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JOHDANTO

Moniongelmaiseksi määritellyn asiakkaan paikka suomalaisessa yhteiskunnassa on kaukana yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja aktiivisen toimimisen keskiöstä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät
on suunniteltu itsenäisesti toimivien, rohkeasti asioista selvää ottavien asiakkaiden tarpeisiin. Palvelujärjestelmien rakenteet ja sisällöt ovat suoraviivaisia ja tiettyjä, yksittäisiä ongelmia tai elämän haastekohtia
varten suunniteltuja. Useista yhtäaikaisista ongelmista kärsivällä asiakkaalla ei ole välttämättä resursseja
hyödyntää tarjolla olevia palveluita. Suurin osa palveluista edellyttää vuorovaikutustaitoja sekä kykyä
tai halua keskustella omasta tilanteestaan, mitä palveluihin hakeutuvalla asiakkaalla ei aina välttämättä
ole. Palvelujärjestelmä näyttäytyykin kokemattomalle usein hyvin vaikeakulkuisena viidakkona, jossa ei
omin avuin pärjää.
Suomalaisessa huumausainepolitiikassa haittojen vähentämisellä pyritään tiukan, kielteisen ja rajoittavan
näkökulman sijaan luomaan huumehaittojen ehkäisylle ja korjaamiselle sekä huumeita käyttävien asiakkaiden auttamiselle suotuisaa ajattelutapaa ja työskentely-ympäristöä. Sillä tavoitellaan huumeista ja
niiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämistä hyödyttäen kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Haittojen
vähentäminen sivuuttaa kuitenkin valitettavan usein yksittäisen asiakkaan äänen ja näkökulman, yleistäen
huumeita käyttävät asiakkaat tietynlaisia palveluita tarvitsevaksi ja käyttäväksi joukoksi. Haittojen vähentämistä korostavan ajattelun sisällä voidaan tehdä myös yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin perustuvaa
asiakkaan elämänlaadun parantumiseen tähtäävää työtä.
Palveluohjauksen tavoitteena on asiakkaan elämänlaadun parantuminen. Palveluohjauksen punainen lanka kulkee asiakkaan kohtaamisesta rinnalla kulkemisen ja tukemisen kautta asiakkaan itsenäistymiseen.
Tarkoituksena on kohentaa asiakkaan elämänlaatua, kyvykkyyden tunnetta sekä itsenäisyyttä asiakkaan
omista toiveista ja tavoitteista käsin.
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OMAISET HUUMETYÖN TUKENA RY

Omaiset Huumetyön Tukena ry (OHT) on perustettu vuonna 2000. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää avohoidollisia päihdepalveluja sekä tukea ja auttaa päihteitä käyttäviä ihmisiä sekä heidän läheisiään.
Perustamisestaan lähtien yhdistys on pyrkinyt toiminnallaan vaikuttamaan myös yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja muuttamaan vallitsevaa asenneilmapiiriä hoitomyönteisemmäksi huumeita käyttäviä asiakkaita
kohtaan.
Yhdistyksen toiminnan perustana on ET-ryhmätyömalli, jonka tavoitteena on tarjota huumeita käyttäville
nuorille mahdollisuus elämänmuutokseen. ET-mallin tueksi on tehty vuonna 2006 ilmestynyt työkirja
”Muutoksen mahdollisuus huumetyössä – ET-ohjaajan käsikirja”, joka toimii hyvänä oheismateriaalina
tälle julkaisulle. ET-toiminnan lisäksi yhdistyksen toiminta kattaa Jälkipolku hoito-ohjelman, joka on
suunnattu päihdeongelmista toipuville alle 30-vuotiaille nuorille, kynnyksettömän päiväkeskustoiminnan
(Avoimet ovet) huumeita käyttäville asiakkaille sekä läheis- ja sururyhmät. Yhdistyksen kehitysyhteistyöhankkeen SOPI JIKKON tavoitteena on kehittää Senegalin tarpeisiin soveltuva huumekuntoutusmalli,
jolla torjutaan huumeiden käytön aiheuttamia sosiaalisia ongelmia yhteisöissä. Yhdistyksen kehittämistoimintaan kuuluu myös vuonna 2011 alkanut Napero - vertaistoiminnallinen nais- ja perhetyön hanke,
jonka tavoitteena on vertaistoiminnan avulla tavoittaa raskaana olevia päihteitä käyttäviä naisia, tarjota
heille tukea ja neuvontaa sekä ohjata palvelujen piiriin joustavan palveluohjauksen keinoin.
Palveluohjaus on alusta saakka ollut osa yhdistyksen toimintaa. Se on sulautunut kiinteäksi osaksi eri
työmuotoja. Vuonna 2007 alkaneen OmaTila- joustavan palveluohjauksen kehittämishankkeen myötä
palveluohjausta alettiin kehittää omaksi työmallikseen. OmaTila, ET-ryhmät ja Jälkipolku hoito-ohjelma
muodostavat tiiviin palvelukokonaisuuden, jossa palveluohjauksella on merkittävä rooli.

2.1 | PALVELUOHJAUS OMAISET
HUUMETYÖN TUKENA RY:SSÄ
Omaiset Huumetyön Tukena ry:ssä palveluohjaus on määritelty seuraavasti:
Joustava palveluohjaus on asiakaslähtöinen prosessi, joka lähtee asiakkaan omista lähtökohdista
ja tarpeista käsin. Se muodostuu asiakkaan ja työntekijän välisistä kohtaamista sekä asioinneista.
Joustava palveluohjaus on asiakasta aktivoivaa ja tavoitteellista toimintaa, jossa palveluohjaaja on
myös asiakkaan etujen valvoja.
Palveluohjauksen tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan ja pystyvyyden tunteen koheneminen
sekä elämänlaadun paraneminen. Asiakkaan esiin tuomiin ongelmiin pyritään tarttumaan mahdollisimman nopeasti, hänen elämäntilannettaan sekä avun ja tuen tarvettaan lähdetään kartoittamaan.
Muutosmotivaatio pyritään herättämään asiakkaan omilla ehdoilla. Häntä ohjataan löytämään
itselleen parhaiten sopivat palvelut ja tarvittaessa tuetaan hänen omissa muutostoiveissaan. Hänet
voidaan myös ohjata joko yhdistyksen tai muiden toimijoiden tarjoamien palvelujen piiriin.1
Omaiset Huumetyön Tukena ry:ssä tehtävä palveluohjaus pohjautuu työmallin lisäksi organisaation arvoihin ja ideologiaan. Asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, yhteisöllisyys, sitoutuneisuus, avoimuus, suvaitse-

1

Omaiset Huumetyön Tukena ry 2009.
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vaisuus sekä realismi muodostavat lähtökohdan niin palveluohjaukselle kuin myös yhdistyksen muillekin
työmuodoille.
Palveluohjauksen tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan ja pystyvyyden tunteen koheneminen sekä
elämänlaadun parantuminen. Asiakkaan esiin tuomiin ongelmiin pyritään tarttumaan mahdollisimman
nopeasti ja hänen elämäntilannettaan sekä avun ja tuen tarvettaan lähdetään kartoittamaan2.

2.2 | JULKAISUN TAUSTAA
Omaiset Huumetyön Tukena ry:ssä kehitetty palveluohjaustyömalli perustuu pitkään asiakastyön kokemukseen. Se on saanut muotonsa yhdistyksen toiminnanjohtaja Jaana Novitskijn ja muiden työntekijöiden kehittämistyön ansiosta. OHT:ssa nähtiin tarpeelliseksi rakenteellistaa toimiva palveluohjaustyömalli
sekä kartoittaa ja koota sen sisältö yhteen. OHT kutsui alkuvuodesta 2010 Henna Rauhalan mallintamaan palveluohjauksen ja työstämään sen julkaisuksi. Rauhala oli tehnyt yhdessä Kaarina Aution kanssa
keväällä 2009 valmistuneen Avoimet Ovet – Miten toiminta tukee nuoria huumeidenkäyttäjiä ja mitä
he tarvitsevat asiakkaina -opinnäytetyön3. Opinnäytteeseen sisältyneet asiakashaastattelut sekä muu
prosessin aikana karttunut tieto toimivat myös mallinnustyön pohjamateriaalina.
Mallinnusprosessi ei olisi ollut mahdollista ilman sen tueksi koottua ohjaustyöryhmää. Ohjaustyöryhmään kuuluivat Henna Rauhalan lisäksi johtava sosiaalityöntekijä Tuula Jauhiainen Helsingin kaupungin
Päihdehuollon jälkikuntoutusyksiköstä, projektivastaava Sauli Suominen Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry:stä, toiminnanjohtaja Jaana Novitskij Omaiset Huumetyön Tukena ry:stä ja
OmaTilan hankevastaava Katja Malin-Kaartinen Omaiset Huumetyön Tukena ry:stä. Yhteistyö Helsingin
kaupungin Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikön kanssa on mahdollistanut vuoropuhelun ja tarpeellisen
näkemysten vaihdon kahden erilaisen toimijan välillä. Helsingin kaupungin Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikössä palveluohjausta tehdään kuntoutumisvaiheessa olevien asiakkaiden parissa. Palveluohjauksen
asiantuntijana Sauli Suominen on tuonut prosessiin arvokasta tietoa palveluohjauksesta. Jaana Novitskij
ja Katja Malin-Kaartinen antoivat suuren työpanoksen mallinnusprosessiin sekä olivat tiiviisti mukana
tekstin ja sisällön hiomisessa. Ohjaustyöryhmässä käytyjen keskustelujen myötä työmalli on saanut
viimeistellyn, tässä julkaisussa esitetyn muotonsa.
OHT:ssa on tehty myös tutkimustyötä palveluohjauksesta mallintamisen rinnalla. Sauli Suominen on
tehnyt Bikva -arviointimenetelmään perustuvat haastattelut OHT:n asiakkaille, asiakkaiden omaisille,
työntekijöille sekä yhdistyksen kanssa yhteistyötä tekevien viranomaistahojen edustajille keväällä 2010.
Bikva-haastattelut ovat syventäneet ymmärrystä asiakkaiden tarpeista sekä toimineet pohjana palveluohjaustyömallia työstettäessä.

2.3 | PALVELUOHJAUS – TYÖMALLI HUUMEITA
KÄYTTÄVIEN ASIAKKAIDEN KANSSA TYÖSKENTELYYN
– MIKSI JULKAISU ON TEHTY?
Tämän julkaisun tarkoituksena on ollut jäsentää hyvä ja toimiva palveluohjaustyömalli sellaiseen muotoon, että sitä voidaan hyödyntää laajemminkin eri päihdealan toimijoiden tekemässä asiakastyössä.
Julkaisun avulla halutaan myös muistuttaa niistä haasteista, joita useista ongelmista kärsivät huumeita
käyttävät asiakkaat kokevat käyttäessään erilaisia palveluita. Tarkoituksena on myös tuoda esille erilaisia
2
3

Omaiset Huumetyön Tukena ry 2009.
Autio ja Rauhala 2010.
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keinoja ja luoda selkeä työmalli, jolla näitä haasteita voidaan vähentää sekä tuoda ymmärrystä asiakastyöhön. Tässä julkaisussa esitellään asiakkaan omista lähtökohdista ja tavoitteista rakentuva asiakastyön
malli, jolla pyritään vaikuttamaan palveluihin, joita useista yhtäaikaisista elämää kuormittavista ongelmista
kärsivälle asiakkaalle tarjotaan.
Työmallin tavoitteena on myös luoda yhteistä ymmärrystä siitä, mitä palveluohjauksella tarkoitetaan.
Palveluohjauksesta puhuttaessa vallalla on lähes yhtä monta mielikuvaa kyseisestä työstä kuin on puhujaa. Mallinnuksella on haluttu myös yhtenäistää jo olemassa olevia ja hyväksi havaittuja käytäntöjä,
joita toteutetaan niin OHT ry:ssä kuin Helsingin kaupungin Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikössä ja
Huumeklinikalla.
Julkaisu on jaettu kahteen osaan, joista osa 1 toimii pohja- ja lähdemateriaalina osan 2 palveluohjaustyömallin avaamiselle. Julkaisun osa 1 keskittyy kuvaamaan niitä taustatekijöitä ja ongelmakohtia päihdepalveluissa, joihin vaikeassa elämäntilanteessa olevat huumeita käyttävät asiakkaat usein törmäävät, eivätkä
siksi välttämättä saa tarpeidensa mukaisia palveluita ja tukea. Osassa 2 esitellään palveluohjaustyömalli
huumeita käyttävän asiakkaan kanssa työskentelyyn. Siinä kerrotaan, millaisena palveluohjaus näyttäytyy
huumeita käyttävän asiakkaan kanssa ja miten sitä tehdään Omaiset Huumetyön Tukena ry:ssä. Osan 2
tukena ja täydennyksenä toimii Helsingin kaupungin Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikön vuonna 2009
julkaisema Arjen Palapeli – palveluohjaus korvaushoidon tukena -julkaisu, jossa on keskitytty kuvaamaan
käytännönläheisesti palveluohjauksen toimivia käytäntöjä päihteitä käyttävien asiakkaiden kanssa.

Rakentavat reaktiot tarkoittavat ongelman parantamiseksi tähtääviä spesifejä toimintoja, jotka eivät
sisällä rankaisemista tai pakottamista.
Välinpitämättömiä reaktioita, mukaan menemistä tai rakentavaa toimintaa käyttäneiden omaisten
kokema rasittuneisuus oli vähäisempää ja koettu tilanteen konrolli parempi kuin muilla omaisilla. Sen
sijaan pakottamista, välttämistä ja organisoimattomia reaktioita käyttäneillä omaisilla koettu hallinta
oli vähäisempää ja kuormitus suurempaa kuin muilla omaisilla. Käytetyt hallintamenetelmät olivat
yhteydessä sairastuneen sosiaaliseen toimintakykyyn. Keskeinen ongelmiin kohdistuva hallintakeino
on tiedon ja tuen etsiminen.
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PÄIHTEIDEN JA PÄIHTEIDEN KÄYTÖN
PROBLEMATIIKKAA

Useiden eri päihteiden yhtäaikainen käyttö eli niin sanottu sekakäyttö on yleistynyt vallitsevaksi huumeongelman muodoksi Suomessa. Erityisesti opiaattiriippuvaiset ajautuvat varsin nopeasti sekakäyttäjiksi,
koska opiaattipohjaisia aineita ei ole aina saatavilla. Opiaatit korvataan stimulanteilla, bentsodiatsepiineilla, kannabiksella tai alkoholilla. Sekakäyttötyyppistä huumeongelmaa pidetään vaikeahoitoisimpana
huumeongelmana, koska hoidettavana on useiden eri päihteiden riippuvuuksista kärsiviä ihmisiä. Useita
eri päihteitä sekaisin käyttävät asiakkaat ovat usein myös muita huumeita käyttäviä asiakkaita syrjäytyneempiä sekä kärsivät muita useammin mielenterveysongelmista.4
Moniongelmaisiksi asiakkaiksi mielletään usein henkilöt, joilla esiintyy elämänhallinnan vaikeuksia niin
kouluttautumisen, työllistymisen, talouden, asumisen, mielenterveyden, päihteiden käytön ja sosiaalisten
suhteiden alueilla. Moniongelmaisuudelle ei kuitenkaan ole olemassa yhtä tiettyä määritelmää vaan
termiä käytetään usein kuvaamaan sellaista tilannetta, jossa asiakkaan elämää kuormittavat monet eri
haasteet ja useiden eri palveluiden tarve.
Termit, joilla päihdepalvelujen asiakkaita kuvataan eivät ole yksiselitteisiä. Asiakkaat, joiden kanssa tehtävää työtä tässä julkaisussa esitellään, ovat päihteiden käyttötavoiltaan monia eri päihteitä sekaisin käyttäviä asiakkaita. Termiä päihteiden käyttäjä ei kuitenkaan tässä julkaisussa käytetty, koska haluttiin tehdä
ero huumeita käyttävien ja esimerkiksi alkoholia pääpäihteenään käyttävien asiakkaiden välille. Erityinen
problematiikka, joka liittyy huumeisiin ja niiden käyttöön, johtuu huumeiden laittomuudesta. Huumeiden
ja niiden käytön ollessa laitonta, liittyy niihin jo lähtökohtaisesti rikollisuutta, toisin kuin alkoholin käyttöön. Tässä julkaisussa asiakkaista käytettävä termi haluttiin pitää mahdollisimman neutraalina eikä sillä
haluttu leimata asiakasta, joten heistä päädyttiin käyttämään nimitystä huumeita käyttävä asiakas. Sen
nähtiin antavan oikeutusta asiakkaan elämässä oleville muillekin rooleille ja persoonallisuuden piirteille,
huumeiden käytön ollessa vain yksi osatekijä asiakkaan elämässä.

