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ESIPUHE
Sopi Jikko -hanke käynnistyi kahdesta eri kulttuurista tulevan ihmisen satunnaisesta kohtaamisesta vuon-

na 2007. Senegalilaisen Oikeustalon (Maison de Justice) edustaja pyysi suomalaista Tukikohta ry:n edustajaa 
auttamaan Senegaliin soveltuvat päihdekuntoutusmallin kehittämisessä. Vuonna 2009 hanke käynnistettiin 
Suomen ulkoasiainministeriön tuella. Hankkeen päämääräksi asetettiin työmallin kehittäminen ja sen levittä-
minen Senegalissa.

Käsillä oleva työkirja on seitsemän vuoden yhteistyön tulos. Työkirjan avulla halutaan tehdä näkyväksi se ke-
hittämistyö, jota on vuosien varrella hankkeessa tehty senegalilaisen ja suomalaisen osapuolen yhteistyönä. 
Työkirjassa esitellään päihdekuntoutujien kanssa työskentelyyn soveltuvia, hyväksi havaittuja ja maailmalla tes-
tattuja menetelmiä ja työtapoja, jotka todettiin hankkeen aikana toimiviksi myös Senegalin olosuhteissa. Tämän 
lisäksi työkirjaa on täydennetty työtavoilla, jotka havaittiin toimiviksi nimenomaan senegalilaisessa kulttuurissa. 
Kirjassa kerrotaan myös niistä rakenteellisista puitteista, joita edellä kuvatun kaltainen työskentely edellyttää. 

Työkirja on suunnattu senegalilaisille ohjaajille ja sosiaalityöntekijöille. Sitä voi lukea kokonaisuutena tai siitä voi 
jokainen poimia itseään kiinnostavia elementtejä ja ohjeita tiettyyn tilanteeseen. Kirjaa voi lukea eri näkökul-
mista, siitä löytyy vinkkejä niin yksilötyöskentelyyn kuin myös ryhmän ohjaamiseen. Se auttaa ymmärtämään 
päihde- ja riippuvuusproblematiikkaa laajemmin sekä osoittaa psykososiaalisen kuntoutuksen merkityksen ja 
tarpeen. Työkirja tarjoaa päihdekuntoutujien kanssa Senegalissa tehtävälle työlle rakenteet ja lähtökohdat, joi-
den puitteissa jokainen voi soveltaa omassa työssään itselleen luontevimpia menetelmiä. Suomalainen lukija 
puolestaan pääsee kirjan kautta tutustumaan ainutlaatuiseen kehityshankkeeseen ja päihdetyön menetelmien 
soveltamiseen länsimaisesta kulttuurista poikkeavassa kontekstissa.

Työkirja on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa esittelemme hankkeen taustaa ja kehittämistyön osa-
puolet sekä kuvailemme itse hanketta ja hankkeen toimintaympäristöä sekä sosio-kulttuurista kontekstiä, joka 
liittyy läheisesti tehtyyn kehittämistyöhön. Tässä osassa hahmotetaan mm. sitä sosio-kulttuurista viitekehystä, 
joka luo raamit työskentelylle. Siinä pohditaan senegalilaisen yhteiskunnan erityispiirteitä, kuten kulttuurin 
kollektiivisuutta ja yhteisöjen vahvaa merkitystä yksilöiden arjessa, pureudutaan naisten asemaan ja naisten 
parissa tehtävän työn erityispiirteisiin. 

Lisäksi tässä osassa kerrotaan Senegalin huumetilanteesta ja esitellään hoitoa tarjoavia tahoja sekä kerrotaan 
niistä rakenteista ja puitteista, jotka on luotu toiminnan ylläpitämiseksi ja joita työskentely päihdekuntoutuja-
ryhmän kanssa edellyttää. Siinä paneudutaan yksityiskohtaisesti mm. henkilökunnan rakenteeseen ja osaami-
sen edellytyksiin, esimiestyön ja johtamisen vaatimuksiin, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin menetelmiin, 
asiakastietojen salassapitoon sekä viestinnän keinoihin ja tarpeellisuuteen. Tässä osassa perehdytään myös 
päihdesairauden luonteeseen ja riippuvuusproblematiikkaan sekä esitellään muutoksen vaihemalli ja sen mah-
dollistama muutosvalmiuden arviointi.

Työkirjan toinen osa keskittyy teoriapohjan esittelyyn. Tässä osassa esitellään niin motivoiva kuin myös ratkai-
sukeskeinen toimintatapa, jotka ovat keskeisiä työotteita Sopi Jikko -keskuksessa tehtävässä työssä, puhutaan 
kohtaamisesta sekä kohtaamisen ansoista ja tarjotaan toisen ihmisen kohtaamiseen konkreettisia työkaluja. 
Vuorovaikutukselle ja dialogille on omistettu runsaasti tilaa, jotta niiden kokonaisvaltainen merkitys avautuisi 
lukijalle. Lopuksi kuvataan vielä ryhmätyötä muutoksen välineenä, kerrotaan ryhmän ohjauksesta ja avataan 
lukijalle niitä ohjauksen elementtejä, jotka mahdollistavat muutoksen.

Työkirjan kolmannessa osassa kuvataan sitä työtä, mitä Sopi Jikko -keskuksessa on käytännön tasolla toteutettu. 
Siinä kerrotaan työskentelytavoista, kuntoutuksen eri vaiheista ja niiden synnyttämistä haasteista, ryhmätyön 
eri muodoista, työpajojen merkityksestä, laulun, tanssin, draaman ja kuvan voimasta, taiteen eheyttävästä vai-
kutuksesta, keskuksessa toteutettavasta yksilö- ja perhetyöstä sekä verkostoyhteistyön merkityksestä. Lisäksi 
kolmannen osan kappaleiden teksteihin on liitetty esimerkkejä käytetyistä harjoitteista sekä asiakastilanteista.

Suomalaista lukijaa silmällä pitäen käsillä olevassa suomenkielisessä laitoksessa on esitelty senegalilaista laitosta 
laajemmin senegalilaisen yhteiskunnan kulttuurisia erityispiirteitä, mm. naisten asemaa Senegalissa.
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Sopi Jikko (wolofin kieltä ja tarkoittaa muutosta käyttäytymisessä) -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää 
Senegalin tarpeisiin soveltuva huumekuntoutuksen malli, jolla torjutaan huumeiden käytön aiheuttamia sosi- 
aalisia ongelmia yhteisöissä. Yhteistyökumppaneina mallin kehittämisessä ovat olleet Tukikohta ry Suomesta 
sekä Oikeustalo (Maison de Justice) Senegalista. Hanke on Suomen ulkoasiainministeriön rahoittama. Vuosina 
2009–2015 toteutetun hankkeen kuntoutuksen piirissä on ollut yhteensä 85 asiakasta perheineen. Lisäksi koh- 
deryhmän edustajien kanssa on työskennelty mm. kentällä sekä vankiloissa.

Malli on kehitetty Pikinen lähiössä, joka on senegalilaisen yhteiskunnan sosiaalista dynamiikkaa hyvin edustava 
taajama-alue. Pikinen kaupunki muodostuu 16 kunnasta, joiden joukossa on Diamaguene Sicap Mbaon kunta, 
missä Sopi Jikko -keskus sijaitsee. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda tehokas huumehoitomalli Diamaguene Si-
cap Mbaon Oikeustalon alueella ja sen jälkeen levittää sitä muihin yhteisöihin, joiden alueella toimii Oikeustalo.

Kehitystyö on koostunut useista elementeistä. Suomalaista päihdetyön osaamista on sovellettu Senegalin oloi-
hin. Työmuotoja on kehitetty yhdessä ja niihin on yhdistetty elementtejä senegalilaisesta yhteiskunnasta ja 
kulttuurista. Kehitystyössä on koko ajan pyritty ottamaan huomioon senegalilaisen yhteiskunnan erityispiir-
teet, erityisesti kulttuurin kollektiivisuus ja lähiyhteisöjen suuri merkitys yksilöiden arjessa, mitkä eroavat suo-
malaisesta yhteiskunnasta.

Kehittämistyön tuloksena on syntynyt uusi työtapa, joka pohjautuu kahden kulttuurin väliselle tiiviille yhteis-
työlle. Jotta kehittämistyö on ylipäänsä ollut mahdollinen, on osapuolten täytynyt tutustua toistensa erilaisiin 
kommunikointi- ja vuorovaikutustapohin, mikä on ollut paitsi välttämätön edellytys sujuvalle yhteistyölle, 
myös edellytys sille, että suomalainen osapuoli on voinut auttaa paikallisia toimijoita kuntoutustyön käynnis-
tämisessä ja kehittämisessä.

Hankkeella on kyetty vahvistamaan huumeiden käyttäjien edellytyksiä saada laadukasta kuntoutusta ja näin 
parantamaan heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan elämäänsä. Yhteisöjen, paikallistoimijoiden ja viran-
omaisten kanssa tehtävän työn avulla on kyetty lievittämään ihmisten huolta ja turvattomuuden tunnetta, 
levittämään oikeaa tietoa riippuvuudesta sairautena ja näin vaikuttamaan positiivisesti paikallisiin yhteisöihin 
hälventämällä mm. huumeiden käyttäjiin kohdistuvaa stigmaa.

HYÖDYNSAAJAT
Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret huumeiden käyttäjät perheineen Diamaguene Sicap Mbaon kunnan 
alueella. Hankkeen tavoitteena on ollut auttaa nuoria 8-25 -vuotiaita huumeiden käyttäjiä ja heidän läheisiään 
sekä kuntouttaa ja tukea näitä nuoria takaisin yhteiskuntaan. Tämän lisäksi hankkeessa on työskennelty myös 
rangaistuksensa loppuvaiheessa olevien huumeiden käytöstä tai salakuljetuksesta tuomittujen nuorten kanssa. 
On arvioitu, että päihdeongelmat koskettavat välillisesti tai suoraan 10-20 prosenttia alueen nuorista.

Hankkeen välittömät hyödynsaajat ovat kuntoutukseen osallistuvat nuoret ja heidän perheensä. Kuitenkin kaik-
ki alueen asukkaat ovat hyötyneet hankkeesta välillisesti, sillä hankkeen tavoitteena on myös ollut vähentää 
huumeiden käytön yhteisöille aiheuttamia ongelmia. Lopulta myös muut kunnat voivat hyödyntää käsillä ole-
vaa hankkeen tuloksena syntynyttä huumekuntoutusmallia.

HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ESITTELY
Senegalin väestö muodostuu ensisijaisesti nuorista, alle 15-vuotiaista, joita on 42,16% väestöstä. Työttömyys 
on yleistä (48% vuonna 2007) ja lukutaidottomuus edelleen korkeaa (arvio vuodelta 2015: naisista 53,4% ja mie-
histä 32,3 % on lukutaidottomia). Suurin osa väestöstä, 94 prosenttia, on muslimeja ja suurin osa heistä kuuluu 
johonkin neljästä suufilaisveljeskunnasta. Arviolta 5 prosenttia on kristittyjä, mutta yliluonnolliset uskomukset 
ja alkukantaiset uskonnot elävät suurten uskontojen rinnalla. (CIA World Fact Book, 2015.)

Senegal on useista eri etnisistä- ja kielivähemmistöistä koostuva maa. Virallinen kieli on ranska, mutta lisäksi 
maassa puhutaan vähintään 38 eri kieltä. Puhutuimmat kielet ovat wolof, pular (tai fula), jola ja mandinka. (mt.)
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Sopi Jikko -työmalli – Huumekuntoutusta Senegalissa

1.1 HANKKEEN OSAPUOLTEN 
ESITTELY

Sopi Jikko -kehittämishankkeen yhteistyötiimin muodostivat Tukikohta ry -järjestö Suomesta sekä Maison 
de Justice (Oikeustalo) Senegalista. Lisäksi hankkeella on ollut Senegalissa useita eri yhteistyötahoja. Seuraavaksi 
esitellään ensin varsinaiset yhteistyökumppanit ja sen jälkeen muutama muu keskeinen yhteistyötaho.

TUKIKOHTA RY
Tukikohta ry (aiemmin Omaiset Huumetyön Tukena ry) on päihdealan järjestö, joka kehittää päihteitä käyttä-
ville ja kuntoutuville asiakkaille suunnattuja avohoidollisia päihdepalveluja sekä tarjoaa tukea ja apua päihteitä 
käyttäville, kuntoutujille ja heidän läheisilleen. Vuonna 2000 perustettu järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti 
sitoutumaton.

Tällä hetkellä järjestö työllistää 14 henkeä Suomessa. Järjestö työskentelee aktiivisesti huumeita käyttävien, 
päihdekuntoutujien ja heidän läheistensä palvelujen ja aseman parantamiseksi. Järjestö julkaisee materiaalia ja 
tarjoaa koulutusta päihde- ja sosiaalityön parissa työskenteleville ammattilaisille. Tukikohta ry onkin päihde-
työn ja riippuvuuteen liittyvien asioiden erityisasiantuntija. Yhtenä tärkeänä tehtävänä se pyrkii tuomaan esiin 
huumeita käyttävien ja heidän läheistensä tilanteen ja tarpeet.

