-
nallisen vaikuttamistyön vahvistamiseksi, kansalaisten 

äänen näkyväksi saattamiseksi, 
synergian löytämiseksi ja tiedon 
jakamiseksi. Samalla se tarjoaa 
keskustelufoorumin päihdealan 
järjestötoimijoille. Verkoston toi-
minnan kautta järjestöt edistävät 
ehkäisevästä työstä säädetyn lain 
tunnettuutta ja tukevat sen toteu-
tumista, lisäävät kansalaisten ja 
päättäjien tietoa päihdehaitoista, 
tukevat sosiaali- ja terveysalan 

ammattilaisten osaamista ja nostavat esiin hyvinvoin-
tinäkökulman julkisessa keskustelussa ja mediaulostu-
loissa.

Verkoston alla toimii erilaisia työryhmiä, joista Tuki-
kohta ry on ollut vahvimmin mukana viestintä- ja vai-
kuttamistyöryhmän, huumetyöryhmän sekä Yritys- ja 
kulttuuriyhteistyö-työryhmän toiminnassa. Viestintä-

Viestintä ja vaikuttaminen
Viestinnän avulla Tukikohta ry tiedottaa tarjoamistaan 
palveluista, tekee toimintaansa näkyväksi, osallistuu yh-
teiskunnalliseen keskusteluun sekä pyrkii vaikuttamaan 
esimerkiksi vallitsevaan asenneilmapiiriin ja siihen, mi-
ten päihteitä käyttävät, kuntoutujat ja heidän läheisensä 
huomioidaan yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa ja millaisia pal-
veluita heille on tarjolla.

Järjestön viestinnän kohderyh-
miä ovat muun muassa asiakkaat, 
järjestön jäsenet, muut päihde-
alan sekä laajemmin sosiaali- ja 
terveysalan toimijat, pääkaupun-
kiseudun kunnat, yhteistyökump-
panit, päättäjät ja suuri yleisö.

Järjestö pyrkii kaikessa toimin-
nassaan edistämään päihteitä käyttävien, kuntoutujien 
ja heidän läheistensä yhteiskunnallista asemaa. Järjestö 
pyrkiikin osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ottamalla kantaa esimerkiksi päihdepal-
veluihin, niiden järjestämiseen ja saatavuuteen. Tässä 
vaikuttamistyössä tehdään myös yhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa.

Järjestö toimi aktiivisesti 
Ehkäisevän päihdetyön 
verkostossa, jota koordinoi 
EHYT ry. Verkosto kokoaa 
yhteen 50 Suomen merkittävin-
tä päihdetyön asiantuntija-
järjestöä.
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työryhmä kokoontui vuoden aikan 6 kertaa, huumetyö-
ryhmä 7 kertaa ja Yritys- ja kulttuuriyhteistyö-työryhmä 
7 kertaa. Yhteistyö oli tiivistä. Tukikohta ry oli mukana 
myös EPT-verkoston vaikuttamistyössä. Vuonna 2018 
EPT-verkosto antoi lausunnon muun muassa asiakas-
maksulaista, asiakas- ja potilaslaista sekä kommentoi 
asiakirjaluonnosta ”Turvallisuutta 
kaikkialla – paikallisen ja alueellisen 
turvallisuussuunnittelun kansalliset 
linjaukset”.

EPT-verkosto järjesti yhdessä 
EHYT ry:n kanssa toukokuussa Hel-
singin Kulttuuritalolla Päihdepäivät, 
jossa Tukikohta ry oli läsnä sekä 
omalla että EPT-verkoston yhteisellä näyttelypisteel-
lä. Lisäksi päivillä oli yksi Tukikohta ry:n suunnittelema 
ja järjestämä seminaari, jossa käsiteltiin läheistyötä. 
Päihdepäivät 2018 oli yleisömenestys, sillä tapahtumas-
sa vieraili kolmen päivän aikana 1400 henkilöä. Lisäksi 
Tukikohta ry oli mukana verkoston järjestöviestijöille 
suunnatun koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 
lokakuussa.

