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Vuonna 2020 koronapandemia toi 
uusia haasteita Tukikohta ry:n toi-
mintaan ja järjestön kohderyhmien 
elämään ja arkeen. Kun monet koh-
taamispaikat sulkivat ovensa ja nii-
den tarjoama tuki ja turva poistui, 
avun tarpeessa olevien ihmisten 
tilanne muodostui tukalaksi. Apua 
ja tukea tarjottiin etäyhteyksien vä-

lityksellä, mutta avun ulkopuolelle jäivät he, joilla ei ollut 
tarvittavia välineitä tai osaamista virtuaalipalveluiden 
käyttöönottoon. Koronakriisi on jättänyt jälkeensä sosi-
aalisen kriisin ja mittavia tuen tarpeita, jotka ovat pan-
demian aikana kasaantuneet. Kriisistä yli pääseminen 
edellyttää nyt pitkäjänteistä ja hyvin resursoitua työtä. 
Kolmannella sektorilla on tässä tärkeä ja keskeinen rooli. 

Vaikeasta vuodesta huolimatta Tukikohdassa luotiin 
ja kehitettiin lukuisia uusia toimintamuotoja, joiden avul-
la onnistuttiin tavoittamaan tuen tarpeessa olevia. Jär-
jestömme reagoi vallitsevaan koronatilanteeseen nope-
asti ja työntekijämme lähtivät yhteisvoimin ideoimaan, 
miten apu saadaan parhaiten ohjattua sitä tarvitseville. 
Järjestömme työntekijät osoittivat jälleen sitoutunei-
suutensa ja halukkuutensa ihmisten auttamiseen. Myös 
työyhteisön hyvinvointiin koronakriisi loi omat haas-
teensa ja asetti työssä jaksamisen ja työturvallisuuden 
näkökulmat entistäkin suurempaan rooliin. Onnistuim-
me kuitenkin löytämään hyvät ja toimivat keinot niiden 
ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi. 

Vuoden aikana käynnistimme uutena toimintamuo-
tona kaduille jalkautuvan työn. Sen avulla veimme tukea 
ja apua palveluiden ulkopuolella oleville ihmisille, hei-
dän omaan elinpiiriinsä. Jalkautuvaa työtä teimme ak-
tiivisesti koko korona-ajan. Kierrokset sijoittuivat ensin 
Helsinkiin, mutta vähitellen työ laajeni myös Espooseen 
ja Vantaalle. Jalkautuvaan työhön syntyi nopeasti hyvä 
yhteistyöverkosto kaupungin ja päihdetyötä tekevien 

järjestöjen kesken. Verkostossa jaettiin tietoa tuen tar-
peista sekä jalkautuvan työn kokemuksista ja toimivista 
käytänteistä. 

Vuonna 2020 vietimme myös järjestömme 20-vuo-
tisjuhlavuotta. Teemana oli ”20 vuotta merkityksellisiä 
kohtaamisia”. Kuten muukin toimintamme, myös juhla-
vuoden suunnitelmat menivät monilta osin uusiksi. Vuo-
sijuhla jouduttiin siirtämään myöhempään ajankohtaan. 
Vuoden aikana nostimme kuitenkin sosiaalisen median 
puolella esille järjestömme historiaa ja tapahtumia toi-
mintavuosiemme varrelta. Esittelimme järjestötyömme 
arkea ja työntekijöitämme sekä nostimme esille asiak-
kaiden kokemuksia hyvästä kohtaamisesta. Julkaisimme 
juhlavuoden kunniaksi myös uudet verkkosivut. 

Kaiken kaikkiaan voimme siis olla tyytyväisiä vuoteen 
2020. Kuitenkin, kun katsotaan nykyhetkeä ja tulevai-
suutta, herää väistämättä huoli. Huumeiden käyttö ja 
sen aiheuttamat haitat ovat lisääntyneet koko 2000-lu-
vun ajan. Aikaa ei ole hukattavaksi, vaan nyt on toimin-
nan ja tekojen aika. Meidän tulee kehittää ja vahvistaa 
nykyistä palvelujärjestelmäämme siten, että se kykenee 
tarjoamaan apua jokaiselle sitä tarvitsevalle oikea-aikai-
sesti. Palveluihin hakeutumisen kynnystä tulee madal-
taa ja ihmisten luottamusta palvelujärjestelmää kohtaan 
vahvistaa. Tarvitsemme kokonaisvaltaista näkökulmaa, 
jossa haittoja vähentävää ja kuntouttavaa päihdetyötä ei 
nähdä toisilleen vastakkaisina, vaan yhtenä laajana ko-
konaisuutena, johon sisältyy erilaisia, toisiaan täydentä-
viä työmuotoja. Lisäksi tarvitsemme uudenlaisia keinoja 
puuttua huumeiden käytöstä aiheutuviin ongelmiin ja 
terveyshaittoihin. Näitä ovat esimerkiksi huumeiden 
valvotut käyttötilat ja ainetunnistus. 

Ratkaisujen löytymisen edellytyksenä vahva ja ta-
voitteellinen yhteistyö kuntien, päättäjien, järjestöjen ja 
palveluiden käyttäjien kesken. Vahvaa osaamista ja aut-
tamisen halua meiltä sosiaali- ja terveysalan toimijoilta 
kyllä löytyy.

1. Toiminnanjohtajan terveiset
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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 
kohtaamispaikkatoimintaa, yksilöllistä palveluohjausta, 
ohjattua ryhmätoimintaa, kaduille jalkautuvaa toimin-
taa, kynnyksetöntä työtoimintaa, vertaistoimintaa sekä 

tukea ja palveluohjausta sairaalaympäristössä. Lisäksi 
anonyymiä palveluohjausta ja sosiaalineuvontaa tarjo-
taan Tor-verkossa. Päihdekuntoutujille tarjotaan avohoi-
dollista päihdekuntoutusta. Lisäksi päihdekuntoutujille 
on tarjolla työ- ja opiskeluvalmiuksia vahvistavaa ryhmä- 
ja kurssitoimintaa. Läheisille on puolestaan tarjolla yksi-
löohjausta, ryhmätoimintaa ja virkistäytymistä.

2. Järjestön tarjoamat palvelut

Päihteitä käyttäville 
• Avoimet ovet-kohtaamispaikka
• Palveluohjaus 
• Elämäntaitoryhmä
• Jalkautuva työ
• SATU-toiminta
• Osis-toiminta 
• Kynnyksetön työtoiminta
• Tukiverkko-hanke

Päihdekuntoutujille 
• Jälkipolku-kuntoutusohjelma
• Väylä-ryhmä 
• Suunta-kurssi

Läheisille 
• Läheisten tuki -ja neuvontapalvelut

Järjestön tarjoamat palvelut 3



Järjestön arvot ovat koko toiminnan läpileikkaavia pe-
riaatteita, joita sovelletaan niin asiakastyössä kuin 
kaikessa muussakin toiminnassa, kuten työyhteisön 

Tukikohta ry:n arvot ovat:

Asiakaslähtöisyys 
Järjestön toiminta tähtää päihteitä käyttävien, kun-
toutujien ja läheisten palveluiden ja yhteiskunnallisen 
aseman parantamiseen. Järjestön toiminta nousee 
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 tulemis-
ta ja osallisuutta yhteiseen ja yksilöä koskevaan pää-
töksentekoon. 

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

Luotettavuus 
Tukikohta ry toimii sovittujen periaatteiden mukaisesti 
ja on luotettava yhteistyökumppani. Järjestön palve-
luissa voi asioida luottamuksellisesti.

3. Arvot

vuorovaikutuksessa, hallinnollisessa kehittämistyössä, 
vaikuttamistoiminnassa sekä yhteistyössä muiden toi-
mijoiden kanssa.