Järjestön keskeisenä tavoitteena on kehittää palveluja huumeita käyttäville, päihdekuntoutujille ja heidän lähei-
silleen. Koko olemassaolonsa ajan järjestö on pyrkinyt vaikuttamaan mm. päihdehoitojärjestelmän ongelmiin 
sekä yleiseen mielipiteeseen, jotta päihdeongelmasta kärsivien olisi helpompi saada apua, tukea ja hoitoa.

Järjestö tekee haittoja vähentävää työtä edelleen päihteitä käyttävien parissa. Vielä päihteitä käyttäville on 
tarjolla mm. yksilöllistä tukea ja palveluohjausta, vertaistoimintaa ja ryhmätoimintaa. Lisäksi asiakkaat voivat 
asioida järjestön matalan kynnyksen kohtaamispaikassa. Toiminnan tavoitteena on osallisuuden edistäminen ja 
elämänlaadun parantaminen. Päihteiden käytön lopettaneille Tukikohta ry tarjoaa kuntoutusta sekä kuntout-
tavaa työtoimintaa. Vertaistuki- ja ryhmätoimintaa sekä tuki- ja neuvontapalveluita ja virkistystoimintaa on 
tarjolla päihteitä käyttävien läheisille.

OIKEUSTALO
Vuosina 1998-1999 Senegalin valtio katsoi tarpeelliseksi edistää kansalaisten arjen oikeuksien toteutumista sekä 
ennaltaehkäistä rikollisuutta ja syrjäytymistä. Käynnistettiin laaja ruohonjuuritason hanke, jonka tavoitteena oli 
vahvistaa instituutioita ja parantaa julkisia palveluita kuten korttelipoliisin toimintaedellytyksiä. Hanke kilpistyi 
Oikeustalo-järjestelmän perustamiseen vuonna 2004 ja tänä päivänä Oikeustaloja on eri puolilla Senegalia  jo 
yhteensä 13 kappaletta. Oikeustalojärjestelmän alullepanijoina toimivat Senegalin Oikeusministeriö sekä YK:n 
huumeiden ja rikollisuuden vastainen komitea (ONUDC).

Oikeustalojen tehtävänä on jakaa suurelle yleisölle lainopillista tietoutta, jotta kansalaiset ymmärtäisivät pa-
remmin omat oikeutensa sekä oikeudenkäytön toimintaperiaatteet, toimia välittäjänä yksityisten kansalaisten 
välisissä siviilioikeudellisissa kysymyksissä sekä auttaa rikosten uhreja. Oikeustalojen roolina onkin ylläpitää 
naapurisopua tarjoamalla länsi-afrikkalaiseen perinteeseen pohjautuvaa vaihtoehtoista tapaa ratkaista konflik-
teja neuvottelun ja sovittelun keinoin. Oikeustalot hoitavat esimerkiksi avioliittoon, avioeroon, kansalaisyhteis-
kuntaan, maankäyttöoikeuteen, naapurien välisiin kiistoihin, rikosten uhrien suojeluun sekä perintöön liittyviä 
asioita. Lisäksi oikeustalojen tehtävänä on rikollisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy.

Oikeustalo on kansalaisjärjestöjen ohjaama ja valvoma elin, joka toimii kunnan hallinnon alaisuudessa. Sen 
johdossa toimii koordinaattori, joka pitää huolta suhteista suureen yleisöön ja yhteistyökumppaneihin, toi-
mii välittäjänä riitojen sovittelussa sekä johtaa Oikeustalon koordinointikomiteaa, joka muodostuu eri paikal-
listoimijoista. Näitä paikallistoimijoita eli Sicap Mbaon kunnan alueella toimivia järjestöjä ja organisoituneita 
kansalaisaktiiviryhmiä ovat mm. naisyhdistys, nuorisoyhdistys, ikäihmisten yhdistys, urheiluseurat, poliisi, ali-
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prefektin virasto, syyttäjävirasto sekä eri uskontokuntien edustajat, toisin sanoen tahot, joilla on suuri vaikutus 
alueella elävien ihmisten mielipiteisiin.

Diamaguene Sicap Mbaon Oikeustalo kuuluu ensimmäisen sukupolven Oikeustaloihin. Se on alusta alkaen pyr-
kinyt määrätietoisesti vahvistamaan rikosten uhrien auttamiseen ja nuorisorikollisuuden ehkäisyyn liittyviä 
hankkeita. Osana tehtäväänsä rikosten uhrien auttamisessa Diamaguene Sicap Mbaon Oikeustalo on tehnyt 
yhteistyötä mm. ranskalaisten toimijoiden kanssa nuorten rikollisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Näin 
ollen huumekuntoutusmallin kehittämiseen tähtäävän yhteistyön käynnistäminen Tukikohta ry:n kanssa oli 
luonnollinen askel hyväksi havaitulla tiellä ja liittyi olennaisena osana Oikeustalon tavoitteisiin.

MUUT YHTEISTYÖTAHOT
Sopi Jikko on hankkeen toiminta-aikana tehnyt yhteistyötä eri toimijoiden kanssa Senegalissa. Merkittävim-
mät ja pitkäaikaisimmat yhteistyökumppanit ovat olleet Thiaroyen psykiatrinen sairaala sekä Kulttuurikeskus 
RIAC. Thiaroyen psykiatrinen sairaala on huolehtinut Sopi Jikko -keskuksen asiakkaiden lääkkeellisestä hoidosta 
ja lähettänyt keskukseen uusia asiakkaita. Kulttuurikeskus RIAC on puolestaan ohjaajiensa johdolla toteuttanut 
kuntoutuksellisia menetelmiä hyödyntäviä työpajoja keskuksen asiakkaille. 

Yhteistyötä on tehty myös eri kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat olleet 
mm. Mielenterveystyön yksikkö, Rangaistuslaitos, Kansallinen AIDS:in vastainen liitto (ANCS), Jacques Chirac 
-keskus, Opettajain järjestö, Plan Sénégal ja Vaikeassa tilanteessa olevia lapsia ja nuoria auttavien järjestöjen 
yhteenliittymä (COSAED) sekä Afrikan maiden huumeiden vastainen verkosto (RADOVIS).

Yhteyksiä on ylläpidetty myös mm. sisäministeriöön, ministeriöiden väliseen huumeiden vastaiseen komiteaan, 
paikallistoimijoihin, Kanadalaiseen paikallisaloitteiden rahastoon, CARITAS-järjestöön sekä Senegalin jalkapal-
lo- ja rugby-liittoihin.

1.2 SOSIO-KULTTUURINEN 
VIITEKEHYS

Senegalilainen yhteiskunta on kollektiivinen kulttuuri, joten yhteisöjen merkitys korostuu arjessa. Kollek-
tiivisessa kulttuurissa lapset kasvavat perheissä, jotka koostuvat monista yhdessä elävistä läheisistä ihmisistä, 
ei pelkästään vanhemmista ja sisaruksista. Perheeseen saattaa kuulua isovanhempia, setiä, tätejä ja serkkuja. 
Tällaisissa perheissä kasvaessaan lapset oppivat näkemään itsensä oman ryhmänsä jäseninä ja oman ryhmänsä 
erillisenä muista ryhmistä. Lasten identiteetti rakentuu pitkälti tämän oman ryhmän varaan ja ryhmä tarjoaakin 
yksilölle turvaa ja tukea elämän koetuksissa. Siksi omaa lähiryhmää kohtaan tunnetaan elinikäistä uskollisuut-
ta ja uskollisuudesta luopuminen tai ryhmästä erotetuksi tuleminen on pahinta, mitä voi tapahtua. Yksilön ja 
hänen lähiryhmänsä välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka on sekä käytännön sanelema että psykologinen. 
(Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010.) 

Senegal on yhteiskuntana hierarkkisempi kuin esimerkiksi Suomi. Hierarkkisuus näkyy valtaetäisyytenä, millä 
tarkoitetaan mm. sitä, kuinka rohkeasti alaiset uskaltavat ilmaista mielipiteitään, jos ovat eri mieltä esimiehensä 
kanssa vai uskaltavatko ollenkaan, asettavatko he etusijalle itsevaltaisen vai keskustelevan esimiehen, hyväk-
sytäänkö yhteiskuntaluokkien välinen tai etninen eriarvoisuus, odotetaanko lapsilta kuuliaisuutta vanhempia 
kohtaan vai rohkaistaanko lapsia omaehtoisiin kokeiluihin ja henkilökohtaiseen riippumattomuuteen. Hierark-
kisuudesta johtuen sekä alaisen että lapsen voi olla toisinaan vaikea ilmaista itseään johtajalle tai vanhemmalle. 
(mt.)

Johtuen yksilön riippuvuussuhteesta omaan lähiryhmäänsä on selvää, että kollektiivisissa kulttuureissa pyritään 
vaaliman yhteisöä ristiriidoilta sekä säilyttämään harmoninen yhteiselo. Lapset oppivat jo varhain mukautu-
maan muiden mielipiteisiin. Jos ilmaantuu uusi asia, josta ei ole vakiintunutta ryhmän mielipidettä, tarvitaan 
perhekokous ennen kuin kanta voidaan ilmaista. Lasta, jonka mielipiteet poikkeavat radikaalisti kollektiivisista 
näkemyksistä, pidetään huonoluonteisena. Koska ihmiset ovat toisistaan vahvasti riippuvaisia, yhteisön sisäiset 
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erimielisyydet ja ristiriidat ovat suuri uhka koko yhteisölle ja sitä kautta myös yksilöiden hyvinvoinnille. (mt.)  
Kun tähän yhdistyy hierarkkisuus, jossa ihmiset mieltävät olevansa jo lähtökohdiltaan eriarvoisessa asemassa, 
on suora välienselvittely tai vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen hyvin vaikeaa.

Kuntoutusmallin kehittämisen kannalta juuri tämä kollektiivisen kulttuurin puoli on aiheuttanut haasteita, sillä 
vaikeiden tai ristiriitaisten asioiden käsittely on kuntoutuksessa tärkeää, vaikka kollektiivisessa kulttuurissa 
tällaisia tilanteita nimenomaan pyritään välttelemään. Esimerkkinä voidaan mainita se, että kuntoutusprosessin 
edistämiseksi ja retkahdusvaaran tunnistamiseksi asiakkaalle on säännöllisesti esitettävä kysymys, kuinka suuri 
hänen halunsa käyttää huumeita on. Asian esille ottamisen myötä päästään keskustelemaan niistä toimenpiteis-
tä, joilla mielihalua voidaan vähentää tai torjua. Senegalissa asian puheeksi ottaminen on kuitenkin hankalaa. 
Syitä voi olla useampia: ei haluta kajota epämiellyttäviin asioihin, koska jo ennalta tiedetään, että rehellisen vas-
tauksen saaminen on miltei mahdotonta, tai ei haluta kuulla vastausta, joka voisi olla oman ryhmän mielipiteen 
(tässä tapauksessa halu pysyä raittiina) kanssa ristiriidassa.

Oman mielipiteen ilmaisemisen vaikeus ilmenee vaikkapa siten, että kuntoutuskeskuksen asiakkaat ilmaisevat 
mieluummin mielipiteitä, joita he uskovat ohjaajien heiltä odottavan. He ilmaisevat ikään kuin omana mielipi-
teenään kyseiseltä ryhmältä odotetun mielipiteen, sillä he eivät ole tottuneet ilmaisemaan omia mielipiteitään. 
Ongelma syntyy, jos ohjaajat tukevat kyseistä käyttäytymistä, eivätkä edes pyri löytämään kunkin yksilön hen-
kilökohtaista näkemystä. Ratkaisu saattaa löytyä siitä, että isompi ryhmä jaetaan pienempiin, kahden - kolmen 
hengen ryhmiin, ja jokaista ryhmää kehotetaan keskustelemaan keskenään ja löytämään oma näkemyksensä 
asiaan. Tämän jälkeen ryhmän vastauksen esittäjän on helpompi esittää asiansa, koska hän edustaa ryhmänsä 
näkemystä, ei omaansa. Näin ryhmän jäsenet voivat tuntea olonsa turvallisemmaksi voidessaan puhua ryh-
mänsä puolesta.