3.1 | MITEN HUUMEONGELMA
MIELLETÄÄN YHTEISKUNNASSAMME?
Huumeiden käyttö lisääntyi 1990-luvun lopulla Suomessa merkittävästi. Samaan aikaan huumeet nousivat tavallisten kansalaisten ja viranomaisten tietoisuuteen ja sitä kautta yleisen yhteiskunnallisen keskustelun ja huolen aiheeksi5. Aikaisemmin yksinomaan rikosoikeudellisiin keinoihin perustuneen huumausainepolitiikan rinnalle haluttiin luoda uusia tapoja käsitellä huumekysymyksiä6. Huumeiden kokeiluun ja
käytön yleistymiseen on vastattu muotoilemalla huumepolitiikkaa rankaisukeskeisestä mallista haittoja
vähentävään malliin, uudistamalla huumevalistusta sekä tehostamalla hoitojärjestelmää7. Yleiset näkemykset ja asenteet huumeiden käytöstä, sen motiiveista, luonteesta ja seurauksista eivät ole kuitenkaan
muuttuneet vaikka huumekysymykset ovatkin arkipäiväistyneet.
Kun puhutaan huumeista ja niiden käytöstä, keskustelussa korostuvat väistämättä niiden seurauksena
syntyvät terveydelliset, sosiaaliset, taloudelliset sekä yhteiskunnalliset haitat. Tiedon tai kokemuksen
puuttuessa mielipiteet ja käsitykset perustuvat usein yleistettäviin tulkintoihin sekä julkisuudessa käy4 Holopainen 2009.
5 Salasuo & Rantala 2004,19,99,147.
6 Tammi 2007, 15.
7 Salasuo 2004, 46, 50.
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tyyn keskusteluun8. Juha Partanen kuvaa suomalaisten asennetta huumekysymyksiin termillä narkofobia,
huumepelko. Partasen mukaan narkofobia syntyy asenteiden sekä yhteiskunnallisten toimien kokonaisuudesta. Joillakin ihmisillä siihen voi liittyä omakohtaista kokemusta huumeista mutta suurimmalla osalla
ihmisistä ei kuitenkaan nykyään ole minkäänlaista kosketusta huumeisiin tai niiden käytön seurauksiin.
Yleinen käsitys huumeiden käytöstä perustuu siihen, mitä siitä esitetään julkisuudessa. Narkofobialla on
vaikutuksensa myös huumeita käyttävän ihmisen näkemykseen itsestään. Se määrittää identiteettiä, joka
huumeita käyttävällä ihmisellä on itsestään.9
Yhteiskunnassa eri aikoina vallalla olevia käsityksiä huumausaineista ja suhtautumista niiden käyttöön
voidaan tarkastella eri näkökulmista. Kristiina Kuussaari esittelee tutkimusjulkaisussaan Bergmarkin ja
Oscarssonin (1988) esittämän mallin, jonka mukaisesti käsitykset huumausaineista ja niiden käytöstä
vaikuttavat siihen, millä tavalla huumeongelmaa käsitellään ja miten siitä vastuussa olevat tahot reagoivat
ongelmaan ja organisoivat palveluita10. Alla oleva kaavio kuvaa, miten yhteiskunnan eri ryhmien käsitykset huumeongelmasta vaikuttavat siihen, minkälaiseksi ongelmaksi huumeiden käyttö mielletään.

B

HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN
HOIDON RAKENNE JA SISÄLTÖ

SOSIAALINEN AREENA
Virkamiehet		
Huumeiden käyttäjät
Poliitikot
Hoitohenkilökunta
Asiantuntijat
Tiedotusvälineet

A

HUUMEIDEN KÄYTÖN MALLIT

C

Kaavio 1. Yhteiskunnan eri toimijoiden, huumeisiin liittyvien käsitysten sekä huumeita käyttävien hoidon
rakenteen ja sisällön välinen yhteys. (Bergmark ja Oscarsson 1988, 12–13)

Nuoli A kuvaa sitä, miten eri ryhmien näkemykset vaikuttavat siihen millaisia käsityksiä yhteiskunnassa
on huumeista ja huumeiden käytöstä. Jos vallalla on esimerkiksi käsitys, että huumeita käyttävät eivät
pysty kontrolloimaan huumeiden käyttöään ja että he ovat epäsiistejä ja vaaraksi ympäristölleen, voi
tämä käsitys vaikuttaa siihen, miten huumeita käyttävä itse kuvaa itseään ja huumeiden käyttöään.
Nuoli B kuvaa huumeiden käyttöön liittyvien käsitysten yhteyttä huumeita käyttäville suunnatun hoidon
organisointiin ja sisältöön. Se kuvaa sitä, minkälaiseksi ongelmaksi huumeiden käyttö eri aikoina luokitellaan. Sillä on vaikutusta myös siihen, minkälaista hoitoa huumeita käyttäville tarjotaan. Jos esimerkiksi
heroiinin käyttö mielletään suurimmaksi ongelmaksi, suunnataan varat opioidikorvaushoitoon muiden
huumehoitojen jäädessä vähemmälle huomiolle.
Nuoli C kuvaa hoitojärjestelmän vaikutusta yleiseen käsitykseen huumeista. Jos hoitojärjestelmä painottaa tahdonvastaista hoitoa tärkeänä hoidollisena vaihtoehtona huumeita käyttäville niin sillä viestitään,
että huumeiden käytössä on kyseessä ongelma, jonka ratkaiseminen muutoin kuin pakkokeinoin on
mahdotonta.
8 Salasuo 2004, 21-22, 46.
9 Partanen 2002, 13-37.
10 Kuussaari 2006, 49.
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Sinikka Törmän mukaan yleinen mielipide tuomitsee huumeiden käytön jyrkästi. Mietoja huumeita käyttävät kokevat saavansa yhteiskunnan paheksuntaa ja vieroksuntaa osakseen. Sen sijaan moniongelmaiset,
kovia huumeita käyttävät leimautuvat heti käytön tultua esille ja leima on kaiken kattava. Huumeita
käyttäväksi osoittautuva mielletään rikolliseksi, arvaamattomaksi ja epämääräistä elämää viettäväksi
henkilöksi, joka on vaaraksi muille ihmisille.11
Huumeita käyttävästä ihmisestä puhuttaessa unohtuu usein, että hänellä on monia muitakin rooleja kuin
huumeiden käyttäjän rooli. Hän voi olla myös jonkun lapsi, äiti, isä, veli, opiskelija tai työntekijä. Leimaaminen vahvistaa ulkopuolisuuden tunnetta ja nostaa henkistä kynnystä hakeutua palveluihin. Yleisellä
arvomaailmalla ja yhteiskunnan noudattamalla politiikalla on vaikutusta huumeita käyttävien ihmisten
sosiaaliseen asemaan sekä palveluiden käyttöön. Kontrolli ja siitä koituvien mahdollisten seurausten
aiheuttamat haitat tai kustannukset voivat tuntua huumeita käyttävästä ihmisestä niin suurilta, että palveluista pois jääminen tuntuu helpommalta ratkaisulta12.

3.2 | HAITTOJEN VÄHENTÄMISTÄ JA
ELÄMÄNLAADUN PARANTUMISTA
Huumepoliittinen keskustelu ja toimenpiteet ovat siirtyneet huumeiden käytön kitkemisestä ja täyskiellosta sekä oikeudellisesta kontrollista haittoja vähentävään ajatteluun (harm reduction). Sen tarkoituksena on vähentää huumeiden käyttöön liittyviä terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja
pyrkimättä kuitenkaan eliminoimaan itse huumeiden käyttöä. Lähtökohtana on ajatus auttaa asiakasta
riippumatta hänen ongelmiensa laadusta ja auttaa, vaikka itse huumeongelmaa asiakkaan elämästä ei
saataisikaan poistettua13. Haittoja vähentävät käytännöt eivät kuitenkaan ole vielä kunnolla juurtuneet
Suomeen. Myöskään yhteistä ymmärrystä ja määritelmää sille, mitä kaikkea haittoja vähentävä työ pitää
sisällään, ei ole onnistuttu luomaan.
Haittojen vähentämisessä on myös vastuuttamisen näkökulma, jonka kautta huumeita käyttäviä pyritään
aktivoimaan, osallistamaan ja vahvistamaan tasa-arvoisiksi yhteiskunnan jäseniksi, sekä antamaan heille
oikeus ja vastuu päättää omista asioistaan14. Törmän mukaan haittojen vähentäminen ei kuitenkaan
huomioi tarpeeksi niitä kaikkein huonoimmassa asemassa olevia, jotka eivät osaa hakea apua tai eivät
tiedä mitä haluavat15. Kun korostetaan huumeita käyttävien omaa aktiivisuutta ja itsenäistä toimijuutta,
saattavat vain aktiivisimmat löytää tiensä palveluihin. Joidenkin asiakkaiden omat voimavarat voivat olla
niin vähäiset, ettei heiltä voi edellyttää itsenäistä toimijuutta. Omien asioiden hoito jää helposti tuloksettomaksi ja hajanaiseksi sarjaksi yrityksiä, joista käytetään nimitystä ”hoitojärjestelmän kuormitus”, kuten
Törmä asian esittää. Asiakkaan omaa aktiivisuutta korostavien työtapojen rinnalla tulisikin edelleen
olla tukevia ja kiinnipitäviä työmuotoja.16 Muuten voi käydä niin, että apua eniten tarvitsevat, arimmat ja
kykenemättömimmät, jäävät ilman tarvitsemaansa apua.
Jotta haittoja vähentävä näkökulma ulottuisi myös heikoimmassa asemassa olevien huumeita käyttävien
hyödyksi, tulisi siihen sisällyttää yksittäisen asiakkaan etua korostavaa näkökulmaa, elämänlaadun parantumiseen tähtäävää työskentelyä, jossa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet ovat ensisijaisia. Vallalla
oleva yhteiskunnan ja päätöksentekijöiden näkökulma haittojen vähentämiseen painottaa usein yhteisön
ja yhteiskunnan etua, yksittäisen asiakkaan elämässä tapahtuvan haittojen vähentämisen näkökulman
jäädessä taka-alalle. Se myös helposti yleistää huumeita käyttävät yhdenmukaiseksi, tietynlaisia palveluita
tarvitsevaksi ja käyttäväksi joukoksi. Haittojen vähentäminen on laaja ja monitasoinen sekä eri näkökul11
12
13
14
15
16

Törmä 2009, 20-21.
Törmä 2009, 22.
Tammi 2007, 15, 40-41
Tammi 2007, 22-23, 41.
Törmä 2009, 119.
Törmä 2009, 119-121.

13

mia, niin yhteiskunnan, yhteisön kuin yksilönkin, huomioiva ajattelumalli. Laajemmin nähtynä se on aina
myös asiakkaan elämänlaadun parantumiseen tähtäävää työtä. Asiakkaan elämänlaadun parantuminen
perustuu kuitenkin aina asiakkaan omaan subjektiiviseen kokemukseen. On mahdotonta sanella ulkoa
päin, mitkä tekijät asiakkaan elämänlaatua parantavat. Elämänlaadun parantumiseen tähtäävä työskentely
lähtee aina asiakkaan tarpeista ja tavoitteista. Huumepoliittisessa keskustelussa asiakkaan elämänlaadun
parantumiseen pohjautuva työskentely ei ole vielä saanut sijaa, mutta ruohonjuuritason toimintaan se
on jo juurtunut.

3.3 | MONIONGELMAISUUDEN HAASTE
Päihteet eivät välttämättä ole moniongelmaisiksi määriteltyjen huono-osaisimpien huumeita käyttävien
asiakkaiden keskeisin ongelma. Hoitoon ja palveluihin hakeutumisen esteenä ovat usein monet muut
asiat, kuten toimeentulo-ongelmat, asunnottomuus, psyykkiset ja fyysiset sairaudet sekä vankilakierre.
Kyseisten asiakkaiden kohdalla palveluntarve ei ole yksiselitteinen. Huumeita käyttävistä asiakkaista itsestään nousevien tekijöiden ohella myös hoitojärjestelmään sekä toimintaympäristöön liittyvät tekijät
tuovat haasteensa avun hakemiseen ja saamiseen. Päihdehoitojärjestelmässä tai yleisestikään sosiaalipalvelujärjestelmässä ei aina pystytä ottamaan huomioon asiakkaan kokonaiselämäntilannetta, vaan se on
useista päällekkäisistä ongelmista kärsivän asiakkaan näkökulmasta liian päihdekeskeinen ja sektoroitunut. Juuri tästä syystä monista ongelmista kärsivät asiakkaat eivät sulaudu helposti raitistumismotivaatioodotuksia edellyttävien ja pitkälle erikoistuneiden hoitoyksiköiden asiakaskuntaan. 17
Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa päihdeongelmista kärsivät ovat yksi asiakasryhmä muiden joukossa. Periaatteessa päihdehoitojärjestelmä on tarkoitettu tuottamaan palveluita ja hoitoa juuri
päihdeongelman hoitoon. Päihdehuollon palvelut eivät kuitenkaan aina tavoita eniten apua tarvitsevia
tai mukaudu asiakkaan tarpeisiin. Päihdepalvelut eivät myöskään toimi saman logiikan mukaan kuin
maailma, jossa päihteitä käytetään. Asiakkaan motiivit hoitoon hakeutumiselle eivät aina ole hoitojärjestelmän tavoitteiden mukaisia. Aktiivisesti huumeita käyttävät asiakkaat voivat välttää hakeutumista
sellaisiin hoitoyksiköihin, joissa on tiukat raittiuspyrkimykset, ellei heillä ole selkeä aikomus päihteistä
luopumiseen. Vaihtoehtoisesti niihin hakeutuessaan he saattavat teeskennellä raittiuspyrkimyksiään,
vaikka päihteistä luopumiseen ei olisikaan voimavaroja tai tarvetta. Hoidosta saatetaan hakea lomaa
päihteiden käyttöön tai kattoa pään päälle. Moniongelmainen päihteitä käyttävä henkilö, jolle ensisijaista
on tarve saada asunto eikä lopettaa päihteiden käyttöä, on haaste hoitojärjestelmälle, sillä hoitojärjestelmän tuottamat palvelut on tarkoitettu hoitamaan asiakkaan päihderiippuvuutta. Kun asiakkaan
tarpeet ja hänelle suunnatut palvelut eivät kohtaa, on kyse järjestelmän systeemivirheestä. Kun palvelut
rakennetaan hoitamaan päihderiippuvuutta unohdetaan, että myös ne asiakkaat, jotka käyttävät koko
elämänsä päihteitä tarvitsevat apua ja palveluita. Erityisen vaikeassa asemassa ovat ne moniongelmaisiksi mielletyt asiakkaat, jotka kärsivät päihdeongelman lisäksi myös asunnottomuudesta ja mielenterveyden ongelmista18.