4 Arvot



4.1. Avoimet ovet
Avoimet ovet on kahdesti viikossa auki oleva kynnykse-
tön kohtaamispaikka, jossa asiakkaat voivat asioida ano-
nyymisti ja ilman vaatimusta toimintaan sitoutumisesta. 
Toiminta toteutuu järjestön Opastin-asiakastilassa. Toi-
minta on haittoja vähentävää, eikä asiakkailta edellytetä 
päihteettömyyttä. Kohtaamispaikan toiminta on suun-
nattu heikoimmassa asemassa oleville päihteitä käyt-
täville asiakkaille. Asiakkaita, vertaisia, vapaaehtoisia, 
yhdyskuntapalveluksessa ja erilaisissa työkokeiluissa 
olevia osallistetaan aktiivisesti toiminnan suunnitteluun 
ja toteuttamiseen.

Koronaepidemian aikana kohtaamispaikan toimin-
taan kehitettiin korvaavia toimintatapoja. Ajoittain toi-
minta siirtyi piha-alueelle. Asiakkailla oli mahdollisuus 
saada mukaan päivän ruoka-annos, kohdata työnteki-
jöitä sekä saada neuvoa ja apua. Vuoden 2020 aikana 
korostui Avoimien ovien - kohtaamispaikan merkitys en-
tisestään. Päihteitä käyttävät asiakkaat tarvitsevat kas-
vokkaisia kohtaamisia, apua ja tukea asioiden hoitoon, 
eri palveluja saman katon alle, läsnäoloa, vertaistukea, 
osallisuutta, ruokaa sekä turvallisen paikan, johon tulla.

Päätavoitteet
• Arjen tukeminen ja vahvistaminen
• Päihteiden käytöstä koituvien fyysisten, psyykkis-

ten ja sosiaalisten haittojen vähentäminen 
• Osallisuuden edistäminen

Toiminta lukuina
• 36 Avoimien ovien / Pop up -kahvilan päivää
• 191 erillistä asiakasta, joista miehiä oli 132 ja 

naisia 59
• 88 uutta asiakasta
• 741 asiakaskohtaamista
• 30 eri vierailijaa (mm. sosiaalialan toimijoita ja 

opiskelijoita)

Kohokohdat
• Korvaavien toimintatapojen kehittäminen, joiden 

avulla pystyttiin pitämään kohtaamispaikan 
toimintaa yllä (mm. Pop up -kahvila, ruoka-annok-
sen haku).

• Tavoitteellinen ja monipuolinen yhteistyö eri 
sidosryhmien välillä.

• Asiakkaat kokivat kohtaamispaikan ilmapiirin 
turvalliseksi.

• Asunnottomien yö -ulkotapahtuman toteutumi-
nen lokakuussa.

• Uuden tiedon saaminen kohtaamispaikan 
toiminnasta A-klinikkasäätiön koordinoiman 
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjel-
man (MIPA) etnografisen tutkimuksen kautta.

• Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen 
aikuissosiaalityön etäjalkautuminen kohtaamis-
paikan toimintaan.

• Helsingin kaupungin Asumisen tuen kanssa 
toteutettiin asiakkaiden asumisen palvelutarpeen 
arviointia puhelimitse sovittuna ajankohtana.

4. Palvelut päihteitä käyttäville

Poimintoja asiakkaiden kokemista 
 hyödyistä

• Kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen
• Yhdenvertaisuuden ja yhteisöllisyyden 

kokemusten saaminen
• Vertaistuen saaminen
• Tiedon ja tuen saaminen
• Hetkellinen irtautuminen päihdemaailmasta 

Tieto perustuu järjestön asiakaskyselyihin 2020

Teiltä saa aina 
apua ja tukea.
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Kohokohdat
• Yhteistyö eri asiakas- ja yhteistyöverkostojen 

välillä epidemiasta huolimatta.
• Uusien asiakkaiden tavoittaminen palveluohjauk-

sen piiriin epidemiasta huolimatta.
• Naisia palveluohjauksen piirissä edellisiä vuosia 

enemmän (naiserityisyys).
• Uusia asiakkaita tavoitettiin palveluohjauksen 

piiriin.

4.2. Palveluohjaus
Palveluohjaus on suunnattu päihteitä käyttäville asiak-
kaille, jotka tarvitsevat tukea asioiden hoitoon, elämän-
tilanteen jäsentämiseen ja itsenäisen elämän vahvis-
tamiseen. Kyseessä on prosessi, joka lähtee asiakkaan 
omista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Asiakkaan koko-
naisvaltainen kohtaaminen on palveluohjauksen perus-
ta. Palveluohjaaja tukee ja jäsentää myös viranomaisten 
tekemää työtä toimiessaan asiakkaan ja viranomaisen 
välillä yhteisen ymmärryksen luojana.

Päätavoitteet
• Elämänhallinnan vahvistuminen
• Toimintakyvyn vahvistuminen
• Osallisuuden edistäminen
• Voimaantuminen

Toiminta lukuina
• 70 erillistä asiakasta
• 237 palveluohjaustapaamista
• 34 palveluohjauskäyntiä eri paikoissa
• 848 puhelua ja viestiä asiakkaille
• 299 viranomaispuhelua

Poimintoja asiakkaiden kokemista 
hyödyistä

• Kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen
• Uskon vahvistuminen omia kykyjä kohtaan
• Avun saaminen vaikeaan elämäntilantee-

seen
• Toimintakyvyn vahvistuminen 
• Palveluiden piiriin pääseminen

Tieto perustuu järjestön asiakaskyselyihin 2020.

Sun kanssa voi käydä 
kahvilla ja kävelyllä. Sä 
oikeasti luotat minuun. 
Se on tosi tärkeää.

6 Palvelut päihteitä käyttäville



4.3. Elämäntaitoryhmä
Elämäntaitoryhmä on 18–35-vuotiaille päihteitä käyt-
täville suunnattua avointa ryhmätoimintaa. Ryhmässä 
asiakkaat saavat tukea arkeensa ja voivat keskustella 
avoimesti päihteiden käytöstä ilman tuomitsemista. Asi-
akkaat asettavat itse tavoitteet, joihin he saavat tukea 
niin työntekijöiltä kuin muilta ryhmäläisiltä. Ryhmässä 
pohditaan muun muassa arjen haasteita, tunteita, omaa 
itseä ja ihmissuhteita sekä turvallisempaa päihteiden 
käyttöä. Lisäksi ryhmäläisille tarjotaan virkistystoimintaa 
ja yhdessä rentoutumista. Halutessaan asiakkaat saavat 
myös yksilöllistä tukea ja palveluohjausta. 

Päätavoitteet 
• Asiakkaiden toimintakyvyn vahvistuminen
• Asiakkaiden sosiaalisten valmiuksien vahvistumi-

nen
• Omaan elämäntilanteeseen liittyvän muutosmoti-

vaation herääminen

Toiminta lukuina
• 20 erillistä asiakasta
• 33 toimintapäivää, joissa yhteensä 90 käyntiä
• 8 ryhmäpäivää, joissa yhteensä 31 käyntiä
• 71 yksilöaikaa, joista puheluita 69
• Muita kohtaamisia (Whatsapp, Messenger, viestit) 

yhteensä 102 kpl
• Kohtaamisia yhteensä vuoden aikana 297 kpl

Kohokohdat
• Elämäntaitoryhmäläiset kasvattivat onnistuneesti 

chilit taimista. Chileistä on tehty paholaisenhilloa 
ja painettu kuva chileistä myös Elämäntaitoryh-
män mukeihin. Päivitetty chilien kasvusta 
ahkerasti kuvia Elämäntaitoryhmän Facebook-
ryhmään ja se sai hyvää palautetta asiakkailta.

• Opastettu kierros Hietaniemen hautausmaan 
taiteilijakukkulalla.

• Lost Boys -elokuvan kutsuvierasnäytös.
• Paikka auki -työntekijän mukanaolo toiminnassa. 

Ryhmäläiset ovat saaneet tukea kokemustaustai-
selta työntekijältä, mikä on arvokas lisä toimintaan. 

• Megazone-lasersota oli pidetty asiakkaiden 
keskuudessa.

Poimintoja asiakkaiden kokemista 
hyödyistä

• Kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen 
• Vertaistuen saaminen 
• Toimintakyvyn vahvistuminen 
• Mielekkään tekemisen saaminen
• Uusiin ihmisiin tutustuminen

Tieto perustuu järjestön asiakaskyselyihin 2020.