Senegalilaisen yhteiskunnan kollektiivisuus näkyy myös perhesuhteiden ja yhteisöön kuulumisen merkityk-
senä. Yhteisö myös pitää huolta omistaan ja muodostaa eräänlaisen turvaverkon. Esimerkiksi vammaisista ja 
mielenterveysongelmaisista huolehditaan. Jalkansa menettänyt autetaan bussiin, sokealle annetaan rahaa, mie-
lenterveysongelmaista suojellaan. Sama sallivuus ja huolenpito ilmenee myös kuntoutujien ryhmässä. Ketään ei 
kiusata, kaikki hyväksytään ryhmän jäseneksi taustasta, taikka fyysisistä tai psyykkisistä kyvyistä riippumatta. 
Tämä on hyvä lähtökohta sille, että myös päihteiden käyttäjä nähdään ennemminkin tukea ja apua tarvitsevana 
yksilönä, kuin epätoivottuna kansalaisena. Yhteisö, niin kuntoutujista koostuva ryhmä kuin koko yhteiskun-
takin, ei tuomitse päihdeongelmasta kärsivää, vaan tarjoaa apuaan. Sopi Jikko -hankkeen on edellä mainitusta 
syystä ollut suhteellisen helppoa saada toiminnalleen hyväksyntä, niin viranomaisten kuin myös lähiyhteisön 
taholta

Kulttuurin kollektiivisuus ja perhesuhteiden merkitys on pyritty ottamaan huomioon myös kuntoutuksessa. 
Ensinnäkin, perhetyöhön on panostettu erityisen paljon. Sosiaalityöntekijä tekee lukuisia kotikäyntejä ja näkee 
paljon vaivaa perheiden tukemisessa ja perheen sisäisen vuorovaikutuksen parantamisessa. Tämä tarkoittaa 
ennen kaikkea tiedon lisäämistä huumeongelman syistä ja niihin reagoimisesta. Ilman perheen ja lähipiirin 
oikeanlaista tukea kuntoutuksessa oleva henkilö ei voi toipua. Hänen on kyettävä ensisijaisesti integroitumaan 
lähipiiriinsä, voitettava sen luottamus, ennen kuin kuntoutumisprosessissa päästään etenemään. Senegalissa 
tämä on kuntoutumisen ehdoton edellytys.

Eräässä senegalilaisten työntekijöiden ja suomalaisen osapuolen välillä käydyssä palautekeskustelussa nousi 
esille mielenkiintoinen seikka. Ikään kuin vaistomaisesti työntekijät olivat ottaneet itselleen erilaisia rooleja 
ryhmän jäsenten kanssa kommunikoidessaan. Vanhempi naisohjaaja kertoi, että koska asiakkaat suhtautuivat 
häneen äitihahmona, hänen oli muita helpompi ottaa puheeksi tiettyjä asioita, kuten esimerkiksi henkilökoh-
taista hygieniaa yms. Tästä seurasi, että muutkin tunnistivat omat roolinsa veljenä, siskona, isänä. Keskustelun 
päätteeksi tarjoutunutta mahdollisuutta päätettiin tietoisesti ryhtyä käyttämään kuntoutuksen välineenä. Per-
heeseen integroitumisen harjoittelu voitiin näin aloittaa jo kuntoutujan sitoutuessa ryhmätoimintaan, hyvissä 
ajoin ennen kuntoutusprosessin päättymistä.

Toisaalta juuri tämä uuteen ”perheeseen” samaistuminen ja siitä irrottautuminen nosti esiin uusia haasteita. 
Kuntoutusprosessin päämääränä kun on yksilön itsenäistyminen ja vähitellen tapahtuva irrottautuminen kun-
toutuksen aikaisista tukirakenteista. Koska senegalilaiseen kulttuuriin ei kuulu perheestä irrottautuminen, eikä 
toisaalta itsenäistyminenkään – ainakaan  yksilöllisen kulttuurin mittapuun mukaan, kuntoutuksen päättämi-
nen osoittautui vaikeaksi paitsi asiakkaan, myös ohjaajien näkökulmasta. Vielä hankkeen viidentenä vuotena 



12 Sopi Jikko -työmalli – Huumekuntoutusta Senegalissa

ohjaajien oli vaikea ”päästää irti” ryhmän jäsenestä ja luottaa tämän kykyyn kantaa itse vastuu omasta elämästä. 
Eihän perhe voi kollektiivisessa kulttuurissa hylätä ”lastaan”, eikä eron sanoittamiseen tuntunut  myöskään ole-
van sanastoa. Tästä johtuen kuntoutusjaksot tuppasivat venymään loputtoman pitkiksi, jopa vuosien mittaisiksi, 
ja itsenäisyyden harjoittelu jätettiin tekemättä. Kehittämistyössä paneuduttiinkin intensiivisesti juuri niiden 
keinojen löytämiseen, joilla tämä ongelma kyettiin ratkaisemaan.

Ymmärrettävistä syistä on tietysti todella haasteellista rakentaa itsenäisen elämän vaatimia tukirakenteita 
maassa, jossa itsenäisyyden edellytyksenä olevan työpaikan tai työn saaminen on usein kiven alla. Työntekijöitä 
kun on tarjolla huomattavasti enemmän kuin on avoimia työpaikkoja. Mutta siitä huolimatta kuntoutusproses-
sia ei voi jättää viemättä loppuun tai se koituu kuntoutujan tappioksi. Ohjaajia koulutettiin kohtaamaan epä-
miellyttäväksi koettua vastuuta nuoren irti päästämisessä, jotta itsenäisyyden vaatima väistämätön eroprosessi 
surutöineen kävisi mahdolliseksi (ks. tarkemmin luku 6.4 ”Kuntoutuksen lopettaminen”).

Sosiaalityöntekijän harteilla on myös lukuisten ennakkoluulojen oikaiseminen ja perheen häpeäntunteen laan-
nuttaminen. Perheen häpeän tunne kumpuaa ennen kaikkea siitä, että usein päihdeongelmainen perheenjäsen 
käyttäytyy huonosti ja jollakin tavalla ”väärin”. Vaikka kollektiiviseen kulttuuriin toisaalta kuuluu omasta jäse-
nestä huolen pitäminen, niin ”huono käytös” on asia, jota yhteisön on vaikea suvaita, johtuen niin ikään riippu-
vuussuhteesta yhteisöön, jossa ei suvaita normeista poikkeavaa käytöstä. Useimmiten vanhempien huolena ei 
siis niinkään ole itse päihdeongelma, vaan perheenjäsenen suvaitsevuuden rajoja koetteleva käyttäytyminen.

Häpeä liittyy näin ollen oleellisesti kollektiivisen perhekulttuurin käsitteeseen. Häpeän tunne, erotuksena 
syyllisyydentunteesta (syyllisyys on yksilöllistä ja kuuluu yksilölliseen kulttuuriin), on luonteeltaan yhteisöl-
listä. Ryhmä, jonka jäsen on rikkonut yhteisön sääntöjä vastaan – tässä tapauksessa käyttämällä huumeita ja 
käyttäytymällä sopimattomalla tavalla – tuntee häpeää jäsenensä huonosta käyttäytymisestä. Samoin yhteisöä 
vastaan rikkonut jäsen tuntee kollektiiviseen vastuun tunteeseen pohjautuvaa häpeää. Asian julki tuleminen 
on suurempi häpeä kuin itse rikkomus. Näin ei ole syyllisyydentunteen kanssa. Sitä tunnetaan, olipa rikkomus 
muiden tiedossa tai ei. (mt.)

Senegalissa juuri häpeän tunne tuottaa usein tarpeen selittää päihteitä käyttävän läheisen huonoa käytöstä tai-
kauskon avulla, kuten lapsen joutumisella pahojen henkien valtaan. Valitettavan usein asiaan koetetaan myös 
hakea parannuskeinoja ennemminkin mystisistä rituaaleista kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta. Saman 
asian voi nähdä Suomessa ilmenevän läheisten pyrkimyksenä selittää päihdeongelmaa mieluummin mielenter-
veysongelmana, kuin päihteiden käytöstä johtuvana ongelmana. Kyseessä on siis sama ilmiö, joka ilmenee näissä 
kahdessa kulttuurissa eri tavoin. Onkin tärkeää, että senegalilaiset työntekijät ovat valmistautuneet kohtamaan 
ihmisten taikauskoisia selityksiä päihdeongelmille sekä keskustelemaan ja jakamaan tietoon perustuvaa infor-
maatiota aiheesta.

1.3 NAISTEN ASEMA JA 
NAISERITYINEN TYÖ

Senegalissa on liki 13 miljoonaa asukasta. 15–64-vuotiaissa naisia on tilastojen mukaan 3,6 miljoonaa ja 
miehiä 3,2 miljoonaa. Puolet maan väestöstä on toisin sanoen naisia. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo ei 
kuitenkaan toteudu kunnolla Senegalissa, vaikka lainsäädäntö sitä periaatteessa suosii. Esimerkkinä edistyksel-
lisestä demokratia- ja tasa-arvokehityksestä on syytä mainita laki, joka vanhoillisten vastarinnasta huolimatta 
säädettiin vuonna 2010. Kyseinen tasa-arvolaki edellyttää, että vaaleissa puolet ehdokkaista on naisia. Sen tulok-
sena maan 150-jäsenisessä parlamentissa on nykyään 64 naista eli 42,7 % on nykyään naisia. (Gender Assesment 
USAID/Senegal, 2010; Informations générales sur le parlement, 2015.)

Senegal on myös ratifioinut lukuisia sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä sopi-
muksia, mukaan lukien Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen (CEDAW). Myös 
historiallisesti naisilla on Senegalissa vahva kansallisten johtajien ilmaisema poliittinen tuki sekä aktiivinen 
kansalaisyhteiskunta, jossa naisyhteisöt pyrkivät edistämään naisten oikeuksia ja sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden toteutumista. (Gender Assesment USAID/Senegal, 2010.)
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Periaatteessa Senegalin perustuslaki siis takaa sukupuolten tasa-arvon. Käytännössä naiset ovat kuitenkin edel-
leen heikoilla niin koulutuksessa ja työelämässä, kuin myös maanomistuksessa ja perintöoikeudessa. Yhdysval-
tain kehitysapuviraston USAID:in keväällä 2012 julkaistu arvio sukupuolten tasa-arvosta Senegalissa (Gender 
Assesment USAID/Senegal, 2010) paljastaa muun muassa, että 20–24-vuotiaista naisista 39 prosenttia oli avioi-
tunut ennen 18 vuoden ikää (da Silva, 2012).

Muun muassa kulttuuriset ja uskonnolliset uskomukset estävät edelleen naisten täysimääräisen osallistumisen 
maan kansantalouden kehittämiseen sekä poliittiseen elämään (da Silva, 2012). Tyttöjä ei edelleenkään lähetetä 
kouluun siinä määrin kuin poikia, ja siksi naisten lukutaito on lähes puolet miehiä alhaisempi (naiset 33%, mie-
het 52%) (Gender Assesment USAID/Senegal, 2010). Tämä on esteenä maan kehitykselle, sillä kehitys ei toteudu 
ilman tasa-arvoa. Yhteiskunta käy puoliteholla, kun naiset jäävät kotiin eivätkä osallistu työelämään, koulu-
tukseen, innovointiin, osaamisen kehittämiseen. Naisten kouluttautuminen edistäisi perheiden hyvinvointia ja 
nopeuttaisi yhteiskunnan vaurastumista.

Kansanperinteet, tavat ja uskomukset määrittelevät yhä voimakkaasti ihmisten käyttäytymistä yhteisöissä, eri-
tyisesti maaseudulla. Kulttuuriset uskomukset ylläpitävät miesten keskeistä roolia sosiaalisen elämän alueilla, 
kun taas naisten oletetaan täyttävän velvollisuutensa vaimoina ja äiteinä. Naisten koulutuksen lisääntyminen 
ja terveydenhuollon tehostuminen ovat viime vuosina kuitenkin edistäneet myös naisten mahdollisuutta osal-
listua yhteiskunnan rakentamiseen ja perheen elättämiseen.

Monet seikat viittaavatkin siihen, että muutos on tapahtumassa. Yhä useampi tyttö käy koulua. Sen seurauksena 
näiden tyttöjen avioliittoon astumisikä on kaupunkiseuduilla noussut viime vuosina ja ympärileikkaustapaukset 
vähentyneet (kiellettiin laissa jo 1999). Myös lukuisat kansalaisjärjestöt toimivat yhteistyössä naisyhteisöjen 
kanssa, edistävät tosiasioihin perustuvan tiedon saantia ja vievät tietoutta myös maaseudun kyliin. (Gender 
Assesment USAID/Senegal, 2010.)

Vielä on kuitenkin voimassa kansallisia lakeja, jotka eivät takaa naisille samoja oikeuksia kuin miehille. Tällainen 
laki on esimerkiksi perintölaki, joka vaikeuttaa naisten oikeutta periä omaisuutta suoraan, ilman että mies toimii 
välikätenä. Vaihtoehtona on myös suosittu islamilainen laki, joka sallii naisen periä vain osan siitä, mitä mies-
puolinen sukulainen perii. Senegalissa, jossa 94 % väestöstä on muslimeja, islamilainen laki vaikuttaa maalliseen 
lainsäädäntöön (ja korreloi taloudellisten mahdollisuuksien kanssa) kolmessa kohdin; näitä ovat naisen asema, 
avioliitto ja perintäoikeus. (Gender Assesment USAID/Senegal, 2010.)