Tukikohta ry osallistui EPT-verkoston puitteissa eri-
laisten kampanjoiden järjestämiseen. Järjestö oli muka-
na Tipattoman tammikuun, Ehkäisevän päihdetyön vii-
kon sekä Kaikkien kaupunki -kampanjan suunnittelussa 
ja toteutuksessa.

Tipattoman tammikuun teemana oli tissuttelu. Kam-
panja kohdennettiin erityisesti keski-ikäisille kaupunki-
laisille, ja se sai ison näkyvyyden Ylen kanavilla sekä 
sosiaalisessa mediassa. Ehkäisevän päihdetyön viikko 
järjestettiin jälleen marraskuussa. Tällä kertaa teemana 
oli nuoret ja nuuska. Yhteistyö teemaviikolla oli laajaa; 

järjestöjen, aluehallintovirastojen 
ja muiden yhteistyökumppaneiden 
käyttöön toimitettiin paljon ma-
teriaalia ja materiaalia tuotettiin 
yhteistyössä kumppanien kanssa. 
Valtakunnallisesti tapahtuvaa toi-
mintaa tuotiin esiin muun muassa 
verkoston verkkosivujen kautta.

Helsingissä marraskuussa toteutettu #kaikkien-
kaupunki -kampanja oli EPT-verkoston Yritys- ja kult-
tuuriyhteistyö-työryhmän toteuttama ensimmäinen 
kampanja. Tukikohta ry oli aktiivisesti mukana kam-
panjan suunnittelussa ja viestinnässä. Se toteutettiin 
yhteistyössä HKL:n, HSL:n ja mainostoimisto Månda-
gin kanssa. Kampanjan tavoite on päihteitä käyttäviin 
ihmisiin liittyvien kielteisten asenteiden vähentäminen, 
inhimillinen kohtaaminen sekä yleisen turvallisuuden ja 
viihtyvyyden lisääminen. Kampanjaan kuului yleisökil-
pailu, laaja somenäkyvyys sekä ulkomainonta julkisissa 
liikennevälineissä. Kampanjan huipennuksena nähtiin 
Runometro-esitys, jossa runoilijat esittivät kaupunkilais-
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ten kokemuksiin perustuvia runoja kahden metromat-
kan aikana. Kampanjaan saatiin mittava pro bono-tuki 
yhteistyökumppaneilta ja mainostoimistolta, mikä teki 
siitä laajan ja näkyvän. Kampanja 
tavoitti lähes 80 000 henkilöä.

Tukikohta ry oli aktiivisesti mu-
kana myös Kumaja-verkostossa. 
Kumaja on Uudenmaan sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen kumppanuus-
verkosto, jossa järjestöt kehittä-
vät yhteistyötään ja vaikuttavat 
yhdessä sote-uudistuksen valmis-
teluun ja toteutukseen.

Yhteistyötä tehtiin lisäksi Kur-
vin järjestötoimijoiden sekä Kal-
lion Kulttuuriverkoston kanssa. 
Tukikohta ry oli mukana muun muassa Vaasanaukiolla 
järjestetyssä ystävänpäivätapahtumassa helmikuussa, 
Kallio kukkii -kaupunkifestivaalitapahtumassa touko-
kuussa sekä Unelmanpäivän joulutapahtumassa jou-
lukuussa. Lisäksi Tukikohta ry oli näytteilleasettajana 
Vankimessuilla ja Sörnäisten vankilan palvelumessuilla 
huhtikuussa sekä Vantaan Päihdefoorumissa syyskuussa.

Tukikohta ry oli vuonna 2018 jo viidettä kertaa mu-
kana järjestämässä Asunnottomien yötä Helsingissä 
yhdessä Asunnottomien yön kansalaisliikkeen, Vailla 

vakinaista asuntoa ry:n ja A-klinikkasäätiön sekä muiden 
kansalaisjärjestöjen kanssa. Tukikohta ry oli aktiivisesti 
mukana tapahtuman suunnittelu- ja viestintätyöryhmis-

sä ja osallistui Asunnottomien yön 
julkilausumaan ja sen laatimiseen. 
Asunnottomien yön oheistapah-
tumana Tukikohta ry järjesti tilois-
saan hemmotteluillan asunnotto-
mille ja päihteitä käyttäville. 