3.4 | PÄIHDEASIAKKAAN KOHTELU SOSIAALI- JA
TERVEYDENHUOLLON PALVELUISSA
Usean viimeisen kymmenen vuoden aikana julkaistun suomalaisen tutkimuksen mukaan päihdeongelmista kärsivät kokevat saavansa huonoa kohtelua ja tulevansa syrjityiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kaaviossa 1 (sivulla 11) kuvattu malli kertoo, miten yhteiskunnassa vallalla olevat käsitykset muodostuvat,
miten ne vaikuttavat hoitojärjestelmän organisoimiseen ja miten hoitojärjestelmän rakentuminen suun17 Törmä 2009, 109-110.
18 Törmä 2009, 107.
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taa lopulta myös yleistä mielipidettä. Nuorvalan (2007) ynnä muiden tutkimuksessa haastateltiin työntekijöitä, jotka työskentelevät syrjäytyneiden asiakkaiden kanssa. Tutkimuksen mukaan huono-osaisimmat
päihteitä käyttävät asiakkaat kohtaavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa suoranaista torjuntaa
sekä poiskäännyttämistä, usein pelkän ulkoisen olemuksensa vuoksi. Poiskäännyttäminen voi ilmetä kolmella tavalla: suoranaisena poiskäännyttämisenä ja hoidotta jättämisenä, paikasta toiseen ohjaamisena
tai palvelujärjestelmän vaatimuksina, joihin asiakas ei kykene vastaamaan.19 Hoito- ja palvelujärjestelmät
eivät kykene vastaamaan päihdepalvelujen kasvaneeseen tarpeeseen saati moniongelmaisuuden haasteisiin. Rakenteellisten ongelmien lisäksi päihteitä käyttävät asiakkaat kohtaavat työntekijöiden taholta
epäasiallista kohtelua sekä syrjintää. Päihdeongelma jo sinänsä luo eriarvoisuutta ihmisten välille, mutta
sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa sen perusteella määrittyy usein asiakkaan saaman hoidon
ja palveluiden laatu. Päihdehuollon erityispalveluissa suhtautuminen on yleisesti ymmärtäväistä ja hyväksyvää, mutta mitä yleisluontoisempi henkilöstön koulutus on, sitä todennäköisemmin päihdeasiakkaaseen suhtaudutaan torjuvasti20. Siksi onkin tärkeää muistaa että, se miten palveluita rakennetaan, viestii
suhtautumisesta huumeita käyttäviin ihmisiin ja muokkaa ajan myötä yleistä käsitystä heistä.
Yhteistyöhön asiakkaan ja henkilöstön välillä vaikuttaa myös asiakkaan asenne henkilöstöä kohtaan.
Yhteiskunnan asettama leima huumeita käyttäville toimii myös toisinpäin ja huumeita käyttävät leimaavat itse itseään. Huumeita käyttävät sisäistävät usein heihin kohdistetut ennakkokäsitykset ja odottavat
henkilöstöltä jo lähtökohtaisesti huonompaa kohtelua sekä suurempia ennakkoluuloja, kuin mitä heitä
kohtaan todellisuudessa ilmenee. Yhteistyössä kohdataan myös valtasuhteiden määrittelyä. Valtasuhteet
ovat vastavuoroisia. Mitä tasa-arvoisemmassa asemassa työntekijä ja asiakas ovat suhteessa toisiinsa,
sitä enemmän asiakas voi yrittää käyttää valtaa työntekijään. Mikäli asiakkaan vallankäyttöpyrkimykset
perustuvat esimerkiksi uhkailuun, voi tilanteesta seurata ristiriitoja ja jopa pelkoja yhteistyötä kohtaan.21

3.5 | JULKISTEN TOIMIJOIDEN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ
Sosiaali- ja terveysalan järjestöt koostivat järjestöjen huumausaineohjelman vuosille 2006-2008. Sillä pyrittiin auttamaan huumetyötä tekeviä järjestöjä jäsentämään, kehittämään ja tehostamaan toimintaansa.
Huumausaineasioiden kanssa työskentelevien järjestöjen kirjo on laaja, minkä vuoksi ohjelmalla haluttiin
raamittaa ja jäsentää toimintaa, mutta myös tuoda esille järjestöjen asiantuntemusta sekä erityisosaamista. Järjestöjen huumausaineohjelman keskeisiksi tavoitteiksi muodostui huumeiden kokeilun ja käytön
ehkäiseminen sekä käyttöön puuttuminen, monipuolisen tiedon ja keskustelun lisääminen huumeiden
käytön syistä ja seurauksista sekä huumeita käyttävien ja heidän läheistensä palveluiden lisääminen ja
kehittäminen.22
Valtio määrää lakien ja asetusten muodossa ne palvelut, joita kuntien on asukkailleen tarjottava. Kuntien
resurssit palveluiden järjestämiseen ovat kuitenkin rajalliset. Järjestöjen tarjoamat palvelut täydentävät
ja paikkaavat kuntien palveluita. Koska palvelut eivät ole päällekkäisiä, eivätkä välttämättä edes vaihtoehtoisia, voidaan kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä saavuttaa monipuolinen ja toimiva palvelukokonaisuus.
Järjestöjen huumausaineohjelman mukaan järjestötyön vahvuutena on mahdollisuus reagoida nopeasti
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja haasteisiin. Järjestöt pystyvät myös julkista sektoria joustavammin
kohdentamaan toimenpiteitä tietyille erityisryhmille, mikä on erityisesti riskien ja haittojen ehkäisyssä sekä vähentämisessä tärkeää.23 Järjestökentän monipuolisuuden sekä siinä piilevän asiantuntijuuden,
erityisosaamisen ja -tiedon hyödyntäminen tuo paitsi kunnalliseen päihdetyöhön, myös laajemmin koko
päihdetyön kenttään uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia.
19
20
21
22
23

Nuorvala, Halmeaho ja Huhtanen 2007, 118-119, 149.
Kuussaari 2005, Törmä 2009, 41.
Törmä 2009, 102, 110.
Tella 2009, 7-13.
Tella 2009, 7-13.
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Sakari Kainulainen kirjoittaa artikkelissaan, että kolmannen sektorin toimijat sijoittuvat valta- ja vääryystematiikan näkökulmasta julkisen sektorin ja yksityisen ihmisen väliin. Kainulainen lisää, että kolmannen
sektorin toimijoilla on siten mahdollista ottaa asiakkaan tarpeet lähtökohdakseen viranomaisia paremmin. Tällöin kolmannen sektorin toimijat voivat myös tuottaa viranomaisia objektiivisempaa tietoa
ongelmakohdista, koska heidän asemansa on neutraali suhteessa asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen.24
Vahvat mielipidevaikuttajat, olivatpa ne päihdealan asiantuntijoita tai eivät, ohjaavat huumeiden ja niiden
käytön ympärillä käytävää keskustelua. Tiedotusvälineet tarjoavat huumemaailmasta oman huomionhakuisen näkemyksensä, mikä ainakin tällä hetkellä ruokkii Partasen kuvaamaa narkofobiaa25. Mikäli median
luomaa yksipuolista kuvaa huumeista ja niiden käytöstä halutaan muuttaa vastaamaan todellisuutta, tulisi
sille tarjota vaihtoehto. Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö voisi tuottaa entistä tehokkaampia
väyliä mielipidevaikuttamiseen.

24 Kainulainen 2006, 85.
25 Partanen 2002, 13-37.
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4|

MITÄ ON PALVELUOHJAUS?

Palveluohjaukselle on olemassa erilaisia määritelmiä ja se saa erilaisia painotuksia asiakkaasta ja asiakasryhmästä riippuen. Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan etua korostava näkökulma taivuttavat palveluohjauksen sopivaksi lähestymistavaksi useiden erilaisten asiakasryhmien kanssa työskenneltäessä. Suomisen ja
Tuomisen mukaan palveluohjauksen perusajatuksesta nousevia työtapoja on kolmenlaisia: varsinainen
palveluohjaus, palveluohjauksellinen työote sekä konsultoiva tai neuvova ote. Varsinaisessa palveluohjauksessa painottuu asiakkaan ja työntekijän tiivis yhteistyö. Asiakas on palveluohjauksen päämies ja
toimeksiantaja, eikä työntekijällä ole viranomaisvaltaa asiakkaaseen. Palveluohjauksellisella työotteella
tarkoitetaan palveluiden varmistamista ja koordinoimista asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kolmantena
työtapana on konsultoiva tai neuvova ote, jonka avulla asiakasta autetaan jonkin tietyn rajatun ongelman
ratkaisemisessa.26
Palveluohjauksella tarkoitetaan asiakaslähtöistä sosiaali- ja terveysalan asiakastyötä. Palveluohjaus on asiakkaan etua korostava työtapa. Sillä tarkoitetaan sekä asiakastyön menetelmää (case management) että
palveluiden yhteensovittamista organisaatioiden tasolla (service coordination). Palveluohjaus on työmenetelmä, jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään palvelujen hajanaisuutta. 27 Suominen
ja Tuominen määrittelevät palveluohjauksen seuraavasti: ”Palveluohjaus perustuu asiakkaan todelliseen
kohtaamiseen ja hänen mahdollisimman itsenäisen elämänsä tukemiseen.” 28
Asiakkaasta tai asiakasryhmästä riippumatta asiakkaan kohtaaminen, luottamuksellisen suhteen luominen ja itsenäisen elämän tukeminen ovat palveluohjauksen lähtökohta ja ydin. Palveluohjaaja toimii
asiakkaan toivomuksesta riippuen myös pitkäaikaisena rinnalla kulkijana ja tukijana. Palveluohjaus onkin
asiakkaan ja työntekijän yhteistyötä. Se on prosessi, jota osapuolet käyvät läpi yhteisten kohtaamisten ja
asiointien merkeissä. Palveluohjausprosessi muotoutuu asiakkaan ja palveluohjaajan välillä aina yksilöllisesti. Palveluohjaus määrittyy sen mukaan, mitä asiakas ja palveluohjaaja yhdessä sopivat sen sisällöksi.
Asiakas asettaa palveluohjaukselle tavoitteet, joiden realistisuutta hän prosessin edetessä arvioi yhdessä
palveluohjaajan kanssa. Palveluohjaaja ei pääsääntöisesti ohjaa asiakasta eri palveluiden piiriin, mutta
auttaa asiakasta löytämään häntä parhaiten tukevat palvelut.

4.1 | PALVELUOHJAUS JA CASE MANAGEMENT
Palveluohjauksesta käytetään usein englannin kielen käännöstä case management. Sisällöllisesti case
managementilla ja palveluohjauksella käsitetään kuitenkin Suomessa eri asioita. Case management on
yksilökohtaista ohjaustyötä, jolla pyritään sovittamaan eri tahojen työtä parhaiten asiakkaan tarpeita
vastaavaksi. Keskeistä case managementissa on palveluiden keskitetty hallinta ja suunnittelu yhdessä
asiakkaan kanssa.29
Case managementin ja palveluohjauksen lähtökohta on sama, asiakkaan tukeminen. Molemmat painottavat asiakkaan itsenäisen elämän ja voimavarojen tukemista sekä asiakkaan omien tavoitteiden
toteutumista. Ne kuitenkin perustuvat erilaiselle näkemykselle ihmisen ongelmista ja sairaudesta. Case
managementissa huomio kiinnittyy asiakkaan sairauteen ja toiminnan rajoitteisiin, joihin vaikutetaan hoitopalveluita varmistamalla ja koordinoimalla. Palveluohjaus painottaa toivottuihin tuloksiin pääsemistä

26
27
28
29

Suominen & Tuominen 2007.
Wikipedia 2011.
Suominen & Tuominen 2007, 13.
Ala-Nikkola & Sipilä 1996.
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asiakkaan omien voimavarojen tukemisen, asiakkaan tavoitteiden puolesta työskentelyn sekä palvelujärjestelmän epäkohtiin puuttumisen kautta.30
Merkittävin ero case managementin ja palveluohjauksen välillä on kuitenkin se, että case management
on hoitojärjestelmän sisällä tehtävää asiakkaan avohoitoa varmistavaa työtä sekä hoidon ja tukipalveluiden yhteensovittamista. Palveluohjaus sen sijaan on hoitosuhteista ja sen tahoista riippumatonta
asiakkaan toimeksiannosta tapahtuvaa toimintaa. Palveluohjauksen tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä elämää ja varmistaa siihen tarvittava tuki. Palveluohjauksen näkökulma keskittyy myös rakenteellisiin ongelmiin ja työhön niiden vähentämiseksi. 31 Voidaankin sanoa, että palveluohjaus-käsite on
case management-käsitettä laajempi ja siihen liittyy syvempi merkitys. Case managementista poiketen
palveluohjauksessa painottuu asiakkaan ja palveluohjaajan yhteinen prosessi, molemminpuolisen luottamuksen rakentaminen ja turvallisuuden varmistaminen, mikä on edellytyksenä palveluohjausprosessin
onnistumiselle. Palveluohjaus ja case management eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia.
Ruotsissa palveluohjaus (personligt ombud) ja case management toimivat rinnakkain. Göteborgissa
psykiatrian case management –malli on osa integroidun psykiatrian hoitomallia, ja se perustuu vahvasti
psykiatrin, case managerin ja asiakkaan yhteistyöhön. Case manager on asiakkaan lähityöntekijä ja pitää
huolen asiakkaan arjen ja hoidon sujuvuudesta. Asiakkaalla voikin olla yhtä aikaa sekä case manager
että palveluohjaaja.32

4.2 | MIHIN PALVELUOHJAUSTA TARVITAAN?
Palveluohjauksella on varsinaisen palveluohjaustyön sekä asiakkaan ja työntekijän yhteistyösuhteen,
ohella tehtävä toimia palvelujärjestelmien keskellä ja tehdä työtä rakenteellisten muutosten aikaansaamiseksi. Ala-Nikkolan ja Sipilän mukaan suurin ongelma asiakkaan ja palveluiden kohtaamisessa on
palveluiden joustamattomuus. Palvelut on suunniteltu tiettyjen standardien mukaisesti eivätkä ne muotoudu yksittäisen asiakkaan tarpeita vastaaviksi.33 Tämänkaltaisten järjestelmävirheiden huomioiminen
ja niistä raportoiminen nähdään palveluohjauksen yhtenä keskeisenä tehtävänä34. Ala-Nikkola ja Sipilä
toteavat myös, ettei asiakkaan palvelutarvetta seurata tarpeeksi. Asiakkaan palvelujen tarve voi vähentyä tai loppua kokonaan, mutta siihen ei reagoida tarpeeksi nopeasti tai ollenkaan.35 Palveluohjauksen
tuoma tärkein lisä asiakastyöhön onkin sillan rakentaminen asiakkaan tavoitteiden ja palveluntuottajien
tukitoimenpiteiden välille.36
Palveluohjauksen paikkaa palvelujärjestelmässä perustellaan sen asiakaslähtöisyydellä ja palveluiden repaleisuutta paikkaavalla tehtävällä37. Useista yhtäaikaisista ongelmista kärsivällä asiakkaalla saattaa olla
lukuisia eri tahoja, joiden välille vastuu arjen eri palasista jakautuu, mutta mikään näistä tahoista ei kanna
vastuuta tai kohtaa asiakasta kokonaisuutena. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ovat jakautuneet
sellaisiin erityisosaamisen yksiköihin, jotka hoitavat asiakkaan elämästä omaa osaamistaan vastaavaa
sektoria. Ne tarjoavat täsmäpalveluita täsmäongelmiin. Monista eri ongelmista kärsivien asiakkaiden
ongelmat ovat yleensä epämääräisiä ja sanoittamattomia. Täsmäpalveluilla ei voida ratkaista näiden
asiakkaiden vaikeasti hahmotettavia ongelmakasaumia. Erityisosaaminen ja keskittäminen hyödyttävät
useimpia asiakkaita, mutta ne asiakkaat, joilla on useiden palveluiden samanaikaista tarvetta, eivät välttämättä tule koskaan kokonaisvaltaisesti kohdatuiksi.
30
31
32
33
34
35
36
37

Suominen & Tuominen 2007.
Suominen & Tuominen 2007.
Suominen & Tuominen 2007.
Ala-Nikkola & Sipilä 1996.
Suominen & Tuominen 2007.
Ala-Nikkola & Sipilä 1996.
Suominen & Tuominen 2007.
Hänninen 2007.