Laajimmin senegalilaisten naisten asemaan vaikuttava tekijä on perhelaki, jonka alkuperäinen tarkoitus on ol-
lut suojella naisia, mutta joka nykyisin estää naisia osallistumaan täysipainoisesti yhteiskunnalliseen elämään.  
Perhelaki antaa miehelle lasten huoltajuuden, yksinoikeuden päättää asuinpaikasta sekä oikeuden harjoittaa 
moniavioisuutta. (Gender Assesment USAID/Senegal, 2010.) Nainen voi saada lasten huoltajuuden ainoastaan, 
jos hän pystyy osoittamaan miehen olevan kyvytön tehtävään tai jos mies itse luopuu oikeudestaan. Miehen 
oikeus lapseen vaikeuttaa osaltaan naista lähtemästä onnettomasta liitosta. 

Sekä Senegalin maallinen laki että islamilainen laki antavat miehelle oikeuden moniavioisuuteen. Miehellä saa 
islamin mukaan olla neljä vaimoa. Tosin puolisoiden on pormestarin kansliassa toimitettavan virallisen vihki-
misen yhteydessä allekirjoitettava sopimus, jossa he yhdessä päättävät elää joko moni- tai yksiavioisessa avio-
liitossa. Usein sosiaalinen paine kuitenkin pakottaa naiset moniavioisuuteen.

Moniavioisuus on myös osa perinteistä senegalilaista yhteiskuntaa. Moniavioisuutta harjoitettiin maassa jo 
kauan ennen islamin tuloa. Tästä johtuen moniavioisuus on juurtunut syvälle Senegalin perinteisiin, ja se kos-
kettaa jokaista naista uskonnosta riippumatta. Myös esimerkiksi katolisella senegalilaisella miehellä voi olla 
useita naisia, vaikka hän olisi vain yhden kanssa virallisessa liitossa. Perinteen mukaan katolisella miehellä on 
oikeus jäädä naisen luo, jonka kanssa hän on saanut lapsia, vaikka ei voisikaan mennä tämän kanssaan naimisiin. 
(Rosenlew & Zilliacus, 2003.)

Senegalissa viitataankin mielellään perinteiseen senegalilaiseen yhteiskuntaan ja siihen, että yksiavioisuus kuu-
luu länsimaiseen perinteeseen. Moniavioisuutta pidetään tärkeänä osana afrikkalaista identiteettiä ja keinona 
vastustaa länsimaisia vaikutteita. Moniavioisuutta tukee myös tarve antaa mairitteleva kuva miehisestä potens-
sista: mies, jolla on monta vaimoa luo kuvaa rikkaasta ja viriilistä miehestä. Kuvaa, jota runsas jälkikasvu vain 
vahvistaa. Se on yksi tärkeä syy siihen, että miehillä on edelleen tarve siittää runsaasti lapsia, vaikkei heillä olisi 
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varaa ylläpitää edes yhtä perhettä, saati kouluttaa kaikkia lapsiaan. Miehet perustelevat valintaansa sillä, että 
täyttävät näin islamin lain vaatimukset. (da Silva, 2012.)

Moniavioisuuden puolesta puhuu myös se tuki ja apu, jota vaimot voivat saada toisiltaan. Parhaimmassa ta-
pauksessa naisten välinen solidaarisuus mahdollistaa paitsi kotitöiden puolittamisen, myös vastuun jakamisen 
perheestä ja lasten kasvatuksesta. Taloudesta huolehtiminen perinteisessä senegalilaisessa suurperheessä on 
raskasta, ja siksi naiset usein toivovatkin miehen ottavan itselleen toisen vaimon. (Rosenlew & Zilliacus, 2003.)

Sen sijaan yhteiskunnan nopeassa tahdissa etenevä modernisaatio on tekemässä moniavioisuudesta yhä vähem-
män suosittua. Vaikka moniavioisuudella on edelleen paljon kannattajia kaikissa yhteiskuntaluokassa, myös 
naisissa, niin sillä on myös yhä enemmän vastustajia. Sitä vastustetaan yhä avoimemmin, uskonnosta ja perin-
teistä riippumatta.

Perheissä, joissa on vain 2-3 lasta ja joissa molemmat aviopuolisot käyvät töissä, ei ole liiemmin kiinnostusta 
tai tarvetta hankkiutua liian suuren perheen elättäjäksi. Ilmassa olevan muutoksen huomaa myös siitä, että 
yhä useampi nainen on alkanut kritisoida moniavioisuuden perinnettä ja jopa syyttää sitä yhteiskunnallisten 
ongelmien lähtökohdaksi. Tämä enteilee muutoksia senegalilaisessa yhteiskunnassa.
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Senegalin moniavioisuudesta ei ole tilastoja. Voi kuitenkin sanoa, että moniavioisiin liittoihin vasten tahtoaan 
joutuvat naiset ovat usein lukutaidottomia ja tietämättömiä oikeuksistaan.

Naisten asemaan liittyy Senegalissa edelleen haasteita ja naiset ovat sukupuolensa johdosta erityisen haavoittu-
vaisessa asemassa. Naisten päihteiden käyttö on myös yhteiskunnassa tabu, mikä tekee huumeita tai muita päih-
teitä käyttävien naisten asemasta erityisen hankalan. Heihin kohdistuu voimakasta yhteisön paheksuntaa, mikä 
on omiaan aiheuttamaan häpeää ja syyllisyyttä. Huumeiden ja päihteiden käyttö on jo itsessään stigmatisoivaa, 
mutta erityisen leimaavaa se on naisille. Naisten huumeiden käyttöön liittyvä leima ja yhteisön paheksunta sekä 
niistä johtuva tarve salata asia voivat myös olla esteitä päihdehoidon saamiselle. Mikäli naisella on lapsia, voi 
lisäksi lasten menettämisen pelko estää avun hakemisen. Toisaalta naisten päihdeongelmat poikkeavat miesten 
päihdeongelmista myös fysiologisista eroista johtuen ja esimerkiksi naisilla riippuvuus kehittyy miehiä nopeam-
min ja pienemmillä käyttöannoksilla.

Suurin osa huumeita ja muita päihteitä käyttävistä on miehiä ja naiset ovat vähemmistössä. Senegalissa naisten 
rooli on usein toimia salakuljettajina, kun taas miehet organisoivat ja pyörittävät myyntiä ja aineiden levitystä. 
Päihdemaailma on siis hyvin miehinen ja usein monella tapaa myös raadollinen. Sukupuolensa vuoksi heikom-
massa asemassa olevalla naisella on miestä suurempi riski tulla huumeiden käyttömaailmassa eri tavoin hyväk-
sikäytetyksi. Toisinaan päihteitä käyttävillä naisilla saattaa olla taustallaan myös seksityötä, mikä voi olla tapa 
rahoittaa käyttöä. Toisaalta päihteiden käyttö voi naisen näkökulmasta näyttäytyä myös keinona, jolla nainen 
selviytyy työstään seksuaalipalveluiden tarjoajana. Seksityöhön liittyvä leima voi entisestään vaikeuttaa päih-
dehoitoon hakeutumista.

Koska päihteitä käyttävien naisten tilanne on monella tapaa herkkä ja erityislaatuinen, on päihdekuntoutukses-
sa kyettävä huomioimaan tilanne ja kohdeltava apua hakevia naisia erityisen hienotunteisesti. Kynnys lähestyä 
hoitolaitosta tai -keskusta on tehtävä naisille mahdollisimman matalaksi ja työntekijöitä on koulutettava koh-
tamaan nämä naiset sukupuolisensitiivisellä ja naiserityisellä työotteella. Naiserityisyys tarkoittaa sitä, että hoi-
dossa ymmärretään sukupuolen merkitys naisten elämään ja kokemuksiin sekä tiedostetaan yhteiskunnalliset 
ja kulttuuriset odotukset ja tekijät, jotka heijastuvat naisten päihdeongelmaan ja kuntoutumiseen (Karttunen, 
2013).

Hoidossa on huomioitava naiselle itselleen tärkeät ihmissuhteet ja roolit, suhde itseen ja omaan sukupuoleen ja 
kehoon sekä mahdollisiin väkivalta- ja traumakokemuksiin.  Hoidon on pyrittävä voimaannuttamaan naista ja 
auttamaan häntä vapautumaan häpeästä ja syyllisyydestä. (Karttunen, 2013.) Käsiteltäviä teemoja ovat esimer-
kiksi naisen roolit, omakuva ja identiteetti, avioliitto, tasa-arvokysymykset, naisten ympärileikkaus ja itsemää-
räämisoikeus, terveys ja seksuaalikasvatus, perhesuunnittelu, koulutus, unelmat ja mahdollisuudet.

1.4 HUUMETILANNE SENEGALISSA
Senegalissa ajateltiin pitkään, että maassa esiintyvät riippuvuusongelmat aiheutuvat lähinnä alkoholis-

ta, tupakasta ja kannabiksesta, kunnes viranomaiset ja suuri yleisö alkoivat pikku hiljaa tiedostaa, että maan 
huumeongelma oli laajempi ja vakavampi, kuin mitä pitkään oli uskottu. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan 
Senegal ei ole enää huumeiden salakuljetuksen läpikulkumaa, vaan maassa myös käytetään kovia huumeita 
sekä uusia psykoaktiivisia aineita, jotka aiemmin ovat tulleet yleisölle tutuiksi lähinnä vain median kautta. Se-
negaliin ovatkin syntyneet eräänlaiset huumekaupan välimarkkinat, esimerkiksi Lounais-Aasian heroiinille ja 
Etelä-Amerikan kokaiinille, joiden lopullisena kohteena ovat ostajat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuodesta 2010 lähtien on havaittu, että huumemarkkinat Senegalissa ovat yleisesti kasvaneet, mutta myös 
kovempien aineiden, esimerkiksi crack-kokaiinin, heroiinin, metamfetamiinin ja barbituraattien, kulutus on 
lisääntynyt ja samalla ovat yleistyneet uudet huumeiden käyttötavat, kuten suonensisäinen käyttö. Tämän joh-
dosta maassa toteutettiin vuonna 2011 UDSEN-selvitys (Ndoye & Girard, 2013). Selvityksen mukaan suonensi-
säisten huumeiden käyttö on Senegalissa jo todellisuutta ja samalla hi-viruksen esiintyminen suonensisäisesti 
huumeita käyttävien keskuudessa on lisääntynyt. Huumeita käyttävistä 5,6 prosenttia kantaa virusta ja suo-
nensisäisiä huumeita käyttävistä peräti 9,5 prosenttia. Koko väestöstä vain 0,7 prosenttia on taudin kantajia. 
(EDS-MICS, 2012.)
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Senegalin terveysministeriön toteuttama UDSEN-selvitys (Ndoye & Girard, 2013) paljasti, että pelkästään Da-
karin alueella on ainakin 1324 suonensisäisten huumeiden käyttäjää. Suonensisäisten huumeiden, heroiinin ja 
kokaiinin, lisäksi maassa käytetään myös muita huumeita, kuten kannabiksen eri muunnelmia ja crackiä. (Etude 
Anrs 12243, 2014.)

Kannabis edustaa kuitenkin käytetyintä laitonta päihdettä Senegalissa. Melkein kaikkia kannabiksen eri muun-
nelmia esiintyy maassa. ONUDC:n raportin mukaan Senegal on Länsi-Afrikan kolmanneksi suurin kannabiksen 
tuottaja heti Nigerian ja Ghanan jälkeen. Maassa on tehty myös suuria khat-huumeen takavarikkoja. Näiden li-
säksi erilaiset päihdyttävässä tarkoituksessa käytetyt teollisuuskemikaalit ovat suosittuja huumeiden käyttäjien 
keskuudessa. Ilmeisin esimerkki tästä on ns. quinz, joka on imppaamalla käytetty liuotin.

Sekä laillisten että laittomien aineiden helppo saatavuus sekä sosio-ekonomiset riskitekijät ovat edistäneet edel-
lä kuvattujen psykoaktiivisten aineiden päätymistä kaikkien väestönosien, mutta etenkin kaikista heikoimmas-
sa asemassa olevien eli lasten ja nuorten, ulottuville. Diamaguene Sicap Mbaon kunnan alueella, missä Sopi Jikko 
-keskus toimii, ongelma koskettaa erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Huumeiden käyttö 
aiheuttaa erilaisia vakavia sosiaalisia ongelmia perheissä ja yhteisöissä: mm. rikollisuutta, perhesuhteiden heik-
kenemistä, syrjäytymistä, mielenterveys- sekä muita terveysongelmia.
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1.5 HUUMEHOITO SENEGALISSA
Senegalin lain 97-04 mukaan huumausaineiden käyttäjälle voidaan asettaa hoitomääräys. Laki siis mahdollistaa 
tuomarin ja huumeiden käyttäjän välisen neuvottelun silloin, kun henkilö on otettu kiinni huumausaineiden 
hallussapidosta. Mikäli huumeiden käyttäjä suostuu osallistumaan vieroitushoito-ohjelmaan, hän voi välttää 
vankeusrangaistuksen ja tuomari voi määrätä hänet sijoitettavaksi päihdehoitoon soveltuvaan kuntoutuslaitok-
seen. Tähän mennessä järjestely ei ole juurikaan ollut käytössä tai siihen on turvauduttu vain harvoin johtuen 
siitä, että Senegalissa ei ole ollut päihdehoitoon erikoistuneita laitoksia. Päihdehoito-ohjelmia onkin perustettu 
maahan vasta aivan viime vuosina, Sopi Jikko ensimmäisten joukossa.