Asunnottomien yönä Tukikoh-
dan tiloissa järjestetyn Hyvinvoin-
ti- ja hemmotteluillan aikana oli 
mahdollisuus hiusten leikkuuseen, 
korva-akupunktioon, kynsien lak-
kaukseen sekä jalkahierontaan. 
Lisäksi tarjottiin käsien hoitoa, 

ripsien ja kulmien värjäystä ja pientä purtavaa. Illan ai-
kana järjestön tiloissa kävi vajaa 40 osallistujaa.

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus
Perinteinen Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus jär-
jestettiin jälleen marraskuussa Ehkäisevän päihdetyön 
viikolla Helsingin Vanhassa kirkossa. Mukana tilaisuutta 
järjestämässä olivat Tukikohta ry:n lisäksi Irti Huumeista 
ry, Stop Huumeille ry, EHYT ry, Helsingin Diakonissa-
laitos, Sininauhaliitto, A-klinikkasäätiö, KRAN rf sekä 

Tukikohta ry osallistui 
EPT-verkoston puitteissa 
erilaisten kampanjoiden 
järjestämiseen. Järjestö oli 
mukana Tipattoman 
tammikuun, Ehkäisevän 
päihdetyön viikon sekä Kaikkien 
kaupunki -kampanjan 
suunnittelussa ja toteutuksessa.
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Helsingin tuomiokirkkoseurakunta. Helsingin Vanhassa 
kirkossa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 206 hen-
kilöä. Tilaisuuden tiedotteessa järjestöt ottivat kantaa 
huumekuolemien ehkäisyn puolesta.

Vuosi 2018 oli ensimmäinen vuosi, kun eri paikka-
kuntien muistotilaisuuksien välillä tehtiin yhteistyötä. 
Kukin paikkakunta järjesti oman tilaisuutensa itsenäi-
sesti, mutta Helsingin järjestäjät kannustivat uusia paik-
kakuntia mukaan järjestämään tilaisuutta, pitivät kirjaa 
missä eri paikkakunnilla tilaisuuksia järjestettiin, tiedot-
tivat valtakunnallisesti mukana olevista paikkakunnista 
sekä tarjosivat halukkaille paikka-
kunnille käyttöön materiaaleja, 
tukea ja neuvoja tilaisuuksien jär-
jestämiseksi. Lisäksi halukkailla 
toimijoilla oli mahdollisuus tulla 
mukaan allekirjoittamaan yhteistä 
julkilausumaa huumekuolemista. 
Valtakunnallisen yhteistyön koor-
dinoinnista vastasi Tukikohta ry.

Valtakunnallisen yhteistyön seurauksena huumeisiin 
kuolleiden tai päihteisiin kuolleiden muistotilaisuuksia 
järjestettiin vuonna 2018 ainakin 14 eri paikkakunnalla ja 
lisäksi myös Helsingin vankilassa. Mukana oli enemmän 
paikkakuntia kuin koskaan aiemmin. Mukana oli ensi 
kertaa tilaisuutta järjestämässä olleita paikkakuntia se-
kä paikkakuntia, missä on jo pitkät perinteet tilaisuuden 
järjestämiselle. Yhteistyö sujui hyvin, ja kaikki palaute-
kyselyyn vastanneet paikkakunnat ilmoittivat olevansa 
halukkaita järjestämään tilaisuuden omalla paikkakun-

nallaan myös ensi vuonna. Valtakunnallista yhteistyötä 
jatketaan ja kehitetään vuonna 2019, jolloin tulee kulu-
neeksi 20 vuotta siitä, kun muistotilaisuus huumeisiin 
kuolleiden muistoksi järjestettiin ensimmäistä kertaa 
Helsingissä.