18

Asiakkaiden, joilla on päihdeongelma, vaikeuksia elämänhallinnassa sekä useiden eri palvelujen tarvetta,
on vaikeaa sitoutua pitkäjänteiseen ja säännölliseen työskentelyyn, mutta toisaalta juuri tarvetta elämän
kokonaisvaltaiseen tukemiseen. He hyötyvät palveluohjauksesta kaikkein eniten.
Palveluohjauksen tavoitteena on aina asiakkaan elämänlaadun parantuminen. Sillä tavoitellaan myös
asiakkaan voimavarojen hyödyntämistä hänen elämänsä haastekohdissa. Palveluohjauksen asiakkaalla on
usein vaikeuksia elämänhallinnassa, minkä vuoksi tarve palveluohjaukselle on syntynyt. Palveluohjauksella autetaan asiakasta ottamaan käyttöön niitä hänessä olevia kykyjä, taitoja ja voimavaroja, jotka ovat
saattaneet korvautua negatiivisilla toimintamalleilla, esimerkiksi pitkään jatkuneen päihteiden käytön
seurauksena tai joista asiakas ei itse ole tietoinen. Palveluohjauksella tavoitellaan asiakkaan ajattelussa
ja toiminnassa tapahtuvaa muutosta, jonka myötä hän oppii luottamaan omaan kykyynsä toimia aikaisemmin haastavalta tuntuneiden asioiden parissa. Palveluohjaus tavoittelee siis sitä, että asiakas pystyisi
jatkossa, ilman palveluohjaajan tukea, toimimaan omassa ympäristössään joutumatta uudelleen siihen
tilanteeseen, mikä hänet alunperin toi palveluohjauksen piiriin.
Moniongelmaisiksi mielletyillä asiakkailla on usein ongelmia, joita he eivät pysty itse ratkaisemaan. Asiakkaan ongelmat eivät kuitenkaan välttämättä johdu asiakkaasta itsestään. Asiakas on voinut olla vuosia
erilaisten palveluiden piirissä saamatta kuitenkaan omien tavoitteidensa ja tarpeidensa mukaista tukea tai
apua, ja on sen vuoksi syrjäytynyt palveluiden väliin tai niiden ulkopuolelle. Syyllisyyden tunteet ja kyvyttömyys vastata hoitohenkilökunnan vaatimuksiin voivatkin omalta osaltaan lisätä asiakkaan syrjäytymistä.
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HUUMEITA KÄYTTÄVÄ ASIAKAS

Monista eri ongelmista kärsivän huumeita käyttävän asiakkaan on haastavaa toimia yhteiskunnan yleisesti
hyväksyttyjen normien mukaisesti. Kun päihteiden käyttö on muuttunut vapaa-ajan viihteestä vuosia
kestäneeksi kokopäivätyöksi, on tavallisiin arjen rutiineihin tarttuminen vaikeaa. Huumeita käyttävän
silmissä häntä ja hänen elämäntapaansa vastassa ovat niin yhteiskunnan, viranomaisten kuin yksittäisten
kansalaistenkin asenteet. Kuukaudesta ja vuodesta toiseen käytävä vääntö viranomaisten kanssa etuuksista, hoidoista ja lääkkeistä lisää ulkopuolisuuden tunnetta ja vaikuttamismahdollisuudet omaan elämään
ja tulevaisuuteen tuntuvat hyvin vähäisiltä.
Vuosia jatkuneen huumeiden käytön ja monien lopetusyritysten jälkeen palveluiden piiriin hakeutuvan
asiakkaan osa on ongelmallinen. Sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmän taholta tuleva motivaation kyseenalaistaminen, ennakkoasenteet ja ristiriidat voivat saada asiakkaan kompastumaan kommunikaatiossaan. Vajavaiset vuorovaikutustaidot, turhautuminen, kärsimättömyys ja ennakkoasenteet työntekijöitä
kohtaan voivat saada asiakkaan käyttäytymään odottamattomalla ja jopa epäasiallisella tavalla. Tästä
syystä moni palveluja hakeva asiakas on leimautunut haastavaksi ja yhteistyökyvyttömäksi asiakkaaksi.
Nuorena alkanut huumeiden käyttö voi vaikuttaa sekä psykososiaaliseen toimintakykyyn että mielenterveyteen.38 Toisaalta asiakkaalla voi olla hyvin monipuoliset taidot ja kyky pärjätä elämässä pitkäänkin
ilman ulkopuolista tukea. Pitkään jatkuneesta huumeiden käytöstä johtuen päihteiden käyttö ja päihdemaailman velvoitteet vievät huomion arjen rutiinien ja velvollisuuksien hoitamiselta.
Asiakkaan selviytymistaidot arjessa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa voivat olla heikentyneet
pitkään jatkuneen huumeiden käytön myötä. Asiakas ei välttämättä osaa toimia niiden sääntöjen ja
normien mukaan, joita yhteiskunta velvoittaa. Päihdemaailman lainalaisuudet ovat tuttuja, mutta kyky
hoitaa välttämättömiä, esimerkiksi toimeentuloon liittyviä velvollisuuksia ja arkipäiväisiä asioita, voi olla
täysin vajavainen. Työntekijän näkökulmasta katsottuna aikuisen ihmisen kyvyttömyys ja osaamattomuus
omien asioiden hoitamiseen tulkitaan usein haluttomuudeksi ja välinpitämättömyydeksi.
Vaikka asiakas ei välttämättä käyttäydy yhteiskunnan asettamien normien mukaisesti, tulee hänet kohdata arvostaen. Yhteistyö vaatii työntekijältä kykyä ymmärtää ja kuunnella asiakasta. Asiakkaan kohtaaminen ja ymmärtäminen eivät kuitenkaan tarkoita kaikkien asioiden hyväksymistä. Rikollisuuteen ja
päihteiden käyttöön liittyvät asiat eivät saa arkipäiväistyä työntekijän silmissä. Mitä tiiviimmäksi yhteistyö
asiakkaan ja työntekijän välillä muodostuu, sitä helpommin asiakas saattaa paljastaa arkaluontoisiakin
asioita. Työntekijän tulee luottamuksellisen suhteen ylläpitämiseksi toimia asiakkaan ehdoilla ja toiveista käsin. Asiakkaan mahdolliset paljastukset voivat kuitenkin tuoda haastetta yhteistyöhön. Toisinaan
tilanne saattaa koetella työntekijän etiikkaa.

38 Aalto-Setälä & Marttunen 2007.
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PALVELUOHJAAJA TULKKINA
ASIAKKAAN JA VIRANOMAISEN VÄLILLÄ

Huumeita käyttävän asiakkaan toimeentulo on usein lähes yksinomaan riippuvaista sosiaalietuuksista.
Asiakkaan kyky ja aktiivisuus toimia vaikuttavat siihen, kuinka hän pystyy etuuksia hakemaan ja hyödyntämään. Asiakkaan ja etuuksien välissä on kuitenkin viranomainen, joka etuuksia hallitsee. Suhde etuuksiin
ja niitä hallinnoiviin viranomaisiin ei ole yksiselitteinen. Epätasa-arvo asiakkaan ja työntekijän välillä on
usein asiakkaan näkökulmasta katsottuna vuorovaikutusta haittaava tekijä. Tässä kappaleessa käsitellään
asiakkaan ja viranomaisten välistä suhdetta, sekä palveluohjaajan roolia suhteen kolmantena osapuolena.
Asiaa tarkastellaan pääasiassa sosiaalityön ja asiakkaan välisen suhteen kautta. Asia voidaan nähdä samoin kaikessa asiakkaan ja työntekijän välisessä vuorovaikutuksessa niin sosiaali- kuin terveydenhuollon
palveluissa, jossa työntekijä hallinnoi asiakkaalle kuuluvaa etuutta tai hyödykettä, oli sitten kyseessä
rahallinen etuus, lääke tai mikä tahansa asia, jossa työntekijä voi käyttää valtaa suhteessa asiakkaaseen.
Suominen ja Tuominen kuvaavat palveluohjaajan, asiakkaan ja viranomaisten välistä vuorovaikutusta palveluohjauksen kolmiona, jossa kaikilla osapuolilla on oma kärkensä ja palveluohjaus liikkuu kolmion
sisällä39. Palveluohjauksen tavoitteena on pyrkiä rakentamaan siltaa asiakkaan ja viranomaisen välille,
jotta myöhemmässä vaiheessa palveluohjaajan rooli tulkkina viranomaisen ja asiakkaan välissä vähenee
ja osapuolet ymmärtävät toisiaan ilman palveluohjaajan tukea.

Asiakas

Palveluohjaus

Palveluohjaaja

Viranomaiset

Kaavio 2. Palveluohjauskolmio. (Suominen ja Tuominen 2007)

6.1 | SOSIAALITYÖN NÄKÖKULMA
Raunion mukaan sosiaalityö on asiakkaan asioihin vaikuttamista poikkeuksellisissa ja ongelmallisissa tilanteissa, jolloin se on muutokseen tähtäävää toimintaa. Muutos tavoittelee asiakkaan, yksilön ja perheen
elämän normaalistamista siten, että sosiaalityön toimenpiteitä ei enää tarvita.40 Auttamista voidaan pitää
sosiaalityön olennaisimpana ominaisuutena. Auttaminen näyttäytyy sosiaalityössä kuitenkin monessa eri
muodossa. Toisaalta auttamisella tuetaan avun tarpeessa olevia ihmisiä, toisaalta pidetään yllä yhteiskunnallista järjestystä antamalla kaikille riittävä toimeentulo.41
39 Suominen & Tuominen 2007.
40 Raunio 2009, 59.
41 Raunio 2009, 72–73.
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Raunion mukaan sosiaalityöllä on kaksi yhtäaikaista ja päällekkäistä tehtävää, joiden samanaikainen hoitaminen on haasteellista. Sosiaalityössä viranomaista ohjaa yhteiskunnallisen ja asiakaslähtöisen tehtävän samanaikaisuus. Viranomainen ei voikaan yksiselitteisesti vain valita yhteiskunnallista tai yksilöllistä
lähestymistapaa, vaan joutuu huomioimaan molemmat, mistä seuraa työskentelyyn sisäistä jännitettä.
Sosiaalityön yhteiskunnallinen tehtävä sisältää siis rakenteellisiin ongelmiin vaikuttamista ja niiden korjaamista. Palveluohjaus voi toimia tässä sosiaalityön tukena. Sen avulla voidaan liikkua rajojen yli ja
kerryttää tietoa systeemivirheistä. Raunion mukaan sosiaalityöntekijän toimintaa ohjaa lisäksi myös
mahdollisuus käyttää byrokraattisiin normeihin, lakeihin ja asetuksiin perustuvaa pakkoa ja rankaisemista.42 Mutta vaikka sosiaalityöntekijän viranomaisvalta asiakkaaseen nähden voi tuoda yhteistyöhön
haastetta, pystyy sosiaalityöntekijä halutessaan toimimaan luottamusta herättävällä tavalla. Tärkeää on
se, miten työntekijä valtaa käyttää.
Sosiaalityöntekijät ovat sosiaalipalvelujen sekä sosiaalisten ongelmien asiantuntijoita, joilla on ensikäden
tietoa järjestelmän puutteista, haasteista sekä sosiaalisten ongelmien yleisyydestä ja paikantumisesta.
Sosiaalityöntekijöiden mielipiteet köyhyyden syistä vaikuttavat mahdollisesti siihen, millaisia palveluja he
tarjoavat, keitä he auttavat aktiivisimmin ja miten he suhtautuvat asiakkaisiinsa erilaisissa auttamistilanteissa. Vuonna 2010 julkaistiin tutkimus pohjoismaalaisten sosiaalityöntekijöiden käsityksistä köyhyyden syistä. Tutkimuksen mukaan suomalaiset sosiaalityöntekijät näkevät yleisesti ottaen muiden pohjoismaalaisten sosiaalityöntekijöiden tavoin, köyhyyden olevan seurausta yhteiskunnan rakenteellisista
epäkohdista. Suomalaiset sosiaalityöntekijät näkevät kuitenkin köyhyyden johtuvan yksilön laiskuudesta
ja tahdonvoiman puuttumisesta hieman muita pohjoismaalaisia sosiaalityöntekijöitä useammin. Sosiaalityöntekijät ovat mielipiteissään köyhyyden syistä lähellä yleistä mielipidettä Suomessa.43
Yhteiskunnan marginaalissa elävät, huumeita käyttävät ihmiset, eivät ole helpointa asiakaskuntaa sosiaalityössä. Rikosten ja laittomien huumeiden maailma ei ole yksinkertainen työskentelypinta yhteiskunnan
normeihin sopeuttavan työn näkökulmasta. Mutta toisaalta sosiaalityön asiakaskuntaa ovat juuri syrjäytyneet ja marginaalissa elävät asiakkaat.