Sopi Jikko -keskus aloitti siis vuonna 2009 tilanteessa, jossa Senegalissa ei ollut päihdehoitoa juurikaan saatavissa. 
Keskus oli maan ensimmäinen huumeiden käyttäjien psykososiaaliseen hoitoon erikoistunut taho, joka yritti 
vastata maassa ilmenneeseen huutavaan päihdekuntoutuksen tarpeeseen kuntouttamalla huumeriippuvaisia 
nuoria.

Senegalissa on viime vuosina havahduttu kasvavaan huumeongelmaan, mikä on johtanut myönteisiin muutok-
siin päihdepolitiikassa ja lainsäädännössä. Mainittakoon etenkin Kansallisen huumausaineiden ja addiktioiden 
tarkkailukeskuksen (Observatoire National Sénégalais des Drogues et des Addictions, ONSDA) sekä Integroidun 
addiktiohoidon keskuksen (Centre de Prise en Charge Integré des Addictions) perustaminen Dakariin. Lain-
säädäntöä on muutettu siten, että korvaushoidon antaminen ja haittoja vähentävä huumausainepolitiikka on 
tullut maassa mahdolliseksi. Fann-sairaalan yhteydessä toimiva uusi CPIAD-keskus onkin aloittanut metadoni-
korvaushoidon tarjoamisen ja tuore ONSDA-tarkkailukeskus tuottaa tilastotietoa ja faktoja huumetilanteesta 
lainsäädäntötyön ja päihdepolitiikan tueksi päättäjille. Myönteisestä kehityksestä huolimatta huumehoidon ja 
päihdekuntoutuksen asiantuntemusta on maassa vielä vähäisesti ja hoitoon pääsy on vaikeaa.
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Seuraavaksi esittelemme toiminnan rakenteet eli kaiken sen, mikä on tarpeellista, jotta asiakastyötä voidaan 
ylipäänsä tehdä. Kerromme, kuinka toiminta on järjestetty ja annamme samalla suosituksia muista kuntoutuk-
seen liittyvistä käytännön seikoista kuten kuntoutuksessa käytettävien tilojen vaatimuksista ja henkilökunnan 
osaamisesta. Lisäksi esittelemme muutamia projektijohtamisen hyviä käytäntöjä liittyen hallinnollisten töiden 
järjestämiseen, asiakastietojen säilyttämiseen ja käsittelyyn sekä kuntoutuskeskuksen viestintään ja yhteiskun-
tasuhteiden ylläpitoon.

2.1 TILAT
Sopi Jikko -hankkeen toteuttamista varten perustettiin vuonna 2009 kuntoutuskeskus Sicap Mbaon kau-

punginosaan. Tarkoitukseen valikoitui noin 150 neliömetrin kokoinen tila keskeisellä sijainnilla: läheltä löytyvät 
mm. Kansallinen psykiatrisen hoidon sairaalakeskus Thiaroye (myöhemmin lyhyesti Thiaroyen psykiatrinen 
sairaala), Diamaguene Sicap Mbaon kaupungintalo, santarmi- ja poliisilaitokset sekä Mbaon terveyskeskus ja 
sairaala. Keskukseen on hyvät liikenneyhteydet, sillä se sijaitsee kahden valtatien varressa.

KESKUKSESSA ON:
3 toimistohuonetta: Yksi huoneista on varattu hankkeen koordinaatiota varten. Tilaa tarvitaan mm. hallinnol-
listen asioiden hoitamiseen ja se toimii samalla myös sihteerin toimistona. Tarvittaessa tilassa on mahdollista 
ottaa vastaan vieraita, keskuksen asiakkaiden vanhempia tai yhteistyökumppaneita.

Toinen huone on varattu sosiaalityöntekijälle. Tilassa säilytetään myös asiakasrekisteriä ja muita asiakastietoja, 
joiden säilyttämisessä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta.

Kolmas huone toimii ohjaajien toimistona. Ohjaajat tekevät tilassa toimistotöitä, kuten suunnittelevat ja arvioi-
vat päivittäisiä toimintoja ja asiakastyötä.

Monitoimitila: Tilaa hyödynnetään erilaisiin tarkoituksiin esimerkiksi työpajojen, ryhmäistuntojen, pelien ja 
leikkien tai vaikkapa kokousten tai koulutusten pitämiseen.

Keittiö: Keittiössä valmistetaan päivittäiset ateriat. Puhtauden ja hygienian vuoksi ruuan valmistukselle on 
tarpeellista olla oma tila. Ruokailu on tärkeä osa päivää ja osa asiakkaista saattaa esim. lääkityksen vuoksi olla 
hyvinkin nälkäisiä. He tulevat usein kaukaa, joten heillä ei ole päivän aikana mahdollisuutta pistäytyä kotona 
ruokailemassa.

Sisäpiha: Pihaa hyödynnetään erilaisissa aktiviteeteissa kuten tietyissä peleissä ja leikeissä, aamunavausharjoi-
tuksissa ja toisinaan työpajoissa. Piha palvelee myös virkistyskäytössä.

Kuntoutuskeskuksen sijainti on erittäin tärkeä ja paikan valintaan tulisi siksi kiinnittää erityistä huomiota. Ei ole 
välttämätöntä, että keskus sijaitsee kaikkien palveluiden lähellä, mutta toisaalta hyvä sijainti on myös strate-
ginen etu esimerkiksi yhteistyösuhteiden kannalta. Näin voidaan myös vähentää paikasta toiseen siirtymiseen 
kuluvaa aikaa sekä kuluja.
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2.2 HENKILÖKUNTA
Sopi Jikko -keskuksen henkilökuntaan kuuluvat:

PROJEKTIKOORDINAATTORI
Koordinaattori, johtaja tai vastuuhenkilö on tärkeä hankkeen johtamisen ja hallinnollisen työn sekä suunnitte-
lun ja seurannan kannalta. Hänen tehtävänään on myös pitää huolta työskentelyolosuhteista ja henkilökunnan 
työhyvinvoinnista.

Koordinaattori on vastuussa keskuksen toiminnasta ja toimii keskuksen johtajana. Hän vastaa niin hallinnosta 
kuin myös yhteistyösuhteista. Hän huolehtii budjetoinnista ja budjettiseurannasta, koordinoi ja johtaa keskuk-
sen toimintaa sekä raportoi rahoittajille ja yhteistyökumppaneille. Hänen vastuullaan on sekä henkilökunnan 
että asiakkaiden hyvinvointi. Hän edustaa keskusta suhteessa muihin toimijoihin ja viranomaisiin sekä pitää 
huolta yhteiskuntasuhteista ja keskuksen imagosta.

Toimintaympäristön tuntemus on tärkeää. Koordinaattorilla tulee olla riittävä koulutus sekä ammatillinen 
osaaminen tehtävän hoitamiseen. Häneltä vaaditaan hyviä sosiaalisia taitoja sekä kykyä verkostoitua ja tehdä 
yhteistyötä. Tehtävässä tarvitaan myös vahvaa hallinnollista osaamista sekä esimiestaitoja. Tehtävä edellyttää 
myös vahvaa sisällöllistä ymmärrystä kuntoutustyöstä,  henkilöstön kehittämisestä ja työhyvinvoinnista.

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
Sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaiden hoidosta sekä yhteistyöstä sairaalan kanssa. Hän on vastuussa asiakkaiden 
lääkkeiden jaosta ja lääkityksen seurannasta yhdessä hoitavan lääkärin kanssa sekä työskentelee perheiden 
kanssa, joiden luokse tekee esimerkiksi kotikäyntejä. Hän haastattelee uudet asiakkaat, laatii asiakaskortit ja 
huolehtii siitä, että jokaisella työntekijällä on kustakin asiakkaasta tarvittavat tiedot. Hän järjestää myös kes-
kustelutilaisuuksia vanhempien, asiakkaiden, työntekijöiden ja johdon kanssa.

Tehtävässä tarvitaan sosiaalityöntekijän tai lisäkoulutusta saaneen pedagogisesti suuntautuneen ohjaajan pä-
tevyys. Sosiaalityöntekijältä vaaditaan vahvaa kuntoutuksellista osaamista, kykyä tehdä yhteistyötä niin per-
heiden kuin julkisten palveluiden tuottajien kanssa sekä vahvaa tietämystä lainsäädännöstä koskien mm. asia-
kastietojen säilytystä.

PEDAGOGISESTI SUUNTAUTUNUT OHJAAJA
Pedagogisesti suuntautunut ohjaaja suunnittelee ja seuraa toiminnan kasvatuksellisia tavoitteita. Hän järjestää 
arviointikeskusteluja ohjaajien ja asiakkaiden kanssa. Hän suunnittelee yhdessä ohjaajien kanssa kaikki viikon 
toiminnot edellisen viikon aikana tehtyjen havaintojen pohjalta sekä asiakkaiden edistymisen mukaan. Hän 
varoittaa tarvittaessa johtoa asiakkaiden kuntoutuksessa esiintyvistä ongelmista ja laatii kuukausittain rapor-
tin ulkopuolisten kouluttajien järjestämistä aktiviteeteista. Hänen vastuullaan on pitää huolta suunniteltujen 
toimintojen toteutumisesta.

Pedagogisesti suuntautuneen ohjaajan tehtävää voi tarvittaessa hoitaa myös kokenut ohjaaja. Samoin pedago-
gisesti suuntautunut ohjaaja voi tarvittaessa sijaistaa keskuksen muita ohjaajia.

OHJAAJAT
Sopi Jikko -keskuksessa on kaksi ohjaajaa, joiden tehtävänä on huolehtia asiakastyöstä sekä ohjata ryhmätoimin-
toja. He seuraavat asiakkaiden käyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia ja edistystä niin ryhmä- kuin yksilötasol-
la ja reagoivat tarvittaessa retkahdusvaaraa enteileviin merkkeihin. Heidän tehtävänään on luoda kuntoutuk-
selle otollinen ympäristö ja turvallinen ilmapiiri, jossa kaikkien asiakkaiden on hyvä olla. 
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Ohjaajat hyödyntävät työssään erilaisia asiakastyön menetelmiä, jotta asiakkaat saisivat tarvitsemansa avun 
ja tuen riippuvuusongelmasta kuntoutumisessa. He järjestävät myös ammatillista kuntoutumista tukevaa toi-
mintaa. He osallistuvat kuntoutuksen suunnitteluun ja osallistavat myös asiakkaita keskuksen viikko-ohjelman 
suunnitteluun. Ohjaajilla on keskeinen rooli asiakkaiden kuntoutuksessa, psykososiaalisessa hoidossa ja ryhmän 
ohjauksessa.

Ohjaajien määrä riippuu asiakkaiden määrästä. Kymmenen hengen ryhmälle on suositeltavaa olla ainakin kaksi 
ohjaaja, esimerkiksi yksi pedagogisesti suuntautunut ohjaaja ja yksi ryhmänohjaaja tai kaksi kokenutta ryhmän-
ohjaajaa. Jos asiakkaat ovat haastavia, useampikin ohjaaja voi olla tarpeen kuntoutuksen laadun varmistami-
seksi.

Suosittelemme, että ohjaajia on aina vähintään kaksi, jotta he voivat työskennellä työparina. Sukupuolella voi 
olla merkitystä, sillä senegalilaisessa kulttuurissa miesasiakkaan on toisinaan vaikea ottaa vastaan ohjeita tai 
käskyjä naisohjaajalta. Sopi Jikko -keskuksessa kehitetyssä kuntoutusmenetelmässä on pyritty hyödyntämään 
perheenjäsenten rooleja siten, että asiakkaat voivat keskuksessa harjoitella perheyhteisön jäsenenä olemista. 
Tällöin naisohjaaja voi toimia ikään kuin äidin tai siskon roolissa, jolloin miesasiakkaan on kenties helpompi 
hyväksyä se, että naisohjaaja antaa hänelle ohjeita. Yleisesti on tärkeää, että kuntoutuksen ohjauksessa työs-
kentelee sekä miehiä että naisia, sillä eri sukupuolet täydentävät toisiaan.

Ohjaajaa voi väliaikaisesti sijaistaa joku muukin keskuksen työntekijä esimerkiksi koordinaattori, pedagogisesti 
suuntautunut ohjaaja tai sosiaalityöntekijä, miksei myös esimerkiksi sihteeri, jos hänellä on tehtävään liitty-
vää osaamista ja taitoja esimerkiksi ryhmänohjauksesta. Yleisesti rekrytoinnissa on hyvä ottaa huomioon, että 
rekrytoitavilla työntekijöillä on mahdollisimman laaja-alaista osaamista, jolloin esimerkiksi sijaistusten järjes-
tely on helpompaa. Työntekijöiden erilaiset taidot ja työyhteisön moniammatillinen osaaminen on tärkeää, sillä 
silloin kunkin erityinen osaaminen täydentää toinen toistaan.