Internet ja sosiaalinen media
Järjestön nettisivuilla oli kävijätilastojen mukaan vuonna 
2018 tammi-joulukuun välisenä tarkasteluajankohtana 
18 885 istuntoa ja 13 250 käyttäjää. Sivuilla vierailijoiden 
määrä on ollut tasaisessa kasvussa viime vuodet.

Järjestö toimii aktiivisesti 
myös sosiaalisessa mediassa Fa-
cebookissa ja Twitterissä. Vuoden 
2018 lopussa Tukikohta ry:n Fa-
cebook-sivulla oli yhteensä 1294 
tykkääjää (muutos edellisvuoteen 
+35 %) ja Twitter-tilillä oli 988 seu-
raajaa (+28 %). Sosiaalisen medi-

an kautta on mahdollista välittää ajankohtaista tietoa, 
vaikuttaa asenteisiin ja tehdä järjestössä tehtävää työtä 
tunnetuksi sekä ottaa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.

Tukikohta ry:n, A-klinikkasäätiön ja Suomen Lumme 
ry:n Osis-toiminnan sekä A-klinikkasäätiön Völjy-toi-
minnan yhdessä ylläpitämässä Elämä vastassa-blogissa 
julkaistiin vuoden 2018 aikana yhteensä 8 kirjoitusta 
haittojen vähentämiseen ja päihdetyöhön liittyen. Blogi 
siirtyi elokuussa uudelle pohjalle ja samalla uudistettiin 
blogin ulkoasua. Blogi keräsi uudistuksen jälkeen vuo-
den loppuun mennessä yhteensä 1513 katselua. 

Vuosi 2018 oli ensimmäinen 
vuosi, kun eri paikkakuntien 
muistotilaisuuksien välillä 
tehtiin yhteistyötä.
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Talous
Järjestön talous on jatkanut vahvistumistaan ja tuot-
tojen kehitykseen voidaan olla edelleen tyytyväisiä. 
Taloutta hoidetaan huolellisesti ja suunnitelmallisesti. 
Vuosi 2018 oli taloudellisesti hyvä ja tilikauden tulos po-
sitiivinen. Ylijäämä syntyi Jälkipolku-kuntoutusohjelman 
tuotoista. Järjestön toimintaa pystyttiin ylläpitämään 
suunnitellusti sekä tavoitteiden mukaisesti. STEA-avus-
teisten toimintojen kulut vastasivat pääpiirteittäin ta-
lousarvioita. STEA-avustuksia siirtyi vuodelle 2019 käy-
tettäväksi 89 174,59 euroa. Suurimmaksi osaksi säästöä 
kertyi henkilöstökuluista muun muassa henkilövaihdok-
sista johtuen.

Vuonna 2018 saadut avustukset ja muut 
tuotot

Järjestön yleisavustus YA

STEA 204 000

Muut tuoto 1 162

Jäsenmaksut 375

Vaikeasta päihdeongelmasta kärsivien ja heidän 
läheisten arjen vahvistamiseen Ak 6 