6.2 | ASIAKKAAN NÄKÖKULMA
Huumeita käyttävä asiakas kokee usein omat vaikutusmahdollisuutensa elämänsä merkityksellisimpiin
asioihin varsin pieniksi. Elämää ohjaavat tekijät ovat eri viranomaisten käsissä. Asiakkaan taloutta koskevia päätöksiä tekevä sosiaalityöntekijä, lääkkeistä päättävä lääkäri tai niitä jakava hoitaja hallinnoivat
asioita, joista asiakkaan elämä on monelta osin riippuvainen. Asiakas joutuu usein tahtomattaankin
tilanteeseen, jossa on keinoja kaihtamatta pyrittävä saavuttamaan käsillä oleva asia, oli sitten kyseessä
rahallinen etuus tai lääke. Kun kahden ihmisen välisessä kanssakäymisessä toisella osapuolella on valtaa
tehdä toista koskevia päätöksiä, he eivät voi koskaan olla tasa-arvoisessa suhteessa keskenään. Tästä
syystä luottamuksellisen yhteistyön muodostumisessa voi toisinaan olla suuriakin vaikeuksia.
Viranomaisen ja asiakkaan välisen kanssakäymisen haasteena on yhteisen kielen ja luottamuksen puuttuminen sekä etujen ristiriita. Asiakas haluaa hänelle kuuluvat etuudet, mutta ei halua eritellä elämäänsä
viranomaiselle, varsinkaan jos osapuolten välillä ei ole luottamusta. Asiakkaalla voi olla ristiriitaisia
kokemuksia siitä, miten viranomaisen kanssa tulisi toimia. Joissakin tilanteissa voi olla hyötyä siitä, että
asiakas kertoo rehellisesti asioistaan, mutta toisaalta joskus hänelle voi olla enemmän hyötyä ongelmien
kieltämisestä. Asiakkaan toimintaa ohjaavat keinot, joilla parhaiten saavutetaan käsiteltävät etuudet tai
vältetään mahdolliset sanktiot. Viranomaisen toimintaa sen sijaan ohjaavat tietyt lait, sopimukset ja
ohjeet. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa sitovat periaatteet, jotka eivät aina taivu yksittäisen
42 Raunio 2009, 72-74.
43 Blomberg, Kallio & Kroll 2010.
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asiakkaan henkilökohtaisia ja yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi. Jos asiakkaan ja viranomaisen tavoitteet
eivät kohtaa ja molemmat osapuolet ajavat omaa etuaan, syntyy väistämättä ristiriitoja ja väärinkäsityksiä.
Ristiriidat asiakkaan ja työntekijän välillä ovat usein esteenä yhteistyölle. Asiakas hermostuu, jos ei saa
haluamaansa etuutta tai suurempaa lääkeannosta. Asiakkaan silmissä työntekijä toimii mielivaltaisesti ja
kielteinen päätös on henkilökohtainen viesti asiakkaalle työntekijän negatiivisesta suhtautumisesta häneen. Asiakas reagoi tilanteeseen voimakkaasti, koska kyseessä on hänen elämänsä, johon ulkopuolinen
työntekijä on juuri vaikuttanut hänen kannaltaan epäoikeudenmukaisella tavalla. Tilanteet saattavat kärjistyä niin vakaviksi, että asiakas käyttäytyy työntekijää kohtaan uhkaavasti. Työntekijän silmissä tilanne
näyttäytyy vaikeana ja asiakas yhteistyökumppanina mahdottomalta.

6.3 | PALVELUOHJAAJAN NÄKÖKULMA
Palveluohjaaja on sosiaali- tai terveydenhoitoalan ammattilainen, jonka tehtävänä on toimia kohtaamisissa neutraalina tulkkina luomassa asiakkaan ja viranomaisen välille yhteistä kieltä. Palveluohjaaja kääntää
viranomaisen puhetta asiakkaalle ymmärrettävämmäksi arkikieleksi. Palveluohjaaja selittää asiakkaalle,
minkälaisia seuraamuksia toimenpiteillä on ja miksi niitä tehdään. Neutraalin kielenkääntäjän roolin lisäksi palveluohjaaja voi joutua myös neuvottelijan rooliin. Aina asiakkaan vaatimus ei ole perusteltavissa
ja palveluohjaaja saattaa joutua ehkäisemään mahdollisen uhkaavan tilanteen kärjistymistä, esimerkiksi
selittämällä viranomaiselle asiakkaan käytöksen syitä. Molemmissa tapauksissa palveluohjaajan tavoitteena on luoda asiakkaan ja viranomaisen välille ymmärrystä sekä tehdä oma roolinsa tulkkina ja neuvottelijana tarpeettomaksi.
Palveluohjaaja on kohtaamisissa myös asiakkaan etujen valvoja. Viranomaisen suuntaan palveluohjaajan
roolina on olla asiakkaan tukena perustelemassa, miksi asiakkaan ehdottamat ja tavoittelemat palvelut
tukisivat hänen tarpeitaan parhaiten. Asiakas ei ole välttämättä viranomaisen silmissä tarpeeksi uskottava tai vakuuttava omana itsenään, joten palveluohjaaja on tukena ja vakuutuksena asiakkaan pyrkimyksille. Kun asiakas on palveluohjaajan läsnäololla saavuttanut vakuuttavuuden viranomaisen silmissä ja
kommunikaatio alkaa osapuolten välillä sujua, on palveluohjaajan tehtävä välikätenä tehty.
Palveluohjaajalla ei ole vastuuta asiakasta koskevasta päätöksenteosta. Palveluohjaajan rooli kumppanina
ja luotettavana tukihenkilönä perustuu juuri siihen, että hänellä ei ole valtaa tehdä päätöksiä asiakkaan
asioiden osalta. Yhteistyö perustuu vapaaehtoisuuteen eikä palveluohjaajalla ole omia etuja ajettavana.
Palveluohjaaja työskentelee asiakkaan kanssa sektoroidusta sosiaalityöstä poiketen, tukemassa kokonaisvaltaisesti asiakasta kaikilla elämän osa-alueilla. Palveluohjaajan puolueettomuus sekä se, ettei hän ole
viranomaisvastuussa tai päättävässä asemassa asiakasta koskevissa asioissa, puoltavat luottamuksellisen
suhteen syntymistä. Palveluohjaajana ei voikaan toimia henkilö, jolla on samanaikainen rooli asiakkaan
elämässä päätöksiä tekevänä tai niitä toteuttavana henkilönä.

Rakentavat reaktiot tarkoittavat ongelman parantamiseksi tähtääviä spesifejä toimintoja, jotka eivät
sisällä rankaisemista tai pakottamista.
Välinpitämättömiä reaktioita, mukaan menemistä tai rakentavaa toimintaa käyttäneiden omaisten
kokema rasittuneisuus oli vähäisempää ja koettu tilanteen konrolli parempi kuin muilla omaisilla. Sen
sijaan pakottamista, välttämistä ja organisoimattomia reaktioita käyttäneillä omaisilla koettu hallinta
oli vähäisempää ja kuormitus suurempaa kuin muilla omaisilla. Käytetyt hallintamenetelmät olivat
yhteydessä sairastuneen sosiaaliseen toimintakykyyn. Keskeinen ongelmiin kohdistuva hallintakeino
on tiedon ja tuen etsiminen.
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PALVELUOHJAUS

Seuraavat määreet luvuissa 7.1–7.2 nousivat Sauli Suomisen ja Henna Rauhalan OHT:n asiakkaille tekemissä Bikva-haastatteluissa tärkeimmiksi palveluohjausta kuvaaviksi tekijöiksi.

7.1 | PYSYVYYS JA TURVALLISUUS
Palveluohjaus auttaa asiakasta ymmärtämään hänen omaa elämäntilannettaan ja rohkaisee myös tuomaan erilaisia haasteita esille. Monen asiakkaan kohdalla palveluohjaus ei ole vain projektiluontoista, vaan
palveluohjaajan kanssa tehdään pitkään jatkuvaa yhteistyötä. Palveluohjaussuhteen kestoa ei kuitenkaan
voi ennalta määrittää. Tavallisesti ollaan tilanteessa, jossa toimeksianto yhteistyöhön on käsittänyt tuen
tarvetta johonkin tiettyyn asiaan ja tätä asiaa työstettäessä asiakkaalle on noussut tarvetta kokonaisvaltaisempaan tukeen. Palveluohjaussuhteessa lähdetään liikkeelle asiakkaan tarpeista ja toisinaan tarpeet
eivät vaadi pitkäkestoista työskentelyä palveluohjaajan kanssa.
Asiakkaan näkökulmasta katsottuna pysyvyys palveluohjauksessa merkitsee kiinnekohtaa, johon voi tukeutua. Asiakkaan elämässä on paljon epävarmuustekijöitä ja kesken palveluohjausprosessin voi tapahtua
yllättäviä muutoksia. Asiakas voi esimerkiksi joutua vankilaan tai kadota tavoittamattomiin. Yllättävät
tapahtumat eivät ole este palveluohjauksen jatkuvuudelle vaan palveluohjaus voi jatkua myös vankilassaoloaikana tai sitten, kun asiakas ottaa jälleen yhteyttä palveluohjaajaan. Asiakkaalle on tärkeää tietää,
että tauonkin jälkeen hän voi ottaa yhteyttä palveluohjaajaan. Palveluohjaajan rooli asiakkaan elämässä
voi olla hyvin merkittävä. Asiakkaan kaoottisessa elämäntilanteessa palveluohjaaja voi muodostua normaalin elämän ja tavallisen arjen edustajaksi. Asiakkaalla on oltava varmuus, että palveluohjaaja on tukena
erityisesti vaikeissa tilanteissa ja ongelmia kohdatessa. Kun asiakkaalla on varmuus siitä, että hänellä on
perusta, johon turvautua vaikeuksien jälkeenkin, hän pystyy tekemään suunnitelmia ja asettamaan tavoitteita tulevaisuuden varalle sekä opettelemaan itsenäisyyttä rauhassa ilman uhkaa palveluohjaussuhteen
keskeytyksestä.

7.2 | LUOTTAMUS JA VÄLITTÄMINEN
Palveluohjauksen lähtökohtana painotetaan usein palveluiden varmistamista asiakkaalle sekä palveluohjauksen tehtävää vastata pirstaleisen palvelujärjestelmän haasteisiin. Sitä pohjatyötä, joka edeltää tätä
palveluihin ohjaamisen vaihetta, ei juurikaan käsitellä. Omaiset Huumetyön Tukena ry:ssä on huomattu,
että asiakkaan kanssa työskenneltäessä on saavutettava aina ensin perusluottamuksen taso, jotta yhteistyössä voidaan edetä pintaa syvemmälle. Molemminpuolisen luottamuksen saavuttaminen on edellytys
asiakkaan ja palveluohjaajan yhteistyölle.
Päihdemaailma perustuu pitkälti oman edun tavoitteluun ja epäluotettaviin ihmissuhteisiin, minkä vuoksi
asiakkaan voi olla vaikeaa luottaa kehenkään. Asiakas on saattanut myös kokea huonoa kohtelua asioidessaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Epäluuloisuus työntekijöitä kohtaan on palveluohjaajalle haasteellista. Usein asiakkaalle on tärkeää tuntea, että palveluohjaaja välittää hänestä aidosti ja haluaa
olla asiakkaan tukena vilpittömästä halustaan, ei vain työhön kuuluvasta velvollisuudesta. Luottamuksen
rakennusvaihe voikin olla pitkä ja se on ehdottomasti tärkein vaihe huumeita käyttävän asiakkaan kanssa
tehtävässä palveluohjauksessa.
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Luottamusta lähdetään rakentamaan asiakkaan ja palveluohjaajan ensimmäisellä tapaamisella. Asiakas
kohdataan ilman vaatimuksia mutta toisaalta tarjotaan mahdollisuus avun saamiseen, mikäli asiakas itse
siihen tuntee tarvetta. Asiakas kohdataan arvostaen ja pyritään näkemään hänen ongelmiensa taakse.
Aito kiinnostus ja välittäminen välittyvät asiakkaalle ja yhteistyö mahdollistuu. Asiakkaassa nähdään hänen voimavaransa ja niitä lähdetään tukemaan. Kun asiakkaalla on tunne ja varmuus siitä, että työntekijä
haluaa aidosti olla tukena, hän suhtautuu yhteistyöhön vakavammin. Asiakas saa positiivista palautetta
ja rohkaistuu ajattelemaan itseään saamansa tuen ja avun arvoisena. Kun arvostus itseä kohtaan kasvaa,
kasvavat myös tavoitteet tulevaisuuden suhteen.
Luottamuksen syntymiseen vaikuttaa palveluohjaajan edustama organisaatio. Asiakkaan kannalta tärkeitä asioita ovat palveluohjaajan taustayhteisön edustamat arvot ja ideologia. Palveluohjaaja ei ole
korvaamaton, vaan esimerkiksi virastokäynnille mukaan voi poikkeustilanteissa tulla joku muu kuin oma
palveluohjaaja, mikäli asiakas luottaa taustayhteisöön.
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PALVELUOHJAAJA JA ASIAKAS

Palveluohjaaja ja asiakas työskentelevät palveluohjaussuhteessa yhdessä. Asiakkaan asettamat tavoitteet
ohjaavat yhteistyötä, eikä työntekijällä ole omia etujaan ajettavana. Palveluohjaussuhteen osapuolet täydentävät toistensa tehtäviä. Asiakas tekee työn tavoitteisiin pääsemiseksi, mutta palveluohjaaja tasoittaa
tietä ja tukee asiakasta.
Yhteistyö on kumppanuutta ja ongelmien ratkaisemista yhdessä. Palveluohjaajan ei tarvitse tietää vastauksia kaikkiin asiakkaan pulmiin, vaan ratkaisuja etsitään yhdessä. Asiakkaan kannalta on usein hyödyllisempää se, ettei palveluohjaajalla ole esittää valmiita vastauksia, vaan asiakas pääsee hyödyntämään
omia taitojaan tiedon etsijänä saaden siitä itsevarmuutta jatkossakin etsiä tietoa ja ratkaisuja asioihinsa
itsenäisesti.
Omaiset Huumetyön Tukena ry:n palveluohjauksessa asiakasta ohjataan löytämään hänelle parhaiten
sopivat palvelut ja tarvittaessa tuetaan hänen omissa muutostoiveissaan. Tarvittaessa hänet voidaan
myös ohjata yhdistyksen omiin tai muiden toimijoiden tarjoamien palveluiden piiriin. Palveluohjauksella
ei pyritä muuttamaan asiakasta vaan vaikuttamaan siihen ympäristöön, jossa hän elää sekä muuttamaan
hänen toimintamallejaan tässä ympäristössä. Palveluohjaaja ja asiakas kasvattavat palveluohjausprosessin
aikana välilleen luottamuksellisen, tasa-arvoisen ja vastavuoroisen suhteen. Palveluohjauksen tärkeinä
osatoimijoina asiakkaan ja palveluohjaajan lisäksi ovat eri palveluiden tuottajat ja ne työntekijät, joiden
kautta muutosprosessi mahdollistuu. Palveluohjauksella voi olla konkreettisia toimenpidetavoitteita asiakkaan elämänlaadun parantumiseksi. Parhaimmillaan palveluohjausprosessi kasvattaa asiakkaan toimintakykyä ja käsitystä hänen omista kyvyistään.
Vaikka työntekijä ja asiakas ovat palveluohjaussuhteessa tasa-arvoisia, on työntekijällä kuitenkin aina ammattilaisen rooli, eivätkä asiakas ja palveluohjaaja ole koskaan kaveruussuhteessa keskenään. Kun keskinäinen luottamus on saavutettu, voi palveluohjaaja ottaa suoremmin kantaa asiakkaan ajatuksiin ja ehdotuksiin. Palveluohjaajan ammatillisuuden ulottuvuudet ovat suhteen eri vaiheissa esillä erilaisin painotuksin.
Seuraavissa luvuissa käsitellään palveluohjaajan ja asiakkaan rooleja sekä tehtäviä palveluohjauksessa.