SIHTEERI
Sihteerin tarve riippuu hankkeen koosta ja käytettävissä olevista resursseista. On etua, jos sihteerillä on myös 
kirjanpidon osaamista.

Sihteeri huolehtii taloushallinnon avustamisesta, dokumenttien arkistoinnista ja lajittelusta. Hän pitää huolta 
tapaamisista ja koordinaattorin kalenterista. Hänen vastuullaan on käteiskassa, pienten hankintojen tekeminen 
ja kuiteista huolehtiminen (tiliöinti). Hän vastaa keskuksen tilojen siisteydestä ja ohjeistaa siivoojaa sekä huoleh-
tii tarvittavista materiaaleista, esimerkiksi toimistotarvikkeista, yhdessä vartijan kanssa. Hän valvoo, että ruoka 
valmistuu ajallaan ja on vastuussa ruuan tilauksesta.

VARTIJA
Vartija on välttämätön, sillä hän pitää huolta keskuksen tiloista ja irtaimistosta silloin, kun keskuksessa ei ole 
toimintaa. Hän on vastuussa keskuksen turvallisuudesta ja tilojen ylläpidosta.

SIIVOOJA
Siivoojaan palkkaaminen riippuu hankkeen koosta ja käytettävissä olevista resursseista. Tilojen puhtaus ja hy-
gienia on tietysti myös kaikkien tiloja käyttävien vastuulla. Siivooja pitää tilat puhtaana ja siivoaa huoneet, pihan 
ja takapihan sekä wc:t. Vaikka keskukseen on palkattu siivooja, on myös asiakkaita vastuutettava yhteisten 
tilojen puhtaudesta huolehtimiseen. Näin asiakkaat samalla oppivat huolehtimaan ympäristöstään, vaikkapa 
kotona omasta huoneestaan tai kodin tiloista.

KEITTÄJÄ
Keittäjän olemassaolo on tärkeää. Keittäjä ei pelkästään valmista ruokaa, vaan opastaa asiakkaita ruuanlaittoon 
ja siten osaltaan on tukemassa asiakkaiden arjenhallinnan taitojen kehittymistä. Keittäjä on vastuussa päivit-
täisten aterioiden valmistamisesta. Hänen vastuullaan on keittiön ja keittiövälineiden puhtaus ja ruuanvalmis-
tuksen hygienia.
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VAPAAEHTOISET
Vapaaehtoisten hyödyntäminen ei ole välttämätöntä ja riippuu tarpeesta. Vapaaehtoisten hyödyntämisessä 
tulee noudattaa tiettyä varovaisuutta, sillä asiakastiedot ovat salaisia. Henkilöllä, joka ei ole virallisessa työsuh-
teessa, ei tule olla pääsyä esimerkiksi asiakasrekisteriin.

Vapaaehtoisten rooli on avustava: he auttavat tarvittaessa erilaisissa keskuksen toiminnoissa ja osallistuvat 
esimerkiksi ryhmänohjaukseen. He voivat avustaa ohjaajia mm. asiakastyössä. Asiakastyötä ei pidä kuitenkaan 
koskaan jättää vapaaehtoisten vastuulle eivätkä he voi korvata ohjaajia.

HARJOITTELIJAT
Harjoittelijat ovat yleensä opiskelijoita, joiden tavoitteena on oppia käytännön taitoja harjoittelunsa aikana. 
Harjoittelijat osallistuvat keskuksen aktiviteetteihin sekä harjoittelevat käytännön työtä. Ohjaajat puolestaan 
jakavat heille omaa tietämystään ja osaamistaan.

Harjoittelijat tulevat oppimaan mutta myös jakamaan omaa teoreettista tietouttaan, jolloin vuorovaikutus vah-
vistaa sekä harjoittelijan että keskuksen tietotaitoa. Harjoittelijat laativat harjoittelustaan loppuraportin, joka 
voi olla hyödyllinen tapa saada uusia näkökulmia kuntoutuskeskuksen työhön sekä toiminnan kehittämiseen.

2.2.1 Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen

Jotta keskuksessa voidaan tehdä laadukasta asiakastyötä ja kuntoutusta, on huolehdittava työntekijöiden 
osaamisen vahvistamisesta ja kehittämisestä. Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ja erityisesti riippu-
vuudesta kärsivien henkilöiden psykososiaalinen hoito vaatii paitsi laaja-alaista tietämystä ja osaamista koskien 
päihdeongelman ja riippuvuuden luonnetta, myös tiettyjen työmenetelmien tuntemusta. Esimerkiksi motivoiva 
toimintatapa on tärkeä työkalu arjen kuntoutustyössä.

Henkilökunnan osaamista tuleekin koko ajan kehittää ja ylläpitää. On tärkeää kouluttaa henkilökuntaa erilai-
siin päihdetyön menetelmiin, jotta työntekijöillä on tarvittavat työkalut ja ymmärrys tekniikoista, joita työssä 
tarvitaan.

Sopi Jikko -keskuksessa onkin järjestetty erilaisia innovatiivisia ja käytännönläheisiä koulutuksia henkilökunnan 
osaamisen kehittämiseksi. Työntekijät ovat saaneet koulutusta mm. seuraavista aiheista: huumeet ja käyttö-
tavat, riippuvuuden luonne ja päihdeongelman erityispiirteet, sosiaalinen oppiminen, yhteisöhoito, johdatus 
psykoterapiaan ja terapeuttiseen ryhmätyöskentelyyn, ratkaisukeskeinen työtapa ja motivoiva lähestymistapa 
sekä seuranta ja arviointi. Lisäksi naispuoliset ohjaajat ovat saaneet koulutusta naiserityiseen työhön liittyen.

Eri menetelmiin tutustuminen ja niiden soveltamisen harjoittelu on tärkeää ammatillista koulutusta. Tämän 
lisäksi työntekijät tarvitsevat myös tietoa viestinnästä ja tiedonhankinnasta, jotta he voivat myös itse ylläpitää 
ja täydentää omaa osaamistaan sekä jakaa tietoaan muille.

Sopi Jikkon henkilökunta on saanut lisäksi yksilöllistä koulutusta erilaisista teemoista kuten yhteisöpedagogii-
kasta, kirjanpidosta, psykososiaalisesta hoidosta ja haittojen vähentämisestä. Hankkeessa on kiinnitetty erityis-
tä huomiota henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen ja koulutuksen tärkeyteen. Koulutuksia on järjestetty 
keskuksen tiloissa, jolloin sinne on kutsuttu ulkopuolinen kouluttaja, mutta lisäksi henkilökunta on osallistunut 
myös keskuksen ulkopuolella järjestettäviin koulutuksiin, seminaareihin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin kon-
ferensseihin. Lisäksi työntekijät ovat jakaneet omaa erityisosaamistaan toisilleen säännöllisissä vertaisoppimi-
seen tarkoitetuissa tilaisuuksissa

Koska kuntoutuksen laatu riippuu pitkälti henkilökunnan osaamisen laadusta on tärkeää jatkuvasti kouluttaa 
henkilökuntaa, mutta myös ylläpitää ja vahvistaa olemassa olevaa osaamista esimerkiksi sisäisellä tiedonjakami-
sella ja työnkierrolla. Eri tehtävissä tarvitaan erilaista osaamista, joten työnkierto on myös hyvä tapa vahvistaa 
työntekijöiden taitoja ja osaamista.
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2.3 ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
Kuntoutustoiminnan koordinaatio- ja esimiestyö vaatii panostusta. Koordinaattorin tehtävänä on luoda 

toiminnalle selkeät ja joustavat rakenteet ja huolehtia toimintojen johtamisesta sekä työtehtävien jakamisesta, 
jotta keskuksen toiminta sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Esimiestyöhön kuuluu myös konfliktien en-
naltaehkäisy ja konfliktitilanteiden käsittely henkilökunnan kanssa. Esimiehen on pyrittävä luomaan vahva 
sisäisen viestinnän kulttuuri ja rakenteet, pidettävä huolta palaverien säännöllisyydestä ja järjestettävä lisäksi 
tarpeen mukaan muita kokouksia ja tapaamisia.

Koordinaattorin on esimiehen roolissa myös pyrittävä rakentamaan mahdollisimman kattava yhteistyöverkos-
to sekä huolehdittava hankkeen näkyvyydestä ja ulkoisesta viestinnästä mm. suurelle yleisölle. Hän esiintyy 
tarvittaessa esimerkiksi radio-, tv- tai lehtihaastatteluissa, on aktiivinen verkostoissa ja on yhteydessä myös 
viranomaisiin.

Viestintätyö on erityisen tärkeää, sillä näin on mahdollista valistaa suurta yleisöä huumeiden käytöstä ja vähen-
tää huumeiden käyttäjiin kohdistuvaa stigmaa ja syrjintää. Sisäisen viestinnän sujuvuus vuorostaan vähentää 
konflikteja ja tuo toiminnan rakenteisiin tarvittavaa läpinäkyvyyttä.

Viestintä suuren yleisön kanssa mahdollistaa sen, että käsitys huumeiden käyttäjistä alkaa yhteisöissä muuttua 
ja hoitomyönteisyys kasvaa. Näin voidaan tuoda esiin myös huumeiden käyttäjiin kohdistuvia epäoikeudenmu-
kaisuuksia, erityisesti syrjiviä asenteita ja käytäntöjä.

2.3.1 Seuranta ja arviointi

Jokaiselle toimintavuodelle laaditaan toimintasuunnitelma ja budjetti. Keskuksen toimintaa ohjataan suh-
teessa budjettiin ja toteutuneita kuluja seurataan säännöllisesti suhteessa toimintasuunnitelmaan ja tavoittei-
siin. Budjetti on laadittu siten, että siinä huomioidaan kuluva ajanjakso, tavoitteet sekä tavoitteiden toteutta-
miseksi käytettävissä olevat keinot. 

Keskuksen toiminnan seuranta ja arviointi ovat erittäin tärkeitä, jotta toiminnan toteutuksen edistymistä voi-
daan verrata asetettuihin tavoitteisiin ja saavutettuihin tuloksiin. Seuranta ja arviointi ovat siis tärkeitä työka-
luja: niiden avulla voidaan havaita toiminnan heikkoudet ja vahvuudet, tehdä parempia päätöksiä sekä ohjata 
paremmin ja tarvittaessa uudelleen linjata keskuksen toimintaa ja asiakastyötä.

Seuranta ja arviointi lähtevät aina tavoitteiden määrittelystä. Seurantaa varten tulisi luoda mittareita, jotka ovat 
mitattavia, luotettavia, todennettavia, yhtenäisiä ja käytännöllisiä suhteessa tavoitteisiin, jotka on määritelty 
alussa. Seuranta nojaa säännölliseen tiedonkeruuseen ja vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään niin ennakkoon 
suunniteltujen toimintojen toteutumisesta kuin myös taloudellisista mittareista saatua tietoa. 

Seurantaa on tehtävä myös asiakastyön tasolla suhteessa kunkin asiakkaan kuntoutumisen edistymiseen (asiak-
kaan käyttäytyminen, rooli ryhmässä, suoriutuminen ja toimintaan osallistuminen, tuttavapiiri, perhesuhteet, 
motivaatio jne). Kuntoutuksen seurannasta puhutaan tarkemmin kappaleessa 9.2.

On tärkeää koota säännöllisesti ja systemaattisesti palautetta kaikilta sidosryhmiltä (työntekijät, asiakkaat, hei-
dän perheensä, yhteistyökumppanit jne), jotta toimintaa voidaan jatkuvasti kehittää. Toisin sanoen palautteen 
keräämisen tulee olla sisällytettynä seurantaan ja sen on oltava seurannan työkalu.

Arviointi puolestaan sisältää työn tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia suhteessa toiminnan tavoit-
teisiin ja niille asetettuun aikatauluun. Seuranta ei siis ole pelkkää tiedon keruuta; se on koko ajan tehtävää 
systemaattista ja jatkuvaa edistymisen arviointia, jossa tietoa keräämällä ja analysoimalla voidaan kehittää ja 
parantaa toimintaa.
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Arvioinnin tavoitteena on arvioida toimintaprosessia sen vaikuttavuuden valossa. Seurannan tulee olla linjassa 
toiminnalle asetettujen tavoitteiden kanssa. Toisaalta on kyettävä tekemään myös pitkän aikavälin seurantaa 
ja luomaan tulevaisuuteen ulottuvia strategioita, jotta toiminnan jatkuvuus ja mahdollisten uusien toimintojen 
käynnistäminen voitaisiin taata. 

On olemassa useita erilaisia arviointimenetelmiä. Erilaisiin menetelmiin on syytä tutustua, jotta voidaan vali-
ta kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat. Sopi Jikkon hyödyntämät menetelmät perustuvat osallistaviin 
menetelmiin sekä mm. SWOT-analyysiin, jonka avulla voidaan arvioida toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia. 
Tavoitteena on ottaa huomioon toiminnan sisäiset ja ulkoiset vahvuudet ja heikkoudet sekä arvioida uhkia ja 
mahdollisuuksia toiminnan strategioiden kehittämiseksi.