STEA 227 000

Helsingin kaupunki 50 000

Koulutus ja palkkatuki 873

OSIS yhteistyötoiminta

STEA 46 700

Paikka auki ohjelma

STEA 23 500

OKhanke

ESR-avustus 114 131

SATUtoiminta

STEA 122 000

Koulutus ja palkkatuki 6 630

Suuntaprojekti

STEA 132 000

Jälkipolkukuntoutusohjelma

Kuntien ostot 274 200

Lahjoitus 2 500

Koulutustuki 456
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Tulevaisuuden näkymiä
Toimintaympäristö ja palvelujärjestelmä eri kunnissa 
hakevat jatkuvasti uusia muotoja ja rakenteita. Suomi 
tarvitsee edelleen sote-uudistuksen, mutta toteutusta-
pa ja aikataulu ovat nyt täysin auki Sipilän hallituksen 
valmisteleman uudistuksen rauetessa hallituksen eroon. 
Tukikohta ry korostaa, että uuden 
sote-mallin valmistelussa ja itse 
lopullisessa mallissa tulisi huomi-
oida paljon palveluja tarvitsevien 
asiakkaiden tarpeet. Järjestöt tuli-
si nähdä tärkeinä yhteistyökump-
paneina, jotka tuntevat näiden 
asiakkaiden arjen ja erityishaas-
teet. Uudistuksessa tulisi huomioida myös järjestöissä 
tehtävä tärkeä työ ja niiden tarjoamat laadukkaat pal-
velut. Parhaimmillaan järjestöt voivat täydentää mer-
kittävällä tavalla olemassa olevaa palvelujärjestelmää.

Tukikohta ry tekee jatkuvaa toiminnan arvioimista 
ja kehittämistä pystyäkseen vastaamaan asiakkaiden ja 
rahoittajien tarpeisiin. Uusia palveluja ja kohderyhmän 
tarpeiden mukaisia toimintoja kehitetään jatkuvasti. 
Pyrimme jatkossakin tunnistamaan palvelujärjestel-
män puutteita ja vastaamaan niihin kehittämällä asia-
kaslähtöisiä palveluita. Keskeisenä keinona tavoitteen 
saavuttamiseksi on tehdä tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja 

terveysalan toimijoiden kanssa. Järjestö pyrkii jatku-
vasti kehittämään yhteistyötä ja täydentämään omalta 
osaltaan olemassa olevia palveluita. Erilaiset verkostot, 
joissa olemme mukana, ovat myös erinomaisia tapoja 
vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja osallistua päih-
depoliittiseen keskusteluun.

STEA-avusteisten toimintojen 
osalta tulevaisuus näyttää hyvältä 
ja vakaalta. Järjestölle ehdotettiin 
vuoden 2018 lopulla, että päätty-
vä Suunta-projekti siirtyy jatku-
van rahoituksen Ak-avusteiseksi 
toiminnaksi. Tämä tarkoittaa si-
tä, että jatkossa järjestön kaikki 

STEA:n rahoittamat toiminnat ovat Ak-avusteisia. Yleis-
avustus tuo hallinnon toiminnalle vakautta ja jatkuvuut-
ta. Hallinto luo puitteet eri toimintojen kehittämiselle 
sekä toteuttamiselle. Järjestön laaja palvelukokonaisuus 
edellyttää järjestöltä vahvaa hallintoa.

Organisaatiossa panostetaan hyvinvoivaan organi-
saatioon, palveluiden laatuun ja niiden kehittämiseen 
tulevaisuutta silmällä pitäen. Prosesseja tarkastellaan, 
arvioidaan ja suunnitellaan tarkasti koko organisaation 
kesken. Tukikohta ry:n eri toiminnoissa on mahdollisuus 
reagoida nopeasti ja asiakaslähtöisesti toimintaympäris-
tössä tapahtuviin muutoksiin.

Parhaimmillaan järjestöt voivat 
täydentää merkittävällä tavalla 
olemassa olevaa palvelujärjestel-
mää.

Tilinpäätös 
Tuloslaskelma  1.1.–31.12.2018  1.1.–31.12.2017

Varsinainen toiminta
 Tuotot  1 183 823,82  1 117 918,70
 Kulut    
  Henkilöstökulut    
   Palkat ja palkkiot  –701 601,25  –675 044,59
   Henkilösivukulut    
    Eläkekulut  –128 785,40  –124 885,53
    Muut henkilösivukulut  –22 116,19  –20 350,35
   Henkilösivukulut yhteensä  –150 901,59  –145 235,88
  Henkilöstökulut yhteensä  –852 502,84  820 280,47
  Muut kulut  –314 604,51  –292 174,79
 Kulut yhteensä  –1 167 107,35  –1 112 455,26
Varsinainen toiminta yhteensä  16 716,47  5 463,44
Varainhankinta    
 Tuotot  3 375,00  3 400,00
Varainhankinta yhteensä  3 375,00  3 400,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta    
 Tuotot    
 Kulut  3,28  
Sijoitus- ja rahoitustoiminta  3,28  
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot  –4 842,83  –593,60