8.1 | PYSTYVYYDEN TUNTEEN
KOHOTTAMINEN JA MOTIVOINTI
Omaiset Huumetyön Tukena ry:ssä tehtävä asiakastyö perustuu hyviksi havaittuihin työmalleihin, ajatukseen motivoivasta ja voimavaroja vahvistavasta työskentelystä sekä asiakkaan tukemisesta työskentelemään omien tavoitteidensa puolesta. Tarkoituksena on tarjota huumeita käyttäville asiakkaille mahdollisuus elämänmuutokseen. Asiakkaita autetaan löytämään keinoja, joilla he voivat saada aikaan muutoksen
omassa elämässään. Työskentelyssä pyritään kehittämään asiakkaiden vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, lisäämään itsetuntemusta ja elämänhallintaa sekä nostamaan esille asiakkaassa olevia voimavaroja. Päämääränä on asiakkaan pystyvyyden tunteen kohoaminen ja toimintakyvyn paraneminen.44
Muutos asiakkaan elämässä etenee usein monen eri vaiheen kautta. Muutosprosessi on jokaisen asiakkaan kohdalla yksilöllinen. Useimmiten muutos etenee hitaasti ja asiakas voi käydä samoja vaiheita läpi
useita kertoja tai jumiutua tiettyyn vaiheeseen.45 Palveluohjaajan tehtävänä on antaa asiakkaalle positiivista palautetta ja mahdollistaa asiakkaan onnistumisen kokemukset. Positiivinen palaute kohdistuu
44 Novitskij 2006, 21-24.
45 Novitskij 2006, 21-24.
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asiakkaan myönteisiin kykyihin, ominaisuuksiin, lahjoihin, persoonallisuuteen tai onnistuneisiin tekoihin.
Positiivisen palautteen vaikutuksesta asiakkaan usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin vahvistuu ja hän
myös tekee toimenpiteitä muutoksen aikaansaamiseksi.46

8.2 | PALVELUOHJAAJA
Palveluohjauksella tuetaan asiakasta elämän haltuunotossa ja vahvistetaan hänen käsitystään omien tekojen ja päätösten vaikutuksista omaan elämään. Palveluohjauksen tavoitteena on saada asiakas löytämään
omat voimavaransa, joiden avulla elämänlaatua voi lähteä parantamaan. Ongelmien sijasta asiakkaalle
pyritään tarjoamaan uusia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja positiivisen sekä rakentavan palautteen avulla.
Palveluohjauksessa pyritään asiakkaan ja työntekijän tasa-arvoiseen suhteeseen, työntekijän toimiessa
kuitenkin asiakkaan etujen valvojana. Asiakas opettelee vastuunottoa, jossa palveluohjaaja toimii esimerkkinä. Palveluohjaaja näyttää miten toimia, kuitenkin niin, että vastuu siirtyy vähitellen asiakkaalle
itselleen.
Asiakkaan elämänrytmi voi olla epäsäännöllinen eikä välttämättä mukaudu helposti palveluohjaajan
työaikoihin ja kalenteriin. Asiakkaan tarpeet voivat olla yhtäkkisiä ja yllättäviä. Tietyt asiat hoidetaan
virka-aikaan, mutta usein asiakkaan tapaamiset ajoittuvat iltapäivään. Väljyys kalenterissa ja mahdollisuus tapaamiseen lyhyelläkin varoitusajalla ovat tavoitettavuuden kulmakiviä. Palveluohjaajalta vaaditaan
joustavuutta mukautua asiakkaan tarpeisiin. Kun asiakas ottaa yhteyttä palveluohjaajaan, asiaan reagoidaan mahdollisimman nopeasti. Palveluohjaus ei ole akuuttia apua tai kriisityötä, mutta palveluohjaaja
pyrkii pysymään asiakkaan elämässä nopeasti muuttuvien tilanteiden tasalla. Tavoitettavuus on tärkeä
palveluohjausta määrittävä tekijä, koska se takaa prosessin jatkuvuuden ja sujuvuuden. Palveluohjaajalta
vaaditaan myös kykyä sietää turhautumista.
Palveluohjaaja on aina ammattilainen ja palveluohjaus perustuu ammatilliseen työskentelyyn, vaikka
palveluohjaussuhteen aikana ammatilliset ulottuvuudet saavatkin erilaisia painotuksia. Palveluohjaajan
työssä korostuvat erilaiset roolit työskentelyn eri vaiheissa. Roolit limittyvät toisiinsa, eivätkä roolien
sisällä olevat ominaisuudetkaan ole selvärajaisia. Palveluohjaajan työssä haasteena onkin eri roolien yhteensovittaminen kokonaisuudeksi, jossa niitä voi käyttää tarpeen ja tilanteen mukaan sekä tarvittaessa
painottaa tiettyä roolia toisia enemmän. Palveluohjauksen prosessikaaviossa (sivulla 31) on esitelty niitä
rooleja, joita palveluohjaajalla on prosessin eri vaiheissa.

8.2.1 Lähimmäinen
Asiakkaan ja palveluohjaajan välinen luottamuksellinen yhteistyö on palveluohjauksen ydin. Suhteen
rakentumisen näkökulmasta palveluohjaajan roolina palveluohjausprosessin johdantovaiheessa on olla
asiakkaan lähellä ja kuunnella häntä. Lähimmäisen roolissa palveluohjaaja pyrkii välittämään asiakkaalle
tunteen turvallisesta ja pysyvästä yhteistyöstä. Palveluohjaajan tuleekin tiedostaa lähimmäisen roolin merkitys, jotta palveluohjausprosessi voi asiakkaan näkökulmasta saada parhaan mahdollisen lopputuloksen.

8.2.2 Ammattilainen
Palveluohjaajalla on oltava sosiaali- tai terveysalan koulutus sekä kokemusta asiakasryhmästä, jonka
kanssa hän työskentelee. Huumeita käyttävän asiakkaan kanssa työskenneltäessä on tunnettava palvelujärjestelmä ja työskenneltävä monien eri yhteistyötahojen kanssa, mutta on myös tunnettava ja
ymmärrettävä sitä maailmaa, jossa asiakas elää. Palveluohjaajan näkökulmasta toimivan palveluohjauksen
46 Novitskij 2006, 21-24.
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taustalla on työyhteisön tuki sekä toimiva taustaorganisaatio. Palveluohjaajan omien tietojen, taitojen ja
kokemuksen lisäksi ulkoiset resurssit, kuten työn vaatimat tilat, yhteydenpitovälineet ja työnohjaus, ovat
välttämättömiä tukitoimenpiteitä palveluohjaustyön tekemiselle.
Palveluohjauksella luodaan raamit asiakkaan elämäntilanteelle. Hoidettavista ja hoitamatta jääneistä asioista pyritään luomaan hallittava kokonaisuus. Asiakkaan kanssa kootaan yhteen ne asiat, jotka elämää
kuormittavat ja asetetaan myös ne tavoitteet, joita kohti edetään. Palveluohjaajan rooli ammattilaisena
sisältää myös asiakkaan tukemista oman elämäntilanteen realistisessa hahmottamisessa. Mikäli asiakkaan
tavoitteet ovat selvästi saavuttamattomissa, on palveluohjaajan keskusteltava siitä asiakkaan kanssa.
Palveluohjaajan on osattava arvioida palveluiden oikea-aikaisuus asiakkaan eri elämäntilanteissa. Eri
vaihtoehtoja on tuotava esiin oikealla hetkellä, asiakasta niihin kuitenkaan painostamatta.
Onnistuneen palveluohjausprosessin myötä asiakkaalle voi syntyä motivaatio muutokseen tai ainakin
kokemus, joka rohkaisee myöhemmin yrittämään uudelleen. Palveluohjaajan rohkaisemana ja positiivisen
palautteen vaikutuksesta asiakkaalle syntyy usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Jotta palveluohjaaja
voi tukea asiakasta muutokseen, on hänen hyvä tuntea muutoksen vaihemalli, joka usein ohjaa asiakkaan
toimintaa.

8.2.3 Tukihenkilö
Asiakkaat kokevat palveluohjaajan usein omaksi tukihenkilökseen. Asiakkaan näkökulmasta se onkin
osuva ilmaus kuvaamaan palveluohjaajaa. Hän on asiakkaan elämässä se henkilö, joka tukee ja huomioi
asiakasta kokonaisvaltaisesti.
Palveluohjaajan työskentely edustaa tavallista ja yleisesti hyväksyttävää tapaa elää ja hoitaa asioita. Hän
on usein asiakkaalle roolimalli ja esimerkki kyvystä hallita omaa elämää. Palveluohjaaja ei tee työtä asiakkaan puolesta eikä poista esteitä hänen tieltään. Palveluohjausprosessi itsessään voi toimia esteiden
poistajana, koska usein muutos yhdessä asiassa poikii muutoksia myös muilla elämänalueilla.
Palveluohjaus ei korvaa viranomaiskontaktia. Palveluohjaaja ei tuota palveluita asiakkaalle, vaan yhdessä
viranomaisten kanssa asiakkaalle räätälöidään oikeanlainen palvelukokonaisuus. Palveluohjaajan tärkein
tehtävä viranomaiskohtaamisissa on olla niissä läsnä. Jo pelkästään sillä, että palveluohjaaja on läsnä kohtaamisissa, on asiakasta rauhoittava vaikutus. Kun asiakkaalla on mukana tukihenkilö, joka auttaa ymmärtämään käsiteltäviä asioita ja joka pitää hänen puoliaan, voidaan välttää turhaa provosoitumista. Asiakkaan
näkökulmasta palveluohjaajan läsnäolo tuo hänelle vakuuttavuutta ja uskottavuutta, jota hänellä yksin,
omana itsenään, ei välttämättä viranomaisen silmissä olisi. Palveluohjaajan läsnäolo viestii viranomaisen
suuntaan, että asiakas ei ole yksin, vaan joku muukin uskoo asiakkaan tavoitteisiin ja kykyyn saavuttaa niitä.

8.2.4 Tulevaisuuden turvaaja
Kun palveluohjausprosessia lopetetaan, on asiakkaan pystyttävä itse asettamaan itselleen tavoitteita
sekä työskentelemään niiden saavuttamiseksi. Palveluohjaajan tehtävänä on arvioida realistisesti asiakkaan pärjäämistä itsenäisesti sekä varmistaa, ettei asiakas koe turvattomuutta. Päätös palveluohjauksen
lopettamisesta tulee olla asiakkaan ja palveluohjaajan yhteinen.

8.3 | ASIAKAS
Huumeista lääkkeettömästi tai korvaushoidon avulla irrottautuva asiakas kamppailee päihteettömän
arjen ja sen mukanaan tuomien velvoitteiden kanssa. Asiakkaalle pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia
kiinnittyä yhteiskuntaan erilaisten tukipalveluiden kautta. Asiakkaan voi olla vaikeaa löytää palveluita,
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joissa tarjotaan apua hänen tarpeitansa vastaavasti. Asiakkaan voi olla vaikeaa sitoutua pitkäjänteiseen
ja säännölliseen työskentelyyn, mutta toisaalta hänellä on usein tarvetta juuri elämän kokonaisvaltaiseen
tukemiseen. Aikaa ja mahdollisuuksia asiakkaan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen on vähän erityispalveluihin jakautuneessa yhteiskunnassa. Palveluohjauksella pyritään mahdollistamaan pitkäjänteinen asiakkaan ja työntekijän välinen yhteistyösuhde.
Asiakas on palveluohjauksen toimeksiantaja. Palveluohjaus alkaa asiakkaan halusta muuttaa jotakin elämässään tai saada johonkin asiaan apua. Kun asiakas ilmaisee tuen tarpeensa palveluohjaajalle, voi palveluohjaus alkaa. On asiakkaan itsensä päätettävissä, onko avuntarve yksittäistä vai pidempiaikaista. Vaikka
palveluohjaus on yhteistyötä, on se kuitenkin pääasiallisesti asiakkaan oma itsenäistymis- ja kasvuprosessi
tai ainakin sysäys siihen suuntaan. Asiakkaan on tiedostettava myös se, että palveluohjauksella on alku
ja loppu, eikä se jatku ikuisesti.
Asiakkaan tulee opetella pohtimaan valintojensa seurauksia sekä vastuunottamista valinnoistaan. Vaikka
palveluohjaaja toimii asiakkaan etujen valvojana, on asiakas kuitenkin viime kädessä vastuussa omista
valinnoistaan. Asiakas tekee asiat ja valinnat mahdollisimman pitkälti itse, palveluohjaaja toimii tukena.
Palveluohjaaja ei tee asioita asiakkaan puolesta vaan asiakkaalla tulisi olla tunne, että hän on itse omalla
työllään saanut asioita hoidettua. Asiakkaan usko omiin kykyihin kasvaa ja hän kokee positiivisia tunteita onnistumisistaan. Onnistumiset lisäävät asiakkaan itsenäisyyttä ja lopulta asiakas uskaltaa jo asettaa
itselleen itsenäisiä tavoitteita ja myös pyrkiä niitä kohti.
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TILA

Palveluohjaussuhteen syntymistä helpottaa se, että asiakkaalla on mahdollisuus tavata työntekijää ilman
ajanvarausta ja velvoitteita. Ihanteellisessa tilanteessa asiakkaan ja työntekijän kohtaamiselle on sitä
varten tarkoitettu erityinen tila. Omaiset Huumetyön Tukena ry:ssä toimiva Avoimet ovet -kohtaamispaikka on perustettu vastaamaan tätä tarkoitusta. Avoimien ovien periaatteena on, ettei sinne saapuvilta
asiakkailta vaadita päihteettömyyttä ja että siellä voi asioida nimimerkillä, ilman ajanvarausta, lähetettä
tai vaatimusta toimintaan sitoutumiseen.
Konkreettinen asiakastila ei kuitenkaan ole välttämätön vaan tärkeämpää on se, että asiakas löytää
mentaalisen tilan, johon hän voi liittyä. Erityisesti huumeita käyttävälle asiakkaalle on tärkeää tuntea
itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin hän on ja löytää oma tila, jossa voi olla aidosti omana itsenään, ilman
rooleja ja esittämistä. Kun asiakas hyväksytään, eikä esitetä ennakko-oletuksia hänen tarpeistaan, pystyy
hän usein helpommin ilmaisemaan mitä hän oikeasti tarvitsee.
Tilasta ja siellä olevista ihmisistä, muista asiakkaista ja työntekijöistä, voi muodostua asiakkaalle tärkeä
osa arkea ja tiivis tukiyhteisö. Kun asiakkaalla on mahdollisuus tulla tilaan viettämään aikaa, ilman virallista asiaa, voi myös avun pyytäminen tuntua helpommalta. Tila antaa asiakkaalle myös mahdollisuuden
työntekijöiden tarkkailuun. Asiakastilan puuttuessa palveluohjaajan ja asiakkaan tapaamiset järjestyvät
esimerkiksi kahviloissa.
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PALVELUOHJAUKSEN VAIHEET

Minkään asiakasryhmän sisällä ei voi tehdä yleistyksiä asiakkaiden voimavaroihin, toimintakykyyn, tarpeisiin tai tavoitteisiin liittyen, sillä ne ovat aina henkilökohtaisia. Tässä julkaisussa esitellään Omaiset
Huumetyön Tukena ry:ssä tehtävää palveluohjausta, jonka asiakasryhmänä ovat monista yhtäaikaisista
ongelmista kärsivät huumeita käyttävät asiakkaat. Asiakkaiden välillä on eroja palveluohjausprosessin
kestossa, intensiivisyydessä sekä yhteistyön ja tuen määrässä.
Jokaisen asiakkaan palveluohjausprosessilla on oma kulkunsa, eikä sitä tule sitoa etukäteen suunniteltuun
runkoon. Palveluohjauksessa ei pyritä muuttamaan asiakasta, vaan asiakkaan ympäristöä sekä hänen toimintaansa siinä. Parhaassa tapauksessa asiakas pystyy palveluohjauksen avulla löytämään uusia toimivia
toiminta- ja ajattelumalleja, parantamaan elämänlaatuaan ja sitä kautta itsekin muuttumaan.