Sopi Jikko on pyrkinyt panostamaan toiminnan tavoitteiden toteutumisen seurantaan ja arviointiin sekä toimin-
nan tulosten vaikuttavuuden mittaamiseen suhteessa asiakastyöhön, henkilökunnan kehittymiseen, perheisiin, 
yhteistyökumppaneihin, sosiaaliseen ja poliittiseen toimintaympäristöön sekä käytettävissä oleviin taloudelli-
siin ja materiaalisiin resursseihin. Seurannan avulla on voitu mitata ja ohjata toiminnan kehittämistä.

2.3.2 Raportointi

Raportointi tekee työprosessin näkyväksi, jolloin se on jäljitettävissä. Raportti on asiatyylinen tiivis selon-
teko tapahtumista, johon tekijä on lisännyt omakohtaisen analyysin. Kirjallinen esitys avaa prosessin vaiheet 
ja mahdollistaa niiden tarkastelun. Raportti mahdollistaa nykytilanteen vertaamisen lähtötilanteeseen ja ottaa 
huomioon myös ympäristötekijät. Siinä tarkastellaan mm. toteutunutta toimintaa, saavutettuja tuloksia, koh-
dattuja vaikeuksia sekä toimenpiteitä niiden selvittämiseksi, toisin sanoen tapahtumia ja tilanteita, jotka ovat 
tulleet eteen tietyn ajanjakson aikana.

Sopi Jikko laatii useita kirjallisia raportteja vuosittain: kolme kertaa vuodessa sisäisiin tarkoituksiin tulevan ra-
portin, väliraportin yhteistyökumppaneille kahdesti vuodessa, valtiolle sekä yhteistyökumppaneille suunnatun 
vuosiraportin sekä lisäksi tilinpäätöksen rahoittajille. Ohjaajat laativat toimintaraportin kolme kertaa vuodessa, 
puolivuotisraportti on vuorostaan väliraportti, jonka koordinaattori laatii kesken toimintakauden, vuosiraportti 
on koordinaattorin laatima yhteenveto kuluneesta vuodesta ja tilinpäätös vuorostaan on tilintarkastajan selvi-
tys kuluneen vuoden tuloksesta ja varallisuudesta.

Raportointi on toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurannassa tärkeä työkalu. Se tekee esimerkiksi 
näkyväksi ongelmat, joita toiminnassa on kohdattu ja kuvaa niitä toimenpiteitä, joihin ongelmien ratkaisemi-
seksi on ryhdytty. Raportit ovat tiedon jakamisen väline ja keino pitää kaikki yhteistyökumppanit, rahoittajat 
ja vastuuhenkilöt ajan tasalla siitä, mitä hankkeessa tapahtuu, kuten myös siitä, mitä uusia tarpeita toiminnan 
osalta on noussut esiin.

2.3.3 Työhyvinvointi

Työntekijöiden työhyvinvointi on olennainen tekijä työn laadun ja työntekijöiden jaksamisen ylläpitämi-
sessä. Sen vuoksi on kiinnitettävä erityistä huomiota työskentelyolosuhteisiin ja työilmapiiriin. 

Sellaisessa auttamistyössä, missä työntekijä kohtaa vaikeita tai traumatisoivia kokemuksia läpikäyneitä ihmisiä, 
on vaarana emotionaalinen kuormittuminen, joka voi pahimmillaan johtaa uupumiseen. Ilmiöstä käytetään 
nimeä myötätuntouupumus ja se on yleistä ihmissuhdeammateissa työskenteleville. Auttamistyöhön kuuluu 
olennaisena osana empatiakyky eli kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Empatiakykyä tarvitaan, mutta työssä 
jaksamisen vuoksi on tärkeää, että työntekijä osaa rajata oman ammatillisen roolinsa. (Toivola, 2014; Nissinen, 
2014; Ehrling, 2015)

Työntekijän on hyvä oppia tunnistamaan myötätuntouupumuksen ensioireet. Työn kuormitus voi ilmetä eri-
laisina fyysisinä, psyykkisinä ja kehollisina oireina esimerkiksi stressinä, jännittyneisyytenä tai levottomana 
olotilana. Työyhteisön tuki ja mahdollisuus keskustella työtovereiden kanssa omista tuntemuksista on tärkeää. 



26 Sopi Jikko -työmalli – Huumekuntoutusta Senegalissa

Työntekijän tulisi opetella kuuntelemaan omia tarpeitaan ja tarkastelemaan kuormittavia tilanteita etäämmäl-
tä. Tärkeää olisi myös pitää selkeänä raja oman itsen ja asiakkaiden välillä, jolloin on helpompi ottaa etäisyyttä 
kuormittavien tilanteiden herättämiin tunteisiin. (mt.)

Esimiehen ja alaisen välillä käytävä kehityskeskustelu on tärkeä tapa ohjata työsuoritusta ja kehittää osaamista. 
Sen tarkoituksena on luoda paikka avoimelle ja luottamukselliselle kanssakäymiselle sekä palautteen antamisel-
le. Kehityskeskustelun avulla voidaan hahmottaa esimerkiksi työntekijän työssään kohtaamia haasteita, tarpeita 
ja rajoja. Kehityskeskustelu on aina luottamuksellinen ja työntekijälle on kerrottava, että kehityskeskustelun 
aikana läpi käydyt asiat jäävät hänen ja esimiehen välisiksi. Jotta kehityskeskustelu olisi mahdollisimman hedel-
mällinen työkalu, tarvitaan aktiivista vuoropuhelua ja toisaalta sitoutumista kehityskeskustelussa sovittuihin 
asioihin.

Esimies järjestää kehityskeskusteluja säännöllisin väliajoin jokaisen työntekijän kanssa erikseen. Tällöin kukin 
työntekijä voi luottaa siihen, että hänellä on mahdollisuus keskustella esimiehen kanssa vaikkapa työn haasteis-
ta, epäkohdista, kehitys- tai parannusehdotuksista, omista koulutustarpeista- ja toiveistaan tai muista työn suo-
rittamiseen vaikuttavista seikoista. Esimiehen tulee puolestaan sitoutua ottamaan palaute vakasti ja etsimään 
konkreettisia ratkaisuja esimerkiksi työntekijän esiin nostamiin epäkohtiin.

Kehityskeskustelun tarkoituksena on arvioida työntekijän työsuoritusta ja asettaa tavoitteita tulevalle työs-
kentelylle. Lisäksi sovitaan, miten työntekijän osaamista voidaan kehittää jatkossa. Päämääränä on lisätä yh-
teisymmärrystä työn tavoitteista sekä vahvistaa keskinäistä sitoutumista ja luottamusta. Kehityskeskustelu on 
tärkeä väline niin esimiehelle kuin työntekijällekin antaa ja saada palautetta, arvioida omaa työhyvinvointia, 
jaksamista, ilmapiiriä ja esimerkiksi tiedonkulkua.

KEHITYSKESKUSTELUUN VALMISTAVIA KYSYMYKSIÄ TYÖNTEKIJÄLLE:

  Mitkä ovat mielestäsi oman työsi painopistealueet?
  Onko tavoitteesi ja työtehtäväsi määritelty riittävän selkeästi?
  Millaisista tehtävistä olet kiinnostunut ja millaisista et?
  Mitä olet oppinut?
  Onko sinulla itselläsi mahdollisuus arvioida työssä onnistumista?
  Missä tehtävissä koet onnistuneesi / epäonnistuneesi?
  Minkälaisia odotuksia sinulla on työurasi suhteen?
  Missä asioissa haluaisit ennen kaikkea kehittyä?
  Minkälaista koulutusta omasta mielestäsi tarvitsisit tai haluaisit onnistuaksesi työssäsi paremmin?
  Minkälaista tukea kaipaisit esimieheltäsi?

(Vieno, 2012.)

Työntekijän on hyvä myös miettiä valmiiksi sellaisia ajankohtaisia asioita, joista haluaa esimiehensä kanssa 
keskustella.

KEHITYSKESKUSTELUUN VALMISTAVIA KYSYMYKSIÄ ESIMIEHELLE:

  Oletko riittävän hyvin tavoitettavissa?
  Onko alaisesi tietoinen häneen liittyvistä odotuksista ja tavoitteista?
  Tiedätkö, mitä uusia taitoja alaisesi on viime vuoden aikana oppinut?
  Miten kiinnostuksesi alaisesi työtä kohtaan näkyy käytännössä?
  Miten olet omilla toimillasi edesauttanut alaisesi onnistumista omassa työssään?

(mt.)

Keskustelun tukena voidaan käyttää edellä mainittuja kysymyksiä. Kysymykset on hyvä antaa etukäteen, jolloin 
työntekijä ja esimies voivat ennakkoon pohtia käsiteltäviä asioita ja valmistautua keskusteluun. Apukysymyk-
sien käyttö ei saa kuitenkaan tarkoittaa, etteikö keskustelussa saisi käsitellä muitakin aiheita, kuin ennakkoky-
symyksiin liittyviä.

Kehityskeskuteluja tulisi käydä säännöllisesti, mielellään 1-2 kertaa vuodessa. Niihin tulisi varata häiriötön tila 
sekä riittävästi aikaa. Ennakkovalmistautuminen on suositeltavaa, jotta kehitityskeskustelusta olisi mahdolli-
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simman paljon hyötyä. Kritiikkiä annettaessa tulisi keskittyä työtehtävien näkökulmaan ja pidättäytyä hen-
kilöön menevästä arvostelusta. Sekä esimiehen että työntekijän tulee molempien olla valmiita antamaan ja 
saamaan palautetta, jotta yhteistyötä voidaan kehittää ja työskentelyedellytyksiä parantaa. Tämä edellyttää 
molemmilta osapuolilta sitoutumista toisiaan kunnioittavaan ja rakentavaan keskusteluun. Alaisella tulee olla 
halu kehittyä ja toisaalta esimiehellä valmius tukea alaista. Keskustelun pohjalta olisi hyvä kirjata ylös yhdessä 
sovitut toimenpiteet ja tavoitteet, joihin palataan ja joiden toteutumista seurataan jatkossa.

2.4 ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY  
JA VAITIOLOVELVOLLISUUS

Senegalissa laki 2008–12 henkilötietojen suojaamisesta velvoittaa, että kaikkien henkilötietoja keräävien or-
ganisaatioiden ja yritysten tulee suojata sellaisia arkaluonteisia tietoja sisältävät asiakirjat, jotka voivat aiheuttaa 
ihmiselle haittaa hänen nykyisessä elämässään tai tulevaisuudessa. Ensimmäinen asia yksikköä käynnistettäessä 
onkin ilmoituksen tekeminen toiminnan aloittamisesta kansalliselle henkilöstötietojen valvontakomissiolle.

Mutta ennen kaikkea asiakkaalla, joka saapuu hakemaan apua, on samat oikeudet yksilönsuojaan kuin muilla 
kansalaisilla, ja häntä tulee kunnioittaa yhtä lailla kuin ketä tahansa muuta yksilöä. Henkilökunnan edustaja ei 
saa ilmaista sivulliselle luvatta yksityisen henkilön tai perheen salaisuutta, joka on tullut hänen tietoonsa hänen 
asemansa tai tehtävänsä perusteella. Salassapitovelvollisuus säilyy myös työsopimuksen päättymisen jälkeen ja 
se koskee niin harjoittelijoita kuin vapaaehtoistyöntekijöitäkin.

Toisin sanoen eettinen ohjeistus koskee kaikkia päihdekuntoutuksessa työtä tekeviä henkilöitä. Mahdollisuus 
antaa asiakkaalle parasta mahdollista psykososiaalista tukea ja apua riippuu olennaisesti häntä koskevan tiedon 
määrästä ja laadusta. Kerätty tieto tulee säilyttää lukitussa tilassa ja sitä saa käyttää ainoastaan asiakkaan suos-
tumuksella ja luottamuksellisuuden periaatetta noudattaen. 

Asiakkaalla on myös oltava oman oikeusturvansa vuoksi halutessaan mahdollisuus tutustua hänestä asiakas-
rekisteriin kerättyyn tietoon. Tämä on tärkeää senkin vuoksi, että mahdolliset virheet rekisterissä voidaan oi-
kaista. Mikäli asiakas pyytää oikeutta tutustua häntä koskeviin tietoihin, on varmistettava, että tiedot annetaan 
asiakkaalle siten, ettei hän samalla vahingossa pääse näkemään muiden asiakastietoja. Toisin sanoen, oikeus 
omien tietojen tarkistamiseen ei välttämättä tarkoita suoraan oikeutta asiakasrekisterin näkemiseen, mikäli 
se sisältää muita henkilöitä koskevia luottamuksellisia tietoja, vaan tiedot voidaan toimittaa asiakkaalle myös 
muussa muodossa, esimerkiksi erilliseen dokumenttiin koostettuna.