Olisi harmittanut, jos en 
olisi tänään tullut.
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4.4. Jalkautuva työ
Jalkautuvan työn avulla pyritään aktiivisesti löytämään 
sellaisia päihteitä käyttäviä ihmisiä, jotka ovat pudon-
neet palveluiden ulkopuolelle esimerkiksi koronaepi-
demian vuoksi. Jalkautuva työ perustuu haittoja vähen-
tävään ideologiaan. Koronaepidemian aikana järjestön 
työntekijät ovat jalkautuneet 1-2 kertaa viikossa kohtaa-
maan asiakkaita kaduille, puistoihin sekä metro- ja juna-
asemille. Työtä on tehty Helsingissä ja Vantaalla.

Jalkautuvalle työlle on ollut valtava tarve, sillä asiak-
kaat ovat olleet erittäin nälkäisiä, väsyneitä ja huonokun-
toisia. Päihteitä käyttäville asiakkaille on jaettu pieniä 
eväspusseja ja puhtaita käyttövälineitä. He ovat myös 
saaneet tietoa erilaisista palveluista. Järjestö on mukana 
Helsingin kaupungin päivätoiminta Symppisten koordi-
noimassa jalkautuvan työn verkostossa.

Päätavoitteet
• Päihteitä käyttävien tavoittaminen ja kontaktin 

luominen

Toiminta lukuina 
• 1930 kohtaamista
• 1140 erillistä asiakasta
• 5460 jaettua käyttövälinettä

Kohokohdat
• Pystyttiin vastaamaan asiakkaiden akuuttiin 

hätään koronaepidemian aikana.
• Saatiin kehitettyä uusi haittoja vähentävä 

työmuoto järjestön palveluvalikoimaan.
• Saatiin ajankohtaista tietoa asiakkaiden tilanteista 

“kentällä” ja heidän palveluiden tarpeestaan. 
• Tavoitettiin uusia asiakkaita.
• Toimiminen jalkautuvan työn verkostossa.
• Työmuodon laajentaminen Vantaalle.

Poimintoja asiakkaiden kokemista 
hyödyistä

• Hyvinvoinnin vahvistuminen pienten 
eväspussien avulla

• Kuulluksi tuleminen
• Puhtaiden käyttövälineiden saaminen 

(tartuntatautien ehkäisy)

Tieto perustuu järjestön suullisiin asiakaspalautteisiin 
2020.

Pitäkää huoli itsestänne 
ja jatkakaa tätä hyvän 
mielen jakamista, meille 
tuli ainakin hyvä mieli 
tästä.
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4.5. Kynnyksetön työtoiminta
Kynnyksetön työtoiminta on vapaaehtoisuuteen perus-
tuvaa työtoimintaa asiakkaille, jotka tarvitsevat miele-
kästä tekemistä arkeensa ilman vaatimuksia pidempi-
aikaisesta toimintaan sitoutumisesta. Asiakas osallistuu 
toimintaan oman elämäntilanteensa sallimalla tavalla. 
Päihteiden käyttö ei ole este osallistua toimintaan. 

Kynnyksetöntä työtoimintaa on normaalioloissa tar-
jolla neljänä päivänä viikossa. Työtehtävät valikoituvat 
asiakkaan mielenkiinnon ja osaamisen mukaan. Kynnyk-
settömän työtoiminnan työtehtävät voivat olla esimerkiksi 
toimitilojen pienet remppahommat, siivous tai ruoanlait-
to. Asiakkaat ovat itse ideoineet kädentaitojen työpajatoi-
mintaa Avoimet ovet -kohtaamispaikan yhteyteen. 

Keväällä 2020 toimintaa jouduttiin mukauttamaan 
koronaepidemian vuoksi erittäin paljon. Maaliskuussa 
siirryttiin etätehtäviin. Kesällä ja syksyllä epidemiati-
lanteen rauhoituttua toimintaa pystyttiin järjestämään 
enemmän ulkona. Syksyllä aloitettiin uutena tominta-
muotona ympäristötyö Pasilan alueella. 

Kynnyksetön työtoiminta on osa laajempaa päihde-
kuntoutujien osallisuutta ja työelämävalmiuksia vahvis-
tavaa Suunta-toimintaa, johon kuuluu myös Väylä-ryh-
mä ja Suunta-kurssi. 

Päätavoitteet
• Yhteiskunnallisen aseman vahvistuminen 

osallisuutta ja työelämävalmiuksia edistävien 
toimintamuotojen avulla

• Toimintakyvyn vahvistuminen mielekkään 
tekemisen ja arkea vahvistavan työtoiminnan 
avulla

Toiminta lukuina
• 20 erillistä asiakasta 
• 419 kohtaamista (tapaamiset, puhelut ja viestit)
• 12 ympäristökierrosta

Kohokohdat
• Kynnyksettömässä työtoiminnassa käynnistettiin 

koronaepidemian myötä syksyllä ympäristötyö, 
joka osoittautui tarpeelliseksi toimintamuodoksi. 
Kierroksilla siistittiin ympäristöä keräämällä roskia 
sekä käytettyjä neuloja ja ruiskuja. 

On mahtavaa kun on 
aamuisin syy nousta ja 
päivässä on mielekästä 
tekemistä. Muuten tulee 
mentyä kauppakeskuk-
siin pyörimään ja 
näpistelemään.

Poimintoja asiakkaiden kokemista 
hyödyistä

• Kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen
• Mielekkään tekemisen saaminen arkeen
• Hetkellinen irtautuminen päihdemaailmasta
• Työelämän pelisääntöjen oppiminen
• Kynnyksettömään työtoimintaan kiinnittymi-

nen

Tieto perustuu järjestön asiakaskyselyihin 2020
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4.6. SATU-toiminta
SATU-toimintamalli tarjoaa motivoivaa palveluohjaus- 
ja tukitoimintaa päihteitä käyttävien potilaiden sairaala-
hoidon rinnalle ja sen jälkeiseen aikaan. Toiminta pyrkii 
tavoittamaan asiakkaita, joilla on taustallaan runsasta 
päihteiden käyttöä. Asiakasta tuetaan tarpeenmukais-
ten palveluiden piiriin pääsemisessä. Asiakkaita aktivoi-
daan ja motivoidaan omien asioiden hoitamisessa sekä 
oman elämäntilanteen haltuun ottamisessa. Toiminnas-
sa hyödynnetään kokemusasiantuntijan osaamista, jon-
ka kautta asiakkaat saavat vertaistukea. 

Sairaalatyön lisäksi tehdään yhteistyötä Helsingin 
kaupungin kanssa Malmin päihdepoliklinikalla ja Auro-
ran sairaalassa. Malmin päihdepoliklinikalla kohderyh-
mään kuuluvat useita kertoja hoitoon ja vieroitukseen 
hakeutuvat, jotka eivät ole muiden päihdepalveluiden 
piirissä. Auroran sairaalassa kohderyhmään kuuluvat 
psykoosipalvelujen, mielialahäiriöpalvelujen ja ensilin-
jan palvelujen potilaat, joilla on päihdeongelmia sekä 
haasteita kiinnittyä eri palveluihin. 

Päätavoitteet
• Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien 

asiakkaiden hyvinvoinnin vahvistuminen sairaa-
laympäristössä toteutettavan tukitoiminnan sekä 
sairaalahoidon jälkeisen palveluohjauksen avulla

Toiminta lukuina
• 151 asiakasta kohdattu Malmin ja Haartmanin 

sairaaloissa
• 100 asiakasta kohdattu Malmin päihdepoliklini-

kalla
• 138 asiakasta kohdattu Auroran sairaalassa 
• 34 asiakasta sai palveluohjausta
• 26 asiakasta sai vertaisohjausta
• 1525 kohtaamista yhteensä

Kohokohdat
• Lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön Klaari 

Helsingin tuottaman ”Savuna ilmaan” -podcastin 
toisessa jaksossa oli vieraana SATU-toiminnan 
vertaisohjaaja ja kokemusasiantuntija Pepi 
Penttinen. Podcastissa käsiteltiin vaikeiden 
tunteiden läpikäymistä, itsetunnon ja kaverisuh-
teiden merkitystä sekä riippuvuudesta irti 
pääsemistä.