Asiakas

Mitä asiakkaassa tapahtuu?

Toiveita tulevaisuudesta
Luottamus omiin kykyihin
Luottamus työntekijän ammattitaitoon

Pystyy asettamaan itselleen tavoitteita
Pystyy työskentelemään tavoitteiden
saavuttamiseksi

Kipinä muutokseen
Tarve
Perusluottamus
Oman tilanteen tunnistaminen

Uusien toimintamallien opettelu
Vuorovaikutustaitojen harjoittelu

Yhteiset prosessit = palveluohjaus

Kohtaaminen Toimeksianto

Luottamuksen
rakentuminen

Yhteistyö muiden
tahojen kanssa
(viranomaiset +
palveluntuottajat)
Tavoitteiden
saavuttaminen

Tavoitteiden
asettaminen

Arviointi
Yhteinen päätös
suhteen lopettamisesta

Palveluohjaaja

Mitä palveluohjaajalta vaaditaan?
Koulutus
Resurssit
Perustan luominen
Verkostot

LÄHIMMÄINEN
Rinnalla kulkija
Pysyvyys
Välittäminen
Arvostus
Luottamus

AMMATTILAINEN
Muutokseen
motivoija
Rinnalla kulkija
Realisoija ja
raamittaja
Asiantuntija

TUKIHENKILÖ
Tulkki
Asiakkaan etujen
valvoja
Oman roolin
pienentäminen

TULEVAISUUDEN TURVAAJA
Varmistus, että asiakas
ei jää turvattomaksi
Arvio asiakkaan todellisesta
pärjäämisestä itsenäisesti

Palveluohjaaja edustaa asiakkaan elämässä normaaliutta ja pysyvyyttä, mutta on myös perusta, johon tukeutua harha-askelten jälkeenkin.
JOHDANTOVAIHE
Kaavio 3. Palveluohjausmalli (Rauhala, 2010)

TYÖVAIHE

SAATTOVAIHE
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Yllä olevassa kaaviossa on esitetty palveluohjausmalli vaihe vaiheelta. Kaavio ei pyri ohjeistamaan, mitä
toimenpiteitä eri vaiheissa tehdään. Kaavio pyrkii kuvaamaan niitä sisäisiä muutoksia, joita asiakkaassa
palveluohjaussuhteen aikana parhaimmassa tapauksessa tapahtuu ja mitä eri vaiheisiin pääseminen osapuolilta edellyttää. Kaaviossa kuvataan myös palveluohjaajan rooleja.
Palveluohjausmallissa palveluohjaus jaotellaan löyhästi kolmeen vaiheeseen, johdanto-, työ- ja saattovaiheeseen. Vaiheet limittyvät toisiinsa ja ovat osin myös päällekkäisiä. Mallissa on eritelty vaiheet, jotta
palveluohjaajan olisi helpompi hahmottaa, mitä asioita eri vaiheissa tulee painottaa. Jaottelu pohjautuu
Ruotsin sosiaalihallituksen julkaisussa vuonna 2005 esitettyyn jakoon, sitä hieman muunnellen tarkoitusta vastaavaksi. Jaottelua ovat esitelleet myös Suominen ja Tuominen47. Alkuperäinen malli käsittää
useampia vaiheita ja niiden tarkempia sisällön kuvauksia, mutta Suomista ja Tuomista mukaillen kolmivaiheinen malli jättää paremmin tilaa asiakkaan yksilöllisyydelle sekä asiakkaan tavoitteiden huomioimiselle
ja kuvaa palveluohjauksen prosessia parhaiten.

10.1 | JOHDANTOVAIHE
Johdantovaiheen tärkein sisältö on asiakkaan ja palveluohjaajan kohtaaminen. Palveluohjauksen perusta
on asiakkaan kohtaamisessa ja luottamuksessa. Kohtaamisen ei tarvitse johtaa välttämättä jatkotyöskentelyyn, vaan ensimmäinen kontakti palveluohjaajaan voi liittyä vaikkapa puhelimen lainaamiseen. Sen
sijaan palveluohjaajan ensikontakti asiakkaaseen on aina lupaus avun antamisesta ja sitoutumisesta. Jo
palveluohjaajan luoma katse asiakkaaseen, tai tervehdys, on merkityksellinen kontakti, jolla palveluohjaaja
antaa lupauksensa olla asiakkaalle avuksi.
Asiakkaan kohtaamisella tarkoitetaan asiakkaan huomioimista ilman ennakko-oletuksia, odotuksia yhteistyöstä, epäilyksiä asiakkaan mahdollisista ongelmista tai tuomitsemista. Asiakkaan näkökulmasta
kohtaamisessa korostuvat tunteet, se minkälainen tunneperäinen kokemus kohtaamisesta jää. Kohtaaminen työntekijän näkökulmasta on sen sijaan tavoitteellista. Vaikka se ei sisällä odotuksia tai oletuksia
asiakkaasta, kohtaamisen tarkoituksena on aina kuunnella asiakasta ja antaa hänelle kokemus kuulluksi
tulemisesta. Kohtaamisen edellytyksenä on huomion ja ajan antaminen asiakkaalle.
Aloite palveluohjaukseen tulee aina asiakkaalta ja hän on siten yhteistyön toimeksiantaja. Mikäli asiakas
kokee tarvitsevansa tukea jossakin asiassa, hän voi ehdottaa palveluohjaajalle yhteistyötä. Aloite yhteistyöhön ei välttämättä tapahdu ensimmäisellä tapaamisella vaan asiakas saattaa tarkkailla ja testata palveluohjaajaa ennen kuin luottaa häneen siinä määrin, että on valmis aloittamaan yhteistyön. Palveluohjaaja
on kuitenkin omalta osaltaan aloittanut yhteistyön, antamalla asiakkaalle tilaa.
Johdantovaiheeseen kuuluu kohtaamisen jälkeen alkava luottamuksen rakentaminen. Luottamus syntyy asiakkaan ja työntekijän välille keskinäisen kunnioituksen sekä arvostuksen kautta. Työntekijän on
muodostettava käsitys asiakkaasta hänen itsensä antamien tietojen perusteella ja muistettava asiakkaan
rooli suhteen toimeksiantajana. Varsinainen luottamussuhteen rakentaminen asiakkaan ja palveluohjaajan välillä on pitkä prosessi.
Palveluohjaajan tulee nähdä asiakkaassa potentiaalia ja voimavaroja elämänhallintaan sekä itsenäiseen
elämään, sillä ilman niitä palveluohjaus ei tuota hedelmää. Asiakkaan ongelmia ei tueta. Pitkään päihteitä
käyttänyt asiakas ei välttämättä itse tunnista yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä tapoja toimia, vaan
joutuu niitä yhdessä palveluohjaajan kanssa opettelemaan. Palveluohjaajan asiakasta kunnioittava asenne,
aitous ja rohkeus ottaa vaikeitakin asioita esille, mahdollistavat luottamuksellisen suhteen syntymisen

47 Suominen & Tuominen, 2007.
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ja sen jatkumisen. Johdantovaiheen merkitys on siinä, että siinä luodaan edellytykset myöhemmälle
rehellisyydelle ja avoimuudelle.

10.1.1 Mitä asiakkaassa tapahtuu?
Jotta palveluohjaussuhteen alkuun päästään, täytyy asiakkaalla olla edes pieni ajatus siitä, että omassa
elämässä jokin asia voisi muuttua. Kuten jo aiemmin on mainittu, asiakkaalla ei tarvitse olla pyrkimystä
päihteettömyyteen, vaan palveluohjaus voidaan aloittaa esimerkiksi asiakkaan asumistilanteen parantamiseksi. Palveluohjauksessa edetään pienin askelin. Asiakas ei ole palveluohjaussuhteen alussa välttämättä
valmis asettamaan itselleen suuria tavoitteita, eikä sitä häneltä vaaditakaan. Palveluohjaus voi lähteä
liikkeelle myös oman elämäntilanteen oivaltamisen sijaan avun tarpeen tunnistamisesta. Asiakkaalla voi
olla ongelma, johon hän kaipaa apua. Tuttu työntekijä voi tulla asiakkaalle mieleen ja asiakas ottaa häneen
yhteyttä pyytääkseen työntekijää mukaan esimerkiksi hammaslääkärikäynnille.
Palveluohjaussuhteen alkamisen edellytyksenä on myös asiakkaan perusluottamus palveluohjaajaan.
Luottamusta syvennetään koko prosessin ajan, mutta ensin on saavutettava tietty perusluottamuksen
taso. Perusluottamuksen synnyttäminen asettaa palveluohjaajalle tiettyjä vaatimuksia. Näitä eritellään
seuraavassa kappaleessa.

10.1.2 Mitä palveluohjaajalta vaaditaan?
Johdantovaiheessa palveluohjaaja pyrkii saavuttamaan asiakkaan luottamuksen. Luottamuksen saavuttamiseen tarvitaan aitoa välittämistä, asiakkaan arvostusta ja pysyvyyttä olla asiakkaan rinnalla vaikeistakin
haasteista huolimatta. Näistä edellä mainituista elementeistä rakentuu luottamus, johon koko palveluohjausprosessin onnistuminen perustuu. Pysyvyys on tärkeää, jotta asiakkaalle tulee tunne palveluohjauksen jatkuvuudesta jo johdantovaiheen aikana. Tämä edesauttaa luottamuksen syntymistä. Arvostus syntyy siitä, että asiakas otetaan vastaan ihmisenä, häntä kuunnellaan ja että hänelle annetaan aikaa ja tilaa.
Asiakas mieltää tämän niin, että hänestä ja hänen asioistaan välitetään. Luottamus ja palveluohjaus eivät
kuitenkaan rakennu vain välittämisen varaan. Asiakas haluaa, että palveluohjaaja tuntee paitsi hänen elämäänsä, myös viranomaismaailmaa. Luottamus syntyy siis myös työntekijän ammatillisesta tietotaidosta.

10.2 | TYÖVAIHE
Palveluohjaus ei ole vain asiakkaan ja palveluohjaajan välistä kanssakäymistä, vaikka se työskentelyn
alkuvaiheessa siihen painottuukin. Työvaihetta edeltänyt luottamuksen rakentuminen on edellytyksenä
sille, että työvaiheeseen voidaan edetä. Kun johdantovaiheessa keskitytään asiakkaan ja palveluohjaajan
välisen suhteen luomiseen sekä kohtaamiseen ja heidän keskinäisen vuorovaikutuksen kehittämiseen,
työvaiheessa suuntaudutaan tästä kahdenkeskisestä suhteesta ulospäin. Kun asiakas on harjoitellut
kommunikaatiota palveluohjaajan kanssa, voidaan alkaa kommunikaatiota ja yhteistyötä kehittää myös
muiden tahojen ja palveluntuottajien kanssa.
Palveluohjaaja ei tuota asiakkaalle mitään palveluita, vaan siihen tarvitaan aina viranomaisia ja palveluntuottajia. Vaikka johdantovaiheen luottamuksen rakentaminen palveluohjaussuhteen osapuolten välillä
on tärkeää, on työvaiheen kolmannen osapuolen mukaantulo palveluohjauksen kannalta välttämätöntä.
Kuten jo aiemmin on todettu, eri vaiheet eivät ole tarkkarajaisia. Työvaihe voi alkaa asiakkaan kanssa
heti ensitapaamisen jälkeen. Tällöin palveluohjaajan on kuitenkin muistettava painottaa johdantovaiheen
elementtejä.
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10.2.1 Mitä asiakkaassa tapahtuu?
Työvaiheessa lähdetään liikkeelle tavoitteiden asettamisesta. Asiakas asettaa tavoitteet palveluohjaukselle ja yhdessä palveluohjaajan kanssa arvioi tavoitteiden realistisuutta. Tavoitteiden asettamisella ja
niiden saavuttamisella pyritään antamaan asiakkaalle onnistumisen kokemuksia sekä tukemaan hänen
luottamustaan tulevaisuuteen. Kun pieniä tavoitteita saavutetaan askel kerrallaan, asiakas saa positiivista
palautetta omista kyvyistään ja alkaa luottaa itseensä. Samalla kun asiakkaan luottamus itseensä vahvistuu, myös luottamus palveluohjaajan ammattitaitoon kasvaa ja suhde vahvistuu.
Palveluohjauksellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös yhteistyötä eri palveluntuottajien
kanssa. Palveluohjaajan avustuksella asiakas harjoittelee vuorovaikutusta ja opettelee rehellisyyteen
perustuvaa tapaa toimia. Työvaiheessa keskitytään siihen, että asiakas harjoittelee itsenäistymistä ja
vastuunottoa.

10.2.2 Mitä palveluohjaajalta vaaditaan?
Kun asiakas asettaa itselleen tavoitteita, on palveluohjaajan tehtävä tukea häntä niiden saavuttamisessa.
Vaikka asiakas itse päättää tavoitteistaan, on palveluohjaajan vastuulla varmistaa, että tavoitteet ovat saavutettavia, jotta pettymyksiä toteutumattomista toiveista tulisi mahdollisimman vähän. Palveluohjaajan
ammatillisten tietojen ja taitojen hallinta korostuu työvaiheessa. Asiakas tekee työn ja saa onnistumisen
tunteet ansaitusti itselleen mutta palveluohjaaja on asiakkaan rinnalla tukemassa häntä eräänlaisena asiakkaan tavoitteiden realisoijana. Palveluohjaajan tehtävänä on myös yhdessä asiakkaan kanssa raamittaa
asiakkaan tavoitteita sekä pohtia aikatauluja ja toteutusjärjestystä. Palveluohjaajan tulee pitää kasassa
ne asiat, joihin asiakas on ilmaissut tarvitsevansa apua. Palveluohjaaja on myös asiantuntija, joka osaa
kokemuksensa ja omien verkostojensa avulla ohjata oikealla hetkellä asiakkaan oleellisten palveluiden
piiriin ja näin välttää pahimpia karikoita.
Tavoitteiden asettamisen jälkeen siirrytään yhteistyöhön palveluiden tarjoajien kanssa. Palveluohjaajan
rooli viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön aikana on toimia asiakkaan etujen valvojana ja tulkkina
osapuolten välillä. Palveluohjaaja on luomassa siltaa asiakkaan ja viranomaisen välille ja auttaa heitä
sujuvan yhteistyön alkuun. Palveluohjaajaa tarvitaan niissä tapauksissa, kun yhteistyö ei toimi rakentavasti. Tavoitteena on saada asiakkaan ja viranomaisen yhteistyö niin sujuvaksi, ettei palveluohjaajaa
enää tarvita. Palveluohjaaja ei saa tehdä itsestään pysyvää osaa asiakkaan elämässä eikä asiakkaan elämä
saa olla riippuvaista palveluohjaajasta. Palveluohjaus on aina rajallinen prosessi, jossa tuetaan asiakasta
itsenäiseen elämään. Palveluohjaajan liian suuri rooli asiakkaan elämässä estää asiakkaan itsenäistymisen.
Työvaihe on usein jatkuvassa liikkeessä, ja yhteistyöstä palveluntarjoajien kanssa edetään usein tavoitteiden saavuttamisen kautta uusien tavoitteiden asettamiseen ja niiden tiimoilta yhteistyöhön uusien
palveluntarjoajien tai viranomaisten kanssa. Kun johdantovaihe ja saattovaihe ovat palveluohjauksessa
usein varsin pysyviä, on työvaihe asiakkaasta ja hänen tarpeistaan riippuen muuttuva ja joustava. Työvaiheessa voi olla myös pidempiä taukoja, joiden jälkeen asiakas ottaa yhteyttä palveluohjaajaan, kun taas
tarvitsee apua.