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  15 251,92  8 269,84
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Henkilöstö ja työhyvinvointi
Tukikohta ry:ssä työskenteli vuoden 2018 lopussa yh-
teensä 21 työntekijää; 2 osa-aikaista ja 19 kokoaikaista 
työntekijää. 3 työntekijää lopetti työskentelyn ja 4 uutta 
työntekijää aloitti työskentelyn Tukikohta ry:ssä vuonna 
2018. Iso tiimi, eli koko työyhteisön yhteinen henkilös-
töpalaveri, kokoontui vuoden 2018 aikana yhteensä 11 
kertaa.

Tukikohta ry:ssä panostetaan työhyvinvointiin ja 
työntekijöiden jaksamiseen. Tämä on välttämätöntä, 
sillä asiakastyö on vaativaa ja asiakasmäärät ovat kasva-
neet. Työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan 
tavoitteena on kehittää työtä, työympäristöä ja työyh-
teisön toimivuutta sekä edistää työntekijöiden terveyt-
tä ja ammatillista osaamista. Työhyvinvointiin panosta-
malla työyhteisön tuottavuus ja 
sitoutuminen työhön vahvistuvat.
Työpaikalla seurataan muun mu-
assa työilmapiiriä, työntekijöiden 
sairauspoissaoloja, työtapatur-
mia, uhka- ja vaaratilanteita, var-
haisen tuen keskustelun määrää 
sekä muita työhyvinvoinnin indi-
kaattoreita. Työn ja työympäris-
tön riskien ennakointia ja arvioin-
tia toteutetaan säännöllisesti.

Työnantaja järjesti työntekijöille vuoden aikana ryh-
mätyönohjausta 8-9 kertaa. Työnohjausryhmiä oli neljä 
ja lisäksi toiminnanjohtajalla oli oma työnohjaus. Tarvit-
taessa järjestetään myös erillistä debriefingiä tai ohja-

taan työterveyspsykologille. Vuonna 2018 järjestettiin 
kaksi tyhy-päivää, johon sisältyi työyhteisökoulutusta. 
Lisäksi työyhteisölle järjestettiin kaksi kertaa virkistys-
toimintaa. Työnantaja tukee työntekijöiden työssäjak-
samista virike- ja lounassetelien muodossa sekä järjes-
tämällä tyhy- ja virkistyspäiviä. 

Esimies kävi kunkin työntekijän kanssa vuoden aika-
na kehityskeskustelun, jossa keskusteltiin muun muassa 
työtä, työtilannetta, työyhteisöä, osaamista ja näiden 
kehittämistä koskevista asioista. Kehityskeskustelussa 
käytiin myös läpi työntekijän toiveita koulutukseen ja 
ammattitaidon kehittämiseen liittyen.

Työntekijöiden ammatillista osaamista ja kehitty-
mistä tuetaan Tukikohta ry:ssä eri tavoin. Henkilökuntaa 
tuetaan ja kannustetaan kouluttamaan itseään ja pitä-

mään omatoimisesti yllä omaa 
osaamistaan. Henkilökunnalla on 
laaja mahdollisuus osallistua eri-
laisiin koulutuksiin työajalla ja 
työnantajan kustantamana. Tätä 
mahdollisuutta myös hyödynne-
tään hyvin henkilöstön keskuu-
dessa. Henkilöstön kehittämistä 
on pyritty viemään järjestössä yhä 
suunnitelmallisempaan suuntaan 

kuitenkin siten, että matkan varrella esiin tuleviin tarpei-
siin ja toiveisiin voidaan reagoida tarvittaessa joustavasti 
(esimerkiksi järjestämällä koulutusta). Asiakastyötä te-
keville työntekijöille järjestettiin vuoden aikana koulu-
tusta erityisesti haastaviin asiakastilanteisiin liittyen.