• Kokemusasiantuntijuudesta on tullut kysytty ja 
haluttu osa toimintaa. Yhteistyöpyyntöjä vertais-
ohjaajalle on tullut useilta eri tahoilta poikkeus-
ajasta huolimatta.

• Kohtaamistoiminnan aloittaminen Auroran 
sairaalassa. SATU-toiminta oli paikalla kerran 
viikossa palveluohjaaja-vertaisohjaaja -työparina. 
Toiminta löysi heti paikkansa ja kohtaamiset olivat 
todella hyviä.

• Sairaaloihin palaaminen elokuussa koronatauon 
jälkeen. SATU-toimintaa oli kaivattu sekä odotettu 
ja asiakkaita alkoi heti ohjautua toiminnan piiriin 
vanhaan malliin.

• Poikkeusajasta huolimatta asiakkaita pystyttiin 
tukemaan ja kohtaamaan myös etäyhteyksien 
välityksellä.

Poimintoja asiakkaiden kokemista 
hyödyistä

• Kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen
• Tiedon saaminen
• Avun ja tuen saaminen vaikeaan elämänti-

lanteeseen
• Vertaistuen saaminen
• Tarpeenmukaisiin palveluihin kiinnittyminen

Tieto perustuu asiakaspalautteisiin 2020

Tää tapaaminen oli tosi 
positiivinen yllätys. 
Luulin, että sieltä tulee 
joku hössöttäjä, joka 
yrittää tehdä mulle koko 
elämän suunnitelmaa.
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4.7. Osis-toiminta
Osiksessa kehitetään ja tehdään vertaistoimintaa hait-
toja vähentävällä työotteella. Toiminta on suunnattu 
päihteitä käyttäville ja kuntoutuville ihmisille, jotka ovat 
kiinnostuneita vertaisena toimimisesta. Vertaisille tar-
jotaan vertaistoiminnan koulutusta, voimaannuttavaa 
toimintaa sekä yhteisö, jossa voi viettää aikaa. Osikses-
sa tehdään myös aktiivista vaikuttamistyötä ja tarjotaan 
koulutusta haittojen vähentämisen, naiserityisen päih-
detyön ja vertaistoiminnan teemoista. 

Osis-toimintaa toteutetaan A-klinikkasäätiön ja Tuki-
kohta ry:n yhteistyönä.

Päätavoitteet
• Päihdemaailmassa elävien haavoittuvassa 

asemassa olevien ihmisten auttaminen vertaistoi-
minnan kautta

• Mielekkään tekemisen tarjoaminen päihteitä 
käyttäville ihmisille 

• Vertaisten tukeminen uuden identiteetin 
rakentamisessa päihteiden käyttäjän identiteetin 
rinnalle

• Vertaisten pitäminen toimintaan kiinnittyneenä, 
heidän jaksamisensa tukeminen ja päihdemaail-
massa elävien ihmisten auttaminen koronavuo-
den aikana

Toiminta lukuina
• 297 erillistä asiakasta
• 1579 kohtaamista
• 44 erillistä asiakasta mukana Osiksen sisätoimin-

nassa (kahvila, ryhmät, leirit, virkistyspäivät)
• Asiakaspalautteista koettu hyöty toiminnasta sai 

keskiarvon 4,5 (asteikolla 1–5)

Kohokohdat
• Jalkautuva työ ja vahva yhteistyö eri toimijoiden 

kesken jalkautuvan työn verkostossa. Jalkautuvan 
työn avulla tavoitettiin paljon uusia ihmisiä ja 
luotiin hienoja työmuotoja. Yhteen hiileen 
puhaltamisen kautta saatiin vietyä paljon apua 
haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille.

• Koronavuonna 2020 onnistuttiin pitämään yksi 
leiri, joka oli oikein rauhallinen ja virkistävä.

• Vertaistoiminnan kehittäminen ja yhteistyö eri 
toimijoiden kanssa on hyvässä vauhdissa, mutta 
sen toteutuminen vaatii sitä, että saamme jälleen 
kokoontua kasvokkain yhteen. Tämä tavoite siirtyi 
vuodelta 2020 vuoteen 2021.

Poimintoja asiakkaiden kokemista 
hyödyistä

• Vertaisten omatoimisuuden lisääntyminen 
vertaistuen ja -toiminnan kautta

• Osallisuuden tunteen ja arjen mielekkyyden 
lisääntyminen päiviin saadun tekemisen 
kautta

• Uutta ajattelemisen aihetta päihteiden 
käytön tilalle virkistyspäivien ja yhteisen 
tekemisen avulla

Tieto perustuu järjestön asiakaspalautteisiin 2020

Vitsi miten hyvää teki, kun 
sai jutella jonkun kanssa.
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Toiminta lukuina
• 145 yksilöityä neuvontakeskustelua 
• 5 vertaista osallistui hankkeen järjestämiin 

vertaistoiminnan koulutuksiin

Kohokohdat
• Neuvontatyö Tor-verkossa aloitettiin 7.4.2020.
• Lehtijuttu Talentia-lehdessä ja maininta hankkees-

ta Image-lehdessä.
• Esitteiden valmistuminen (Miten hienot!).
• Vertsikoulutus.
• Assemblyt ja niihin liittyvä haastattelu.

4.8. Tukiverkko-hanke
Tukiverkko-hanke tavoittaa Tor-verkossa asioivia päih-
teitä käyttäviä ihmisiä ja tarjoaa heille sosiaali- ja palve-
luneuvontaa. Asiakkaat voivat halutessaan asioida hank-
keen työntekijöiden kanssa anonyymisti. Hankkeessa 
myös koulutetaan vertaisneuvojia toimimaan neuvon-
tatehtävissä Tor-verkossa ja pikaviestimissä (Wickr, Sig-
nal ym.). Lisäksi hanke tarjoaa koulutusta Tor-verkon 
toiminnasta sosiaali- ja terveysalalla toimiville ammat-
tilaisille. 

Päätavoitteet
• Tor-verkossa toimivien vaikeasti tavoitettavissa 

olevien päihteitä käyttäviä ihmisten tavoittaminen 
sosiaali-ja palveluneuvonnan keinoin. Asiakasryh-
män tavoittaminen on jo itsessään merkittävä 
onnistuminen kohderyhmän kohtaamisympäris-
tön anonymiteettiin painottuvien erityispiirteiden 
vuoksi. 

• Sosiaali- ja terveysalalla toimivien ammattilaisten 
Tor-verkon erityispiirteisiin liittyvän ymmärryksen 
ja osaamisen vahvistuminen

• Vertaisneuvojien kouluttaminen, jotta he voivat 
toimia kokemusasiantuntijoina hyödyntäen 
osaamistaan verkkoauttamisessa ja neuvonta-
työssä 

Poimintoja asiakkaiden kokemista 
hyödyistä

• Tarpeenmukaisen avun, tuen ja ohjauksen 
saaminen anonyymisti

• Tarpeellisen tiedon saaminen päihde- ja 
mielenterveyspalveluihin hakeutumisesta

• Kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen

Tieto perustuu järjestön asiakaspalautteisiin 2020.

Todella tärkeää että voi 
saada anonyymisti apua 
ilman leimaantumisen 
pelkoa.
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5. Palvelut päihdekuntoutujille 

5.1. Jälkipolku-kuntoutusohjelma

Jälkipolussa olen saanut 
konkreettista apua 
päihdeongelmaani, arjen 
hallintaani ja muihin minua 
askarruttaviin kysymyksiin 
ja ongelmiin.

Jälkipolku-kuntoutusohjelma tarjoaa intensiivistä avo-
kuntoutusta yli 18-vuotiaille päihdekuntoutujille. Kun-
toutus pitää sisällään kaksi erillistä ohjelmaa: toinen 
päihdeongelmasta toipuville lääkkeettömille asiakkaille 
ja toinen korvaushoidossa oleville asiakkaille. 