10.3 | SAATTOVAIHE
Johdantovaiheen luottamuksen rakentaminen ja työvaiheen uusien toimintamallien opettelu ovat välttämättömiä vaiheita ennen kuin palveluohjauksessa voidaan siirtyä saattovaiheeseen. Päämääränä on, ettei
asiakas enää tarvitse palveluohjaajan tukea vaan toimii itsenäisesti ja sujuvasti aikaisemmin haasteellisiksi
osoittautuneiden asioiden ja palveluiden parissa. Palveluohjaajan avustuksella asiakas on saanut luotua
toimivan suhteen esimerkiksi omaan sosiaalityöntekijään.
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Asiakkaat ovat usein herkkiä hylätyksi tulemisen kokemukselle ja voivat tuntea turvattomuutta jäätyään
yksin. Tämän vuoksi on oleellista, että palveluohjaaja arvioi perusteellisesti asiakkaan todellista kykyä
itsenäiseen pärjäämiseen. Turvallisuus syntyy myös siitä, että asiakas tietää voivansa ottaa yhteyttä palveluohjaajaan, jos uusi tilanne sitä vaatii. Onnistunut saattovaihe johtaa yleensä siihen, että asiakkaan
itsetunto kohenee ja hän voi tuntea ylpeyttä itsenäistymisestään.

10.3.1 Mitä asiakkaassa tapahtuu?
Jotta työvaiheesta voidaan siirtyä saattovaiheeseen, täytyy asiakkaan pystyä itse asettamaan itselleen
tavoitteita sekä työskentelemään niiden saavuttamiseksi. Palveluohjauksen päättämisessä ei tule pitää
kiirettä, sillä suhteesta on väistämättä muodostunut läheinen. Kyseessä on siis eräänlainen eroprosessi.
Päätös lopettamisesta täytyy olla yhteinen, jotta asiakas ei koe tulleensa hylätyksi. Varmuus itsenäisestä
pärjäämisestä luo asiakkaalle turvallisuuden tunnetta.

10.3.2 Mitä palveluohjaajalta vaaditaan?
Palveluohjaajan tulee varmistaa, että saattovaiheeseen siirryttäessä asiakas on valmis irrottautumaan
suhteesta. Palveluohjaaja on saattovaiheessa asiakkaan tulevaisuuden turvaaja, jonka kanssa asiakas tekee
suunnitelman siitä, miten hän jatkaa eteenpäin ja miten toimii, kun elämässä tulee vastaan uusia haasteita.
Asiakkaan täytyy tuntea, että palveluohjaajan antamalla tuella ei ole hänen elämässään enää ratkaisevaa
merkitystä. Palveluohjaajan tulee varmistaa, että asiakas todella tuntee näin. Asiakkaan ja palveluohjaajan tulee yhdessä arvioida yhteistä prosessia ja siinä saavutettuja tuloksia. Palveluohjaaja on onnistunut
työssään, kun asiakas kokee pärjäävänsä itsenäisesti elämänsä haasteissa.
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YHTEENVETO

Tämän julkaisun tavoitteena on ollut luoda yhteistä ymmärrystä siitä, mitä huumeita käyttävän asiakkaan
kanssa tehtävällä palveluohjauksella tarkoitetaan. Yleisessä keskustelussa palveluohjauksesta puhutaan
laajasti ja moninaisesti, eikä palveluohjauksen käsitettä ole selkeästi määritelty. Palveluohjaustyömallin
avulla on haluttu yhtenäistää jo olemassa olevia ja hyväksi havaittuja käytäntöjä, joita toteutetaan niin
Omaiset Huumetyön Tukena ry:ssä kuin Helsingin kaupungin Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikössä ja
Huumeklinikalla.
Useista eri ongelmista kärsivän huumeita käyttävän asiakkaan motiivit hoitoon hakeutumiselle eivät ole
aina palvelujärjestelmän tavoitteiden mukaisia. Hoitoyksiköiden tiukat raittiuspyrkimykset ja korkeat
hoitomotivaatio-odotukset sulkevat kaikista huono-osaisimmilta huumeita käyttäviltä asiakkailta pääsyn
avun ja palveluiden piiriin. Järjestöjen tarjoamat palvelut täydentävät ja paikkaavat kuntien järjestämiä
palveluita. Kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä on mahdollisuus saavuttaa monipuolinen ja toimiva palvelukokonaisuus, koska palvelut eivät ole päällekkäisiä, eivätkä välttämättä edes vaihtoehtoisia. Järjestökentän monipuolisuuden ja siinä piilevän asiantuntijuuden, erityisosaamisen ja -tiedon hyödyntäminen tuo
paitsi kunnalliseen päihdetyöhön, myös koko päihdetyön kenttään uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia.
Vaikka huumepoliittisessa keskustelussa haittojen vähentämisen näkökulma on paljon esillä, eivät sen
käytännöt ole vielä kunnolla juurtuneet päihdetyöhön Suomessa. Jotta haittoja vähentävä näkökulma
ulottuisi myös heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyödyksi, tulisi siihen sisällyttää yksittäisen
asiakkaan elämänlaadun parantumiseen tähtäävä työskentely, jossa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja tavoitteet ovat ensisijaisia.
Palveluohjauksen tavoitteena on aina asiakkaan elämänlaadun parantuminen ja itsenäisen elämän vahvistaminen. Palveluohjaus painottaa asiakkaan elämänlaadun parantumista voimavarojen tukemisen, asiakkaan tavoitteiden puolesta työskentelyn sekä palvelujärjestelmän epäkohtiin puuttumisen kautta. Palveluohjauksella autetaan asiakasta ottamaan käyttöön niitä hänessä olevia kykyjä, taitoja ja voimavaroja,
jotka ovat saattaneet korvautua negatiivisilla toimintamalleilla, esimerkiksi pitkään jatkuneen päihteiden
käytön seurauksena tai joista asiakas ei itse ole tietoinen.
Yhteistyö huumeita käyttävän asiakkaan kanssa vaatii palveluohjaajalta kykyä kuunnella ja ymmärtää
asiakasta. Asiakkaalla voi olla ristiriitaisia kokemuksia siitä, miten viranomaisten kanssa tulisi toimia.
Joissakin tilanteissa asiakkaalle voi olla hyötyä siitä, että hän on rehellisesti kertonut asioistaan, mutta
toisaalta joskus asiakkaalle voi olla enemmän hyötyä ongelmien kieltämisestä ja salailusta. Asiakkaan
toimintaa ohjaavat sellaiset keinot, joilla parhaiten saavutetaan käsiteltävät etuudet tai vältetään mahdolliset sanktiot. Palveluohjaaja toimii sanoittajana ja neuvottelijana asiakkaan ja viranomaisen välissä.
Palveluohjauksen tavoitteena on pyrkiä rakentamaan siltaa asiakkaan ja viranomaisen välille.
Omaiset Huumetyön Tukena ry:ssä on huomattu, että useista eri ongelmista kärsivän huumeita käyttävän asiakkaan kanssa työskenneltäessä on aina ensin saavutettava tietty perusluottamuksen taso, jotta
yhteistyössä voidaan edetä pintaa syvemmälle. Molemminpuolisen luottamuksen saavuttaminen on edellytys asiakkaan ja palveluohjaajan yhteistyölle.
Ihanteellisessa tilanteessa asiakkaan ja työntekijän kohtaamiselle on sitä varten tarkoitettu erityinen
tila. Konkreettinen asiakastila ei kuitenkaan ole välttämätön vaan tärkeämpää on se, että asiakas löytää
mentaalisen tilan, johon hän voi liittyä. Asiakkaalle on tärkeää tuntea itsensä hyväksytyksi sellaisena kuin
hän on ja löytää oma tila, jossa voi olla aidosti omana itsenään, ilman rooleja ja esittämistä.
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Asiakas on palveluohjauksen toimeksiantaja. Palveluohjaus alkaa asiakkaan halusta muuttaa jotakin elämässään tai saada johonkin asiaan apua. Asiakkaassa tapahtuu muutoksia palveluohjauksen edetessä.
Vaikka palveluohjaus on yhteistyötä, on se kuitenkin pääasiallisesti asiakkaan oma itsenäistymis- ja kasvuprosessi tai ainakin sysäys siihen suuntaan. Palveluohjaussuhteen aikana asiakkaan luottamus niin palveluohjaajan ammattitaitoon kuin omiin kykyihinsäkin kasvaa ja hän on valmis tekemään tulevaisuuden
suunnitelmia. Vaikka palveluohjaaja toimii asiakkaan etujen valvojana, on asiakas kuitenkin viime kädessä
vastuussa omista valinnoistaan. Yhdessä palveluohjaajan kanssa asiakas harjoittelee vuorovaikutustaitoja.
Yhteistyö on kumppanuutta ja ongelmien ratkaisemista yhdessä. Palveluohjauksessa pyritään kehittämään asiakkaan vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, lisäämään itsetuntemusta ja elämänhallintaa
sekä nostamaan esille asiakkaassa olevia voimavaroja. Palveluohjaajan tehtävänä on antaa asiakkaalle positiivista palautetta ja mahdollistaa asiakkaan onnistumisen kokemukset. Palveluohjausta ei enää tarvita,
kun asiakas pystyy itse asettamaan itselleen tavoitteita ja myös työskentelemään niiden saavuttamiseksi.
Palveluohjaaja on sosiaali- tai terveysalan koulutuksen ja kokemuksen omaava ammattilainen. Palveluohjaajalla tulee olla kykyä verkostoitua eri toimijoiden kanssa. Työyhteisön tuki ja riittävät resurssit ovat
välttämättömiä palveluohjaajan työssä jaksamisen kannalta. Palveluohjaajan työssä korostuvat erilaiset
roolit työskentelyn eri vaiheissa. Palveluohjaajan työssä haasteena onkin eri roolien yhteensovittaminen
kokonaisuudeksi, jossa niitä voi käyttää tarpeen ja tilanteen mukaan sekä tarvittaessa painottaa tiettyä
roolia toisia enemmän.
Lähimmäisen roolissa palveluohjaaja pyrkii välittämään asiakkaalle tunteen turvallisesta ja pysyvästä
yhteistyöstä. Asiakkaan ja palveluohjaajan suhde perustuu molemminpuoliseen arvostukseen. Ammattilaisen roolissa työskennellessään palveluohjaajan on tunnettava päihdepalvelujärjestelmää ja työskenneltävä monien eri yhteistyötahojen kanssa. Ammattilaisena palveluohjaaja tukee asiakasta oman elämäntilanteen realistisessa hahmottamisessa. Palveluohjaajan on osattava arvioida palveluiden oikea-aikaisuus
asiakkaalle eri elämäntilanteissa. Tukihenkilönä palveluohjaaja tukee ja huomioi asiakasta kokonaisvaltaisesti. Palveluohjaajalla on myös tulevaisuuden turvaajan rooli. Kun palveluohjausprosessia lopetetaan, on
asiakkaan pystyttävä itse asettamaan itselleen tavoitteita sekä työskentelemään niiden saavuttamiseksi.
Henna Rauhalan tekemässä kaaviossa (sivulla 31) palveluohjaus jaotellaan löyhästi kolmeen vaiheeseen:
johdanto-, työ- ja saattovaiheeseen. Vaiheet limittyvät toisiinsa ja ovat osin myös päällekkäisiä. Palveluohjauksen perusta on asiakkaan ja palveluohjaajan välisissä kohtaamisissa ja niiden mahdollistamassa luottamuksen rakentumisessa. Asiakkaan kohtaamisella tarkoitetaan asiakkaan huomioimista ilman
ennakko-oletuksia, odotuksia yhteistyöstä, epäilyksiä asiakkaan mahdollisista ongelmista tai tuomitsemista. Johdantovaiheeseen kuuluu kohtaamisen jälkeen alkava luottamuksen rakentaminen. Palveluohjaajan asiakasta kunnioittava asenne, aitous ja rohkeus ottaa vaikeitakin asioita esille, mahdollistavat
luottamuksellisen suhteen syntymisen ja sen jatkumisen. Johdantovaihe luo edellytykset myöhemmälle
rehellisyydelle ja avoimuudelle.
Kun johdantovaiheessa keskitytään asiakkaan ja palveluohjaajan välisen suhteen luomiseen ja kohtaamiseen sekä heidän keskinäisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, työvaiheessa suuntaudutaan tästä kahdenkeskisestä suhteesta ulospäin. Palveluohjaaja ei tuota asiakkaalle mitään palveluita, vaan siihen tarvitaan aina viranomaisia ja palveluntuottajia. Vaiheet eivät aina etene selkeässä järjestyksessä. Työvaihe voi
alkaa asiakkaan kanssa myös heti ensitapaamisen jälkeen. Tällöin palveluohjaajan on kuitenkin muistettava painottaa johdantovaiheen elementtejä. Kun johdantovaihe ja saattovaihe ovat palveluohjauksessa
usein varsin pysyviä vaiheita, on työvaihe asiakkaasta ja hänen tarpeistaan riippuen muuttuva ja joustava.
Johdantovaiheen luottamuksen rakentaminen ja työvaiheen uusien toimintamallien opettelu ovat välttämättömiä vaiheita ennen kuin palveluohjauksessa voidaan siirtyä saattovaiheeseen. Päämääränä on, ettei
asiakas enää tarvitse palveluohjaajan tukea, vaan toimii itsenäisesti ja sujuvasti aikaisemmin haasteellisiksi
osoittautuneiden asioiden ja palveluiden parissa. Jotta työvaiheesta voidaan siirtyä saattovaiheeseen, täy-
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tyy asiakkaan pystyä itse asettamaan itselleen tavoitteita sekä työskentelemään niiden saavuttamiseksi.
Oleellista on, että palveluohjaaja arvioi perusteellisesti asiakkaan todellista kykyä pärjätä itsenäisesti.
Päätös palveluohjauksen lopettamisesta täytyy olla yhteinen, jotta asiakas ei koe tulleensa hylätyksi.
Onnistuneen palveluohjausprosessin myötä asiakkaalle syntyy motivaatio muutokseen. Palveluohjaajan
rohkaisemana ja positiivisen palautteen vaikutuksesta asiakkaalle syntyy usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin. Palveluohjauksen tarve ja merkitys päihde- ja mielenterveystyön saralla tulee todennäköisesti
kasvamaan tulevaisuudessa. Palveluohjauksen avulla asiakkaita saadaan kiinnittymään eri palveluiden
piiriin ja ylipäätään yhteiskuntaan. Palveluohjaus mahdollistaa marginaalissa elävien ihmisten näkyväksi
tulemisen ja osallistamisen.
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