Tukikohta ry:ssä panostetaan 
työhyvinvointiin ja työntekijöi-
den jaksamiseen. Tämä on 
välttämätöntä, sillä asiakastyö 
on vaativaa ja asiakasmäärät 
ovat kasvaneet.
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Työilmapiiriä seurataan vuosittain toteutettavalla 
tyhy-kyselyllä. Näin saadaan tietoa siitä, miten tilanne 
työyhteisössä kehittyy ja mihin työyhteisön kehittämis-
toimenpiteitä tulisi suunnata. Tukikohta ry:n työeläke-
yhtiö Ilmarinen toteutti henkilökunnalle Hyvä työelämä 
-työhyvinvointikyselyn toukokuussa. Kyselyllä kartoitet-
tiin työyhteisön vahvuuksia ja kehittämiskohteita, muun 
muassa työilmapiiriä, jaksamista, kuormitustekijöitä, 
sitoutumista, vaikutusmahdollisuuksia, esimiestyötä ja 
työkykyä. 

Järjestössä kokoontuu säännöllisesti työhyvinvoin-
titoimikunta, joka on samalla työpaikan työsuojelutoi-
mikunta. Siihen kuuluvat työsuojelupäällikkö, työsuoje-
luvaltuutettu ja varavaltuutetut, luottamushenkilö sekä 
yksi työnantajan määräämä edustaja. Toimikunnassa 
käsitellään muun muassa työhyvinvointiin, työsuojeluun 
ja työturvallisuuteen liittyviä teemoja. Tyhy-toimikunta 
kokoontui vuoden aikana yhteensä 9 kertaa. Tyhy-toimi-
kunta laati vuoden aikana työpaikalle päihdeohjelman, 
perehdyttämisohjelman sekä uuden turvallisuussuunni-
telman.

Henkilöstökulut 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 

Palkat ja palkkiot 701 601,25 675 044,59 

Eläkekulut 128 785,40 124 885,53 

Muut henkilösivu-
kulut 

22 116,19 20 350,35 

Yhteensä 852 502,84 820 280,47 

Hyvä hallinnointitapa
Järjestön tilinpäätös on laadittu toiminnanjohtajan sekä 
kirjanpitäjän yhteistyönä, ja se hyväksytään hallitukses-
sa. Järjestöllä on sääntöjen mukainen ja lain velvoitta-
ma tilintarkastus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että 
tilinpäätös ja vuosikertomus antavat oikeat ja riittävät 
tiedot järjestön taloudesta ja sisällöllisestä toiminnasta. 
Uutena tilintarkastajana toimi vuoden 2018 osalta Jo-
hanna Hilden KHT Nexia Oy:stä.

Hallitus johtaa ja valvoo järjestön toimintaa. Hal-
litus kokoontui 6 kertaa vuoden 2018 aikana. Vuonna 
2018 tammikuussa pidettiin ylimääräinen yhdistyksen 
kokous, missä käsiteltiin tilintarkastajan valinta, ja huh-
tikuussa pidettiin vuosikokous. Kokouksien koollekutsu-
jana toimii toiminnanjohtaja.

Järjestössä oli yhteensä 105 jäsentä vuoden 2018 lo-
pussa. Heistä 75 oli helsinkiläisiä, 13 espoolaisia, 9 van-
taalaisia ja 8 muualta. Reilu 61 % jäsenistä on naisia.

Hallitus vuonna 2018
Jonny Friskberg (puheenjohtaja)
Päivi Puro (varapuheenjohtaja)
Leif Berg 
Antti Teerenhovi
Mari Aalto
Saeeda Marjala (varajäsen)

Sisäinen valvonta
Valvonnan avulla pyritään varmistamaan, että asetetut 
tavoitteet saavutetaan ja taloutta hoidetaan moitteet-
tomasti. Hallituksella ja toiminnanjohtajalla on vastuu 
siitä, että sisäinen valvonta on järjestetty ja se toimii 
asianmukaisesti. Järjestöllä on olemassa taloussääntö, 
joka ohjaa toimintaa. Työntekijöiden työsopimukset on 
laadittu kirjallisesti ja ne noudattavat voimassaolevia la-
keja sekä asetuksia. Henkilöstön työnkuvat on määritel-
ty ja mahdolliset varamiesjärjestelyt selvitetty.