Kuntoutusohjelma auttaa ja ohjaa kuntoutujaa 
päihteettömään elämään. Kuntoutukseen sisältyy ryh-
mäpsykoterapiaa sekä monipuolisesti erilaista arkea 
ja sosiaalisia suhteita vahvistavaa toimintaa. Hoito on 
yhteisöllistä, mutta jokaisen kuntoutujan kuntoutuspro-
sessia tarkastellaan yksilöllisesti.

Asiakkaat saapuvat Jälkipolkuun joko laitoskuntou-
tusjakson jälkeen tai suoraan avohoidon piiristä. Jälki-
polku-kuntoutukseen siirrytään, kun asiakas on saanut 
oman kuntansa myöntämän maksusitoumuksen. Kun-
toutus kestää yleensä vähintään 6 kuukautta.

Päätavoitteet
• Arjen hallinnan vahvistuminen
• Päihteettömään elämään sitoutuminen
• Työ- ja opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen 

ja toteuttaminen

Toiminta lukuina
• 40 erillistä asiakasta, joista 22 oli miehiä ja 18 

naisia. 
• Jälkipolun lääkkeettömässä ryhmässä 28 asiakas-

ta, joista 12 oli miehiä ja 16 naisia. Korvaushoidos-
sa oleville tarkoitetussa ryhmässä oli 12 asiakasta, 
joista 7 oli miehiä ja 5 naisia.

• Jälkipolun päätti onnistuneesti 18 asiakasta. 
Heistä 5 siirtyi työelämään, opiskelemaan tai 
kuntouttavaan työtoimintaan. 7 asiakasta siirtyi 
Tukikohdan Suunta-kurssille ja 6 asiakasta muihin 
palveluihin. 

• Vuonna 2020 aloittaneista asiakkaista 10 jatkaa 
edelleen Jälkipolussa vuonna 2021

• Yhteensä 2503 kohtaamista

Kohokohdat
• Tärkeänä osana vuonna 2020 toimintaan kuului 

leiri, joka järjestettiin Iitin Kesäharjussa alkuvuo-
desta.

• Keväällä ja kesällä toteutettu runotyöpaja, jonka 
pohjalta julkaistiin runokirja.  

• Koronan leviäminen muutti Jälkipolun toimintaa 
siltä osin, että muun muassa Työväenopiston 
ruokakurssit ja syksyn leiri jouduttiin perumaan. 
Keväällä toimintaa toteutettiin hetken aikaa 
osittain etäryhmissä, mutta myös kasvokkaisia 
tapaamisia oli viikottain toiminnan muodossa. 
Jälkipolku ei koronan vuoksi joutunut keskeyttä-
mään toimintaansa vaan kuntoutus toteutui läpi 
vuoden. 

Poimintoja asiakkaiden kokemista 
hyödyistä

• Kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen
• Tuen saaminen vaikeaan elämäntilantee-

seen
• Vertaistuen saaminen
• Arjen hallinnan parantuminen
• Päihteiden käytön loppuminen
• Voimaantuminen

Tieto perustuu järjestön asiakaskyselyihin 2020.
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Kohokohdat
• Kevään ja syksyn ryhmät pystyttiin toteuttamaan 

lähiryhminä koronaepidemiasta huolimatta.

5.2. Väylä-ryhmä
Väylä-ryhmä on päihteettömyyden alkuvaiheessa olevil-
le suunnattu kuuden viikon ryhmä. Aiheina ryhmässä on 
muun muassa oman päihteettömän arjen tukeminen ja 
haasteet, tulevaisuuden suunnittelu sekä omien tavoit-
teiden asettaminen ja suunnitelma niiden saavuttami-
seen. Väylä-ryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa. Ryh-
mäpäivät ovat keskustelupainotteisia ja toimintapäivinä 
tutustutaan erilaisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Yhteis-
ten päivien lisäksi ryhmäläisillä on mahdollisuus saada 
yksilöohjausta. 

Väylä-ryhmä on osa laajempaa päihdekuntoutujien 
osallisuutta ja työelämävalmiuksia vahvistavaa Suunta-
toimintaa, johon kuuluu myös Suunta-kurssi ja Kynnyk-
setön työtoiminta. 

Päätavoitteet
• Yhteiskunnallisen aseman vahvistuminen 

osallisuutta sekä työelämävalmiuksia edistävien 
toimintamuotojen avulla

• Voimaantuminen onnistumisen kokemusten, 
merkityksellisyyden tunteen sekä voimavarojen 
löytymisen kautta

• Arjenhallintataitojen ja päihteettömän elämänta-
van vahvistuminen

• Asiakkaan omia tarpeita tukevan jatkopolun 
löytyminen

Toiminta lukuina
• Ryhmässä aloitti 17 asiakasta, joista ryhmän kävi 

läpi 8 asiakasta.
• Kohtaamisia (tapaamiset, puhelut ja viestit) 

toiminnassa oli 143 kappaletta.

Poimintoja asiakkaiden kokemista 
hyödyistä

• Uuden tiedon saaminen ja oppiminen
• Itsetunnon parantuminen
• Mielialan kohentuminen
• Mielekkään tekemisen saaminen
• Päihteiden käytön lopettamiseen tai 

vähentämiseen liittyvän muutosmotivaation 
herääminen

Tieto perustuu järjestön asiakaskyselyihin 2020.

Olen miettinyt teoriatasolla 
ratkaisuja, nyt olen saanut 
ryhmästä työkaluja ja 
oppinut käyttämään niitä.
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Toiminta lukuina
• Suunta-kurssilla aloitti 15 asiakasta ja kurssin kävi 

kokonaisuudessaan läpi 10 asiakasta
• Kohtaamisia (tapaamiset, puhelut ja viestit) 

toiminnassa oli 463 kappaletta 

Kohokohdat
• Korona-epidemian alun myötä kevään Suunta-

kurssi toteutettiin lähes kokonaan etäyhteyksin. 
Etäyhteyden kautta toimimista harjoittelivat niin 
työntekijät kuin asiakkaat. Kaikille jäi hyvä mieli 
kurssista ja kun syksyllä marraskuun lopulla 
jouduttiin uudelleen etäyhteyksien varaan, oli 
toimintamalli jo olemassa. 

5.3. Suunta-kurssi
Suunta-kurssi on päihdekuntoutujille suunnattu kolmen 
kuukauden kurssi, joka valmentaa osallistujia työ- ja 
opiskeluelämään. Kurssi alkaa osallistujien osaamisen 
ja voimavarojen kartoittamisella, josta edetään pikkuhil-
jaa kohti työ- ja opiskeluelämässä tarvittaviin taitoihin. 
Kurssin aikana laitetaan työnhakudokumentit kuntoon 
ja suoritetaan mm. EA1-koulutus ja hygieniapassi. 

Kurssipäiviä järjestetään kolmena päivänä viikossa. 
Lisäksi kerran viikossa järjestetään toimintapäivä, jolloin 
kurssilaiset pääsevät tutustumaan erilaisiin vapaa-ajan 
aktiviteetteihin. Kurssilaiset saavat myös yksilöohjausta 
omien tavoitteiden saavuttamisen tueksi. 

Kevään Suunta-kurssi toteutettiin koronaepidemias-
ta johtuen lähes kokonaan etäyhteyksin. Syksyn kurssi 
aloitettiin lähityöskentelynä, mutta kurssin viimeinen 
kuukausi toteutettiin etäyhteyksin.

Suunta-kurssi on osa laajempaa päihdekuntoutujien 
osallisuutta ja työelämävalmiuksia vahvistavaa Suunta-
toimintaa, johon kuuluu myös Väylä-ryhmä ja kynnykse-
tön työtoiminta. 

Päätavoitteet
• Yhteiskunnallisen aseman vahvistuminen 

osallisuutta sekä työelämävalmiuksia edistävien 
toimintamuotojen avulla

• Voimaantuminen onnistumisen kokemusten, 
merkityksellisyyden tunteen sekä voimavarojen 
löytymisen kautta

• Työllistymisen edellytysten parantuminen
• Työllistymiseen liittyvän jatkopolun löytyminen

En ole kertaakaan ajatellut 
että loppuisipa jo. Huono 
päivä on unohtunut, kun 
olen tullut kurssille.

Poimintoja asiakkaiden kokemista 
hyödyistä

• Vastuunotttamisen ja itsenäisen toimijuu-
den vahvistuminen

• Työ- ja opiskeluelämää kohtaan koettujen 
pelkojen hälveneminen

• Tiedon saaminen työllistymiseen liittyvissä 
asioissa

• Uskon vahvistuminen omia kykyjä kohtaan
• Mielekkään tekemisen saaminen

Tieto perustuu järjestön asiakaskyselyihin 2020.
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Poimintoja asiakkaiden kokemista 
hyödyistä

• Kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen
• Tuen saaminen vaikeaan elämäntilantee-

seen
• Vertaistuen saaminen
• Arjen voimavarojen vahvistuminen
• Hyödyllisen tiedon saaminen
• Toivon saaminen paremmasta tulevaisuu-

desta 

Tieto perustuu järjestön asiakaskyselyihin 2020

6.1. Läheisten tuki- ja neuvontapalvelut

6. Palvelut läheisille 

Järjestö tarjoaa päihteitä käyttävien ja päihdekuntou-
tujien läheisille tuki- ja neuvontapalveluja yksilö- ja pal-
veluohjauksen, ammatillisesti ohjattujen läheisryhmien 
sekä virkistystoiminnan muodossa.

Päätavoitteet
• Tuen ja avun saaminen vaikeassa elämäntilan-

teessa
• Jaksamisen ja voimavarojen vahvistuminen
• Tarpeenmukaisten palveluiden piiriin pääseminen

Toiminta lukuina
• Toiminnan piirissä oli 128 eri läheistä
• Yksilötapaamisia ja puhelimitse tapahtuneita 

tukikeskusteluja oli yhteensä 371 kappaletta
• Lyhyitä yksittäisiä puheluita tai viestejä oli 

yhteensä 398
• Läheisryhmät kokoontuivat yhteensä 30 kertaa, 

käyntejä ryhmissä oli yhteensä 161 ja ryhmiin 
osallistui kaikkiaan 22 läheistä

• Läheistyön kohtaamisia oli yhteensä 930

Kohokohdat
• Läheisten aktiivinen osallistuminen palveluihin ja 

voimaantumisen kokemukset.

• Keväällä 2020 koronaepidemian takia keskeyty-
neen Matkalla muutokseen -ryhmän yhdessä 
jaettu jälleennäkemisen ilo, kun ryhmä saattoi 
jatkua ja toteutua syksyllä.

• Syksyn 2020 uuden Matkalla muutokseen 
-ryhmän toteutuminen.

• Sidosryhmäyhteistyön jatkuminen ja läheisten 
ohjautuminen toimintaan yhteistyötahojen kautta.

Olen saanut ryhmässä itselleni 
välineitä ja voimavaroja pitää 
paremmin kiinni omista 
rajoistani suhteessa päihteitä 
käyttävään ja vahvuutta 
kuunnella omia tarpeitani.
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Hallinnollisen työn avulla johdetaan ja ohjataan järjes-
tön toimintaa. Hallinnollisella työllä luodaan edellytyk-
siä eri osatoimintojen sekä hankkeiden toteuttamiselle 
ja varmistetaan, että järjestön perustehtävä ja strategia 
toteutuu. 

7. Hallinnollinen työ

Hallinnollisen työn osa-alueet
• Johtaminen
• Taloushallinto
• Henkilöstöhallinto
• Kehittäminen
• Arviointi
• Viestintä
• Vaikuttaminen
• Sisäinen valvonta
• Jäsenpalvelut
• Sidosryhmäyhteistyö

Hallinnollinen työ 17



Kohokohdat
• Työyhteisön kehittämismyönteisyys on ollut 

perusta sille, että myös koronaepidemian aikana 
kohderyhmiä on pystytty tavoittamaan ja 
tukemaan hyvin.

• Tavoitteellinen ja rakentava yhteistyö eri sidosryh-
mien kanssa (mm. A-klinikkasäätiön koordinoi-
man Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimus-
ohjelma MIPA ja A-klinikkasäätiön Arjen 
toimintakyky -hanke).

• Avoin yhteistyö eri rahoittajien kanssa.

Tukea ja kohtaamista
Tukikohta ry:n strategia 2017–2021

Toiminta-ajatus
Tukikohta ry tarjoaa tukea ja kohtaa-
mista päihteitä käyttäville, p4äihdekun-
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 päih-
teitä käyttävien, kuntoutujien ja 
läheisten palveluiden ja yhteis-
kunnallisen aseman parantumi-
seen. Järjestön toiminta nousee 
asiakaskunnan tarpeista ja 
siinä kuuluu asiakkaan ääni.

Kunnioitt ava kohtaaminen
Kunnioittava kohtaaminen on 
arvostavaa, toiset huomioonot-
tavaa ja suvaitsevaa vuorovai-
kutusta, jossa ihminen hyväksy-
tään 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:

Tavoitteet
• Järjestö ja sen asiantuntijuus tunnetaan 

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.

Tavoitteet
• Päihteitä käyttävät, päihdekuntoutujat 

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

• Vertaistoiminta ja kokemusasiantunti-
juus kehittyvät ja vahvistuvat järjestös-
sä.

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

Tavoitteet
• 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 

tuottaja

Vahva 
vaikuttaja

Osallisuuden 
mahdollistaja

Hyvinvoiva 
organisaati o

+ vakaa talous   
+ arvot

7.1. Kehittäminen
Järjestön toimintojen kehittäminen nousee aina konk-
reettisesta auttamistyöstä ja asiakkaiden tarpeista käsin. 
Järjestön yksi tärkeimpiä tehtäviä on jatkuvasti kehittää 
ja vahvistaa asiakaslähtöisiä palveluitaan, jotta palvelu-
kokonaisuus toimisi joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Pit-
käjänteisen kehittämistyön tuloksena voidaan pitää sitä, 
että järjestön toiminnan piirissä asiakas ei jää missään 
elämäntilanteessa yksin ja vaille tukea. Järjestön tarjo-
amassa palvelukokonaisuudessa ei ole aukkoja, joihin 
asiakas voisi tipahtaa tai joutua palvelujen väliin. Asiak-
kaan yksilölliset tarpeet pystytään huomioimaan, koska 
hänet kohdataan aina kokonaisvaltaisesti.

Päätavoitteet
• Järjestön palvelut muodostavat hallitun palveluko-

konaisuuden
• Palveluita ja niiden kehittämistä ohjaavat järjestön 

kohderyhmien tarpeet
• Kohderyhmät ovat mukana toiminnan kehittämi-

sessä, toteutuksessa ja arvioinnissa
• Järjestön strategia toteutuu kaikissa osatoimin-

noissa ja asiakastyössä

Järjestön strategia luo raamit järjestön toiminnan kehit-
tämiselle vuosina 2017–2021. Strategian painopisteitä 
ovat osallisuuden mahdollistaminen, vahva vaikutta-
minen ja laadukas palveluiden tuottaminen. Toiminnan 
perustana on hyvinvoiva organisaatio ja vakaa talous. 

Järjestön kohderyhmät ja 
yhteistyötahot pitävät 
toimintaa tarpeellisena ja 
vaikuttavana.
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7.2. Viestintä ja vaikuttaminen
Viestinnän avulla Tukikohta ry tiedottaa tarjoamistaan 
palveluista, tekee toimintaansa näkyväksi sekä pyrkii 
vaikuttamaan siihen, miten päihteitä käyttävät, kuntou-
tujat ja läheiset huomioidaan yhteiskunnallisessa pää-
töksenteossa ja palvelujärjestelmässä. Viestinnän kautta 
pyritään myös vaikuttamaan yleiseen asenneilmapiiriin. 