Tositteet ja niihin liittyvät dokumentit sekä muut 
kirjanpitoasiakirjat arkistoidaan ja säilytetään kirjanpito-
lain mukaisesti. Pankkitilien ja verkkopankkitunnusten 
käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty asianmukai-
sesti. Laskujen ja kuittien hyväksyminen tapahtuu toi-
minnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan toimesta. 
Maksetut palkat hyväksytään esimiehen toimesta ennen 
maksutapahtumaa. Taloushallinto- ja maksuliikenneoh-
jelmiston käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty 
asianmukaisesti.

Työntekijöiden käyttöön myönnetyistä maksuai-
kakorteista on asianmukaiset päätökset ja korttien 
käyttöä valvotaan. Järjestön omaisuus on vakuutettu. 
Tietoturvaratkaisujen ylläpidosta ja tietojärjestelmien 
varmuuskopioinneista huolehditaan säännöllisesti. Or-
ganisaatioon ja toimintaan liittyviä keskeisimpiä riskejä 
kartoitetaan jatkuvasti.

Hallituksen kokoukset dokumentoidaan kirjallises-
ti laatimalla niistä kokouspöytäkirjat. Hallitus seuraa 
säännöllisesti toimintasuunnitelman toteutumista. Hal-
lituksen kokouksiin toimitetaan säännöllisesti selvitys 
järjestön taloudellisesta tilanteesta, minkä kehittymistä 
hallitus seuraa. Talousarviota verrataan säännöllisesti to-
teumaan ja poikkeamat analysoidaan tapauskohtaisesti. 
Tilintarkastajan raportointi läpikäydään hallituksessa.

Järjestön sääntöjen mukaan järjestön nimen kirjoit-
tavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnan-
johtaja, kaksi yhdessä.
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Tase
31.12.2018 31.12.2017

Vastaavaa
 VAIHTUVAT VASTAAVAT
  Lyhytaikaiset saamiset
   Myyntisaamiset 19 500,00 20 678,85
   Muut saamiset 19 503,28 19 500,00
   Siirtosaamiset 76 325,89 34 273,00
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 115 329,17 74 451,85
  Rahat ja pankkisaamiset
   Rahat 447,76 418,80
   Pankkisaamiset 168 583,05 131 626,92
  Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 169 030,81 132 045,72

 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 284 359,98 206 497,57

Vastaavaa yhteensä 284 359,98 206 497,57

31.12.2017 31.12.2017
Vastattavaa
 OMA PÄÄOMA
  Edellisten tilikausien kertynyt yli/alijäämä 22 575,58 14 305,74
  Tilikauden yli/alijäämä 15 251,92 8 269,84

 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 37 827,50 22 575,58
 VIERAS PÄÄOMA
  Lyhytaikainen vieras pääoma
   Ostovelat 10 749,71 5 497,86
   Muut velat 12 626,40 11 361,81
   Siirtovelat 223 156,37 167 062,32

  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 246 532,48 183 921,99

 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 246 532,48 183 921,99

Vastattavaa yhteensä 284 359,98 206 497,57
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s. 12, iStock.com/anyaivanova
s. 13, iStock.com/taniche
s. 14, iStock.com/ChuangTzuDreaming
s. 15, iStock.com/fcscafeine
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kohtaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja läheisiä 
pääkaupunkiseudulla.

 Palveluja päihteitä käyttäville

 Palveluja päihdekuntoutujille

 Palveluja läheisille

 Palveluja sosiaalialan 
ammattilaisille ja opiskelijoille
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