Järjestön viestinnän kohderyhmiä ovat muun muas-
sa asiakkaat, järjestön jäsenet, muut päihdealan sekä 
laajemmin sosiaali- ja terveysalan toimijat, pääkaupun-
kiseudun kunnat, yhteistyökumppanit, päättäjät ja suuri 
yleisö. 

Viestintää ja vaikuttamista toteutetaan laajasti koko 
järjestön toiminnassa sekä monenlaisissa toimintaym-
päristöissä ja kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa, 
järjestön verkkosivuilla, Tukikohta ry:n ja A-klinikkasää-
tiön yhdessä ylläpitämässä Elämä vastassa -blogissa, 
kannanotoissa ja mielipidekirjoituksissa, tapahtumissa 
ja seminaareissa sekä asiakastyössä ja verkostoissa. 
Vaikuttamistyössä tehdään tiivistä yhteistyötä myös 
muiden toimijoiden ja järjestöjen kanssa. 

Päätavoitteet
• Järjestön tarjoamista palveluista tiedottaminen ja 

toiminnan näkyväksi tekeminen
• Päihteitä käyttäviä, päihdekuntoutujia ja heidän 

läheisiään koskevaan yhteiskunnalliseen keskus-
teluun osallistuminen

• Kohderyhmiä koskeviin yhteiskunnallisiin 
epäkohtiin vaikuttaminen

Toiminta lukuina
• Vuoden 2020 lopussa Tukikohta ry:n Facebook-

sivulla oli yhteensä 1821 tykkääjää (muutos 
edellisvuoteen +19%) ja Twitter-tilillä 1314 
seuraajaa (muutos edellisvuoteen +17%)

• Kävijätilastojen mukaan järjestön verkkosivuilla oli 
vuoden aikana 24 188 istuntoa ja 17 614 käyttäjää

• Tukikohta ry:n ja A-klinikkasäätiön Osis- ja Völjy 
-toiminnan yhdessä ylläpitämässä Elämä vastassa 
-blogissa julkaistiin vuoden aikana kolme 
blogikirjoitusta haittoja vähentävään päihdetyö-
hön liittyen. Blogi keräsi vuoden aikana 6368 
katselua.

Kohokohdat
• Verkkosivu-uudistus, jonka myötä saatiin 

rakennettua visuaalisesti raikkaan näköinen ja 
saavutettava sivusto, josta kävijät löytävät 
helposti tarvitsemansa tiedon.

• Kahdeksan päihdealan järjestön (Tukikohta ry, Irti 
Huumeista ry, Stop Huumeille ry, Myllyhoitoyhdis-
tys ry, EHYT ry, A-klinikkasäätiö, KRAN rf, Sininau-
haliitto) ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 
yhteistyössä järjestämä Huumeisiin kuolleiden 
muistotilaisuus. Helsingin tilaisuus keräsi paljon 
osallistujia ja tunnelma oli lämmin ja koskettava. 
Muistotilaisuuksien valtakunnallinen yhteistyö oli 
myös sujuvaa ja tilaisuus järjestettiin yhteensä 21 
paikkakunnalla.

• Tiivis ja tavoitteellinen yhteistyö Ehkäisevän 
päihdetyön verkoston (EPT-verkosto) viestintä- ja 
huumetyöryhmässä. EPT-verkosto kokoaa yhteen 
50 Suomen merkittävintä päihdetyön asiantuntija-
järjestöä. Verkosto tarjoaa keskustelufoorumin 
päihdealan järjestötoimijoille, ja toimii muun 
muassa yhteiskunnallisen vaikuttamistyön 
vahvistamiseksi, kansalaisten äänen näkyväksi 
saattamiseksi, synergian löytämiseksi ja tiedon 
jakamiseksi. 

• Osallistuminen Ehkäisevän päihdetyön verkoston 
yhteisiin Tipaton tammikuu-, Ehkäisevän päihde-
työn viikko- ja Kaikkien kaupunki -kampanjoihin 
sekä Myllyhoitoyhdistys ry:n koordinoimaan 
Läheisten päivä -kampanjaan.

Järjestön vaikuttamistyö on 
ollut aktiivista, monipuolis-
ta ja konkreettista.
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7.3. Talous
Järjestön talous on jatkanut pienoista vahvistumistaan ja 
tuottojen kehitykseen voidaan olla edelleen tyytyväisiä.  
Taloutta hoidetaan huolellisesti ja suunnitelmallisesti. 
Vuosi 2020 oli taloudellisesti hyvä ja tilikauden tulos po-
sitiivinen. Kokonaisuutta arvioiden järjestön toiminnan 
tulosta ja taloudellista tilannetta voi pitää päättyneen 
tilikauden osalta hyvänä. 

Ylijäämä syntyi pääosin Jälkipolku-kuntoutusohjel-
man tuotoista. Tämä kuitenkin tarkoitti kulujen sekä 
menojen tarkastelua ja niiden uudelleenjärjestelyitä, sil-
lä asiakkaita ohjautui palveluun huomattavasti vähem-
män. Yleisesti järjestön tuottamia palveluita jouduttiin 

1 291 773Ostopalvelut
208 480

Muut  
avustukset  

ja tuotot
16 580

STEA tuotot
1 016 713

Helsingin 
kaupungin 

järjestöavustus
50 000

Vuonna 2020 saadut avustukset ja muut tuotot

muuttamaan ja uudelleen kehittämään koronatilanteen 
vuoksi. Uudet palvelut ja toimintatavat kuitenkin saavut-
tivat kohderyhmää varsin hyvin. 

STEA-avusteisten toimintojen kulut vastasivat pää-
piirteittäin talousarvioita, mutta jotain kuluja ei tilan-
teen vuoksi voitu toteuttaa kuten oli suunniteltu. STEA-
avustuksia siirtyi vuodelle 2021 käytettäväksi 187 870,48 
euroa. Suurimmaksi osaksi säästöä kertyi henkilöstöku-
luista ja toteutumattomista toiminnoista sekä ostetuista 
palveluista. Siirtyvä osuus on suuri ja siihen on reagoitu 
sekä tehty suunnitelmia vuodelle 2021.

20 Hallinnollinen työ



Tuloslaskelma  1.1.–31.12.2020  1.1.–31.12.2019

Varsinainen toiminta
 Tuotot 1 223 380,84 1 217 650,20
 Kulut
  Henkilöstökulut
   Palkat ja palkkiot –796 161,23 –734 981,11
   Henkilösivukulut
    Eläkekulut –123 900,16 –127 003,29
    Muut henkilösivukulut –23 807,15 –20 478,77
   Henkilösivukulut yhteensä –147 707,31 –147 482,06
  Henkilöstökulut yhteensä –943 868,54 –882 463,17
  Muut kulut –284 937,25 –300 337,27
 Kulut yhteensä –1 228 805,79 –1 182 800,44
Varsinainen toiminta yhteensä 3 575,05 34 849,76
Varainhankinta
 Tuotot 470,00 1 560,00
Varainhankinta yhteensä 470,00 1 560,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
 Tuotot 5,68 –0,08
Sijoitus- ja rahoitustoiminta 5,68 –0,08
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien 
verot

–698,52 -4 943,53

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 352,21 31 466,15

Tilinpäätös

Järjestön yleisavustus Ay 2886
• STEA 215 672
• Jäsenmaksut 476

Vaikeasta päihdeongelmasta kärsivien ja 
heidän läheisten arjen vahvistamiseen Ak 6

• STEA 231 000
• Helsingin kaupunki 50 000

SUUNTA toiminta Ak 5859
• STEA 241 000
• Koulutus- ja palkkatuki 1800

SATU- toiminta Ak 4319
• STEA 144 000

OSIS – yhteistoiminta Ak 3947
• STEA 47 541

TOR hanke C 7006
• 101 500

Paikka auki- ohjelma C 7001
• STEA 36 000

Jälkipolku- kuntoutusohjelma
• Kuntien ostot 208 480
• Lahjoitus 2 500
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Tase
31.12.2020 31.12.2019

Vastaavaa
 VAIHTUVAT VASTAAVAT
  Lyhytaikaiset saamiset
   Myyntisaamiset 18 968,50 15 900,00
   Muut saamiset 20 408,88 20 403,20
   Siirtosaamiset 11 687,23 1 724,52
  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 51 064,61 38 027,72
  Rahat ja pankkisaamiset
   Rahat 154,98
   Pankkisaamiset 383 899,11 305 135,55
  Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 383 899,11 305 290,53
 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 434 963,72 343 318,25
Vastaavaa yhteensä 434 963,72 343 318,25

31.12.2020 31.12.2019
Vastattavaa
 OMA PÄÄOMA
  Edellisten tilikausien kertynyt yli/alijäämä 71 467,11 39 500,96
  Tilikauden yli/alijäämä 3 352,21 31 466,15
 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 74 819,32 70 967,11
 VIERAS PÄÄOMA
  Lyhytaikainen vieras pääoma
   Ostovelat 11 133,12 3 841,55
   Muut velat 15 902,39 14 405,20
   Siirtovelat 333 108,89 254 104,39
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 360 144,40 272 351,14
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 360 144,40 272 351,14
Vastattavaa yhteensä 434 963,72 343 318,25

7.4. Henkilöstö ja hyvinvointi
Tukikohta ry:ssä työskenteli vuoden 2020 lopussa yh-
teensä 19 työntekijää, 2 osa-aikaista ja 17 kokoaikaista 
työntekijää. 

Tukikohta ry:ssä panostetaan työhyvinvointiin ja 
työntekijöiden jaksamiseen. Työkykyä ja työhyvinvointia 
ylläpitävän toiminnan tavoitteena on kehittää työkult-
tuuria, työtä, toimintatapoja, prosesseja, työympäristöä 
ja työyhteisön toimivuutta sekä edistää työntekijöiden 
terveyttä ja ammatillista osaamista. Työhyvinvointiin 
panostamalla työyhteisön työn merkityksellisyys, työn 
ilo, tuottavuus ja sitoutuminen vahvistuvat. Työn ja työ-
ympäristön riskien ennakointia ja arviointia toteutetaan 
säännöllisesti. Koko henkilökunnalle järjestetään työn-
ohjausta, joka on tärkeä tuki työn prosessoimista ja työs-
sä jaksamista varten.

Työntekijöiden ammatillista osaamista ja kehitty-
mistä tuetaan Tukikohta ry:ssä eri tavoin. Henkilökun-
taa tuetaan ja kannustetaan kouluttamaan itseään ja 
pitämään omatoimisesti yllä omaa osaamistaan. Henki-
lökunnalla on laajasti mahdollisuus osallistua erilaisiin 
koulutuksiin työajalla ja työnantajan kustantamana. Tätä 

mahdollisuutta myös hyödynnetään hyvin henkilöstön 
keskuudessa. Henkilöstön kehittämistä on pyritty vie-
mään järjestössä yhä suunnitelmallisempaan suuntaan 
kuitenkin siten, että matkan varrella esiin tuleviin tar-
peisiin ja toiveisiin voidaan reagoida tarvittaessa jous-
tavasti.

Henkilöstökulut 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 

Palkat ja palkkiot 796 161,23 734 981,11

Eläkekulut 123 900,16 127 003,29

Muut henkilösivu-
kulut 

23 807,15 20 478,77

Yhteensä 943 868,54 882 463,17
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7.6. Tulevaisuudennäkymiä
Veikkauksen tuottojen väheneminen ja sen mahdolliset 
vaikutukset järjestöavustusten määrään luovat epävar-
muutta, mutta avustusten määrän vähentymiseen on 
varauduttava. Tukikohta ry:llä on STEA:n rahoittamia 
vakiintuneita toimintoja ja yksi hanke, joiden toimintaa 
pyritään kuitenkin jatkuvasti vahvistamaan. 

Toimintaympäristö ja palvelut eri kunnissa hakevat 
jatkuvasti uusia toimintamuotoja ja rakenteita. Uudis-
tuksissa tulisi huomioida järjestöissä tehtävä tärkeä 
työ ja järjestöjen tarjoamat laadukkaat palvelut, jotka 
täydentävät merkittävällä tavalla olemassa olevaa pal-
velujärjestelmää. Järjestöt tulisi nähdä tärkeinä yhteis-
työkumppaneina, jotka tuntevat asiakkaiden arjen ja 
erityishaasteet. Uudistusten valmistelussa ja lopulli-
sessa mallissa tulisi huomioida palveluita tarvitsevien 

7.5. Hallitustyöskentely ja jäsenistö
• Hallitus johtaa ja valvoo järjestön toimintaa
• Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat tilinpäätök-

sen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja 
riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

• Hallituksella ja toiminnanjohtajalla on vastuu siitä, 
että sisäinen valvonta on järjestetty ja se toimii 
asianmukaisesti. Valvonnan avulla pyritään 
varmistamaan, että asetetut tavoitteet saavute-
taan ja taloutta hoidetaan moitteettomasti.  
Järjestöllä on olemassa taloussääntö, joka ohjaa 
toimintaa. 

• Hallitus kokoontui 7 kertaa vuoden 2020 aikana
• Sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin 

huhtikuussa 2020 sekä ylimääräinen vuosikokous 
syyskuussa 2020

Hallitus vuonna 2020 
Jonny Friskberg (puheenjohtaja)
Päivi Puro (varapuheenjohtaja)
Leif Berg 
Juha Pekka Pääskysaari (lopettanut 23.6)
Mari Aalto
Sauli Suominen (aloittanut 29.4)

• Järjestössä oli yhteensä 112 jäsentä vuoden 2020 
lopussa. Näistä oli 79 helsinkiläisiä, 13 espoolaisia, 
8 vantaalaisia ja 12 muualta. Jäsenistä 60 % oli 
naisia ja 40 % miehiä.

asiakkaiden tarpeet, palveluiden saavutettavuus sekä 
hoitoon pääsy. 

STEA-avusteisten toimintojen talous näyttää tällä 
hetkellä hyvältä ja vakaalta. Yleisavustus tuo hallinnon 
toiminnalle vakautta ja jatkuvuutta. Hallinto luo puitteet 
eri toimintojen kehittämiselle sekä toteuttamiselle. Jär-
jestön laaja palvelukokonaisuus edellyttää järjestöltä 
vahvaa hallintoa.

Organisaatiossa panostetaan hyvinvoivaan organi-
saatioon, talouteen, palveluiden laatuun ja niiden ke-
hittämiseen tulevaisuutta silmällä pitäen. Prosesseja 
tarkastellaan, arvioidaan ja suunnitellaan tarkasti koko 
organisaation kesken. Tukikohdan eri toiminnoissa on 
mahdollisuus reagoida nopeasti ja asiakaslähtöisesti toi-
mintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 

Kuvat:
Kansi unsplash.com/@steve_j
s.3 pexels.com/@steve
s.4 unsplash.com/@sensoryarthouse
s.6 pexels.com/@steve
s.7 pexels.com/@steve
s.8 pexels.com/@nickcollins
s.9 pexels.com/@nickcollins
s.11 pexels.com/@hoang-loc-748820

s.12 pexels.com/@steve
s.14 unsplash.com/@spaceboy
s.15 pexels.com/@steve
s.16 pexels.com/@steve
s.17 unsplash.com/@sensoryarthouse
s.19 pexels.com/@steve
s.20 pexels.com/@steve
s.22 pixabay.com/fi/users/mtmmonline-358235

Tukikohta ry on päihdealan järjestö, joka tukee 
ja kohtaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja läheisiä 
pääkaupunkiseudulla.

Vuosikirja 
2020

Palveluja päihteitä 
käyttäville

Palveluja läheisillePalveluja 
päihdekuntoutujille
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Tukikohta ry on päihdealan järjestö, joka tukee 
ja kohtaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja läheisiä 
pääkaupunkiseudulla.

Vuosikirja 
2020

Palveluja päihteitä 
käyttäville

Palveluja läheisillePalveluja 
päihdekuntoutujille
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