Kuvallista materiaalia, kuten valokuvia tai audiovisuaalisia tuotteita, ei saa julkaista tai esittää julkisissa tilai-
suuksissa eikä luovuttaa kolmansille henkilöille ilman kyseiseltä asiakkaalta ennakkoon saatua lupaa. Tämä 
koskee sellaista materiaalia, josta asiakas on tunnistettavissa.

Asiakkaan oikeuksien suojelu on oleellisen tärkeätä päihdeongelmaisten ihmisten kanssa työskenneltäessä. He 
ovat lähtökohtaisesti usein hyvin epäluuloisia ja yhdenkin heidän luottamuksellisesti jakamansa tiedon paljastu-
minen voi tuhota hyvin alkaneen hoitosuhteen. Se vie asiakkaan ja työntekijän väliseltä luottamukselta pohjan 
ja voi johtaa välien tulehtumiseen, mikä vuorostaan vaarantaa asiakkaan kuntoutumisprosessin.

Asiakkaalle on kuntoutuksen alussa kerrottava mm. työntekijöiden vaitiolovelvollisuudesta, asiakastietojen 
luottamuksellisuudesta sekä asiakkaan oikeudesta tarkistaa asiakasrekisteriin hänestä tehdyt merkinnät. Hä-
nelle on lisäksi selvitettävä mitä ja minkälaisia tietoja hänestä kerätään ja miten niitä säilytetään. Asiakkaalle 
on myös kerrottava yhteistyössä muiden tahojen kanssa tapahtuvasta tietojen vaihdosta (koskien esimerkiksi 
sairaalan lääkärien kanssa tehtävää yhteistyötä) ja pyydettävä hänen suostumuksensa siihen.
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2.5 PR, SUHDETOIMINTA  
JA VIESTINTÄ

Tiedotus- ja suhdetoiminnan tulee olla suunniteltua, intensiivistä ja hyvin hoidettua. Päihdeongelmaa ja 
päihteiden käyttäjiä kohtaan on paljon ennakkoluuloja ja siksi on tärkeätä, että vuoropuhelua niin julkisen 
hallinnon edustajien kuin myös kansalaisia edustavien yhteisöjen kanssa käydään säännöllisesti. Yleisöä tulee 
toisaalta valistaa päihteiden vaaroista, ja toisaalta siitä, että päihteiden käyttäjät tarvitsevat apua. On myös 
tärkeätä jakaa tietoa kuntoutuksen merkityksestä sekä siitä, että päihdeongelmainen on päihteiden uhri, joka 
ei kuulu vankilaan vaan hoitoon.

Suhdetoiminnalla pyritään siis mm. saamaan Sopi Jikko -hankkeen sidosryhmät suhtautumaan mahdollisimman 
myönteisesti keskuksessa toteutettavaan toimintaan. Samoin pyritään siihen, että vuorovaikutus päihdeon-
gelmaisten perheisiin olisi rakentavaa ja tarjoaisi mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa vanhemmille ja 
läheisille. On myös tärkeätä tiedottaa kuntoutuksen keinoista ja päämääristä ja selkeyttää mahdollisia ennak-
koluuloja, kuten sitä, että asiakkaan kunnioittaminen ei tarkoita päihteiden käytön hyväksymistä.

Stigmatisointi, sosiaalinen eristäminen, väheksyntä ja tuomitseminen ovat asioita, joilta päihdeongelmaista 
pitää suojella. Päihdeongelmaisen henkilön ihmisyyttä tulee suojella ja häntä tulee arvostaa kaikessa autta-
mistyössä. Tämä pätee niin asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutussuhteeseen kuin myös asiakkaan ja 
yhteiskunnan välisiin suhteisiin. Siksi Sopi Jikko -keskuksessa asioivia henkilöitä, kuten myös laajempaa yleisöä, 
tulee informoida keskuksen toimintatavoista, roolista ja tavoitteista, jotta väärinkäsityksiltä vältytään ja onnis-
tutaan luomaan myönteinen kuva keskuksen toiminnasta. 

Tiedotukseen käytetään erilaisia menetelmiä. Työntekijät esimerkiksi kiertävät kertomassa toiminnasta eri 
järjestöissä ja yhteisöissä, yleisötilaisuuksia järjestetään suuren yleisön tavoittamiseksi, jaetaan esitteitä, joissa 
kerrotaan tiivistetysti hankkeen toiminnasta ja tavoitteista. Lisäksi Sopi Jikko -keskuksen kotisivuilta saa tietoa 
toiminnasta ja Facebook-sivuilla voi seurata ajankohtaisia tapahtumia sekä kansallisen ja kansainvälisen kentän 
päihteitä käsitteleviä uutisia.

Keskuksen johtaja on myös usein esiintynyt televisio- ja radiolähetyksissä, joissa on käsitelty huumetilannetta, 
päihdepolitiikkaa, asenteita huumeiden käyttäjiä kohtaan sekä esitelty huumehoitomenetelmiä.

2.6 KESKUKSEN TOIMINNAN 
RAKENTEET

Sopi Jikko -keskuksen toiminnan rakenteet ovat seuraavat:

Keskus avaa ovensa joka päivä kello 9 ja on auki kello 16 saakka. Asiakkaat saapuvat yleensä klo 9 ja 9.30 välillä. 
Kello puoli kymmeneen mennessä heidän tulee olla viimeistään paikalla. Jos joku myöhästyy, niin asia käsitel-
lään erikseen ryhmässä.

Päivä käynnistyy aamunavauksella  klo 9 ja jatkuu kello 9.45 asti. Tämän jälkeen on lyhyt, noin 15 minuutin tau-
ko, jota seuraa ryhmätoiminta. Kullekin päivälle on oma teemoitettu keskusteluryhmänsä paitsi keskiviikkoisin, 
joka on urheilupäivä. Mikäli keskuksessa on meneillään työpaja, niin toiminta alkaa myös klo 10.

Kello 11 ja 11.30 välillä on tauko, jonka jälkeen ryhmätoiminta jatkuu aina kello 14 tapahtuvaan ruokailuun 
saakka. Ruokailun jälkeen on tauko kello 15.30 saakka. Tällöin asiakkailla on halutessaan  mahdollisuus osallistua 
mm. päivän rukoushetkeen tai käydä moskeijassa (perjantaisin). Tämän jälkeen asiakkaat yleensä lähtevät kotiin 
ja työntekijöillä on päivän yhteenveto- ja palautekeskustelu.
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Ruokailun merkitys on ennen kaikkea siinä, että se mahdollistaa asiakkaiden pidempiaikaisen oleskelun keskuk-
sessa ilman, että heidän pitäisi palata kesken kaiken koteihinsa syömään. Näin he voivat paremmin keskittyä 
ryhmätoimintaan sen sijaan, että kärsisivät nälästä tai pelkäisivät sen yllättävän heidät. Ennen kaikkea pidem-
män matkan päästä tulevien asiakkaiden ei tarvitse vaivata päätään lounaalla. Tämä vähentää heidän stressin 
tunnetta ja poistaa huolen, jolloin he voivat keskittyä omaan kuntoutumiseen tähtääviin toimintoihin.

Ruokailuhetki tarjoaa myös ohjaajille mahdollisuuden viettää aikaa asiakkaiden kanssa vapaamuotoisen seurus-
telun merkeissä. Se on rentoutumisen hetki, joka mahdollistaa mm. epämuodollisen tilanteiden havainnoinnin 
ja paremman tutustumisen asiakkaisiin ja heidän tapoihinsa. Ruuan nauttiminen yhdessä myös vahvistaa yh-
teenkuuluvuuden tunnetta ja luo solidaarisuutta ryhmän jäsenten välillä. 

Säännöllinen ruokailu ylläpitää asiakkaiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä auttaa elimistöä vastaanot-
tamaan lääkitystä. Ruuan valmistuksella on myös merkityksellinen kuntoutuksellinen ulottuvuus, sillä siinä 
opitaan ruuan valmistusta ja näin vahvistetaan itsenäisyyttä. Se on yksi keino katkaista riippuvuudelta siivet 
kiinnittämällä asiakas arjen askareisiin.

Päivän ateria on kaikille yhteinen ja siihen voivat osallistua kaikki keskuksessa asioivat. Arjen ohjelma voi jatkua 
keskeytyksettä ruokailuun asti, josta muodostuu eräänlainen kiinnekohta, johon on myös hyvä päättää päivän 
työt. Myös ns. ”vastuuhenkilön” (joka päivälle valitaan yksi asiakkaista vastuuhenkilöksi) kyvyt joutuvat koe-
tukselle, sillä hänen tehtävänään on erilaisten pienten tehtävien koordinointi päivän aikana, ja erityisesti vastuu 
ruokailuun kuuluvista tehtävistä, kuten kattauksesta ja tarjoilusta, huolehtiminen.

Matkakulukorvaukset ovat perusteltuja, sillä suurin osa asiakkaista tulee vähävaraisista perheistä, joilla ei ole 
varaa päivittäisiin bussilippuihin, tai sitten lippujen hinnat voisivat koitua liian raskaaksi taakaksi perheille, mi-
kä tekisi kekukseen saapumisen epävarmaksi. Matkakulukorvaukset varmistavat asiakkaiden mahdollisuuden 
saapua päivittäin keskukseen toisinaan hyvinkin kaukaa. Kun kulukorvaus on keskuksen toimesta varmistettu, 
asiakas saapuu keskukseen rauhallisin mielin ja kykenee osallistumaan päivän ohjelmaan ilman, että hänen 
tarvitsee kantaa huolta kyvystään olla ajoissa paikalla. Tämän vuoksi asiakkaat saavat Sopi Jikko keskuksesta 
päivittäin rahaa bussilippuun.  

Myös työntekijöiden liikkuminen, esimerkiksi yhteistyötapaamisten, perhevierailuiden ym. vuoksi, on tärkeää 
suunnitella ja järjestää toimivaksi. Siksi budjettiin on syytä varata rahaa työntekijöiden matkakuluihin. On myös 
suositeltavaa, mikäli mahdollista, että keskuksella on käytössään oma auto, joilla työntekijät voivat kulkea työ-
aikana sovittuihin tapaamisiin. Näin säästetään työaikaa, jota helposti tuhraantuu turhaan julkisen liikenteen 
ruuhkissa.

Matkakulukorvaukset helpottavat toimintojen pyörittämistä niin hallinnollisella kuin myös operatiivisella ta-
solla. Muun muassa kotikäynnit asiakkaiden perheisiin ovat yksi tärkeä asiakastyön muoto. Sosiaalityöntekijä 
onkin jatkuvasti tien päällä milloin asiakkaiden perheiden luona, milloin asiakaskäynnillä sairaalassa, milloin 
hoitamassa muita juoksevia asioita. Kulukorvaukset auttavat myös hankkeen koordinoinnissa, kuten liikkumista 
erilaisissa info- ja PR-tilaisuuksissa. 
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Tämän työmallin kehittämistyön lähtökohtana on ollut tunnistaa ja ymmärtää kulttuurisia ja menetelmäl-
lisiä eroja yhteistyökumppaneiden välillä ja hyödyntää tätä vuoropuhelua siten, että päihdekuntoutuksen me-
netelmiä on voitu soveltaa senegalilaiseen kulttuuriin.

Luvussa tarkastellaan päihdesairauden luonnetta ja riippuvuutta fyysisenä, psyykkisenä, henkisenä ja sosiaali-
sena ilmiönä sekä annetaan perustietoa päihteistä yleisellä tasolla. Myös muutoksen vaihemalli esitellään tässä 
kappaleessa, sillä sen hyödyntäminen käytännössä on lähtökohta kaikelle muutostyölle. Se on työkalu, jonka 
sisäistäminen auttaa tekemään päihdetyötä strukturoidusti ja tuloksellisesti.

3.1 PÄIHDERIIPPUVUUDEN LUONNE
Riippuvuus itsessään on hyvin luonnollinen ilmiö. Se liittyy ihmisen perustarpeisiin ja siihen, että olemme 

biologisessa mielessä riippuvaisia esimerkiksi hapesta, jota hengitämme. Riippuvuudella on myös sosiaalinen 
luonne: tarvitsemme muita ihmisiä ja esimerkiksi pieni lapsi ei selviä hengissä ilman muiden huolenpitoa. Siinä 
yhteisössä, missä elämme, meillä on myös tarve yhteiseen kieleen ja arvoihin, jotta voimme toimia yhdessä 
ja ymmärtää toisiamme. (Pajupuro, Saarela & Terävä, 2005.) Toisaalta kulttuurimme määrittelee sen, koska 
riippuvuutemme on liiallista ja siitä tulee patologista. Esimerkiksi länsimaisessa kulttuurissa liiallinen tukeutu-
minen perheeseen aikuisiällä voidaan nähdä läheisriippuvuutena, kun taas Senegalissa läheisiä perhesuhteita 
vanhempien ja aikuisten lasten välillä pidetään normaalina.

Usein päihteiden käytöllä ihminen pyrkii johonkin mielen tai kehon tilaan, esimerkiksi lievittämään ahdistusta, 
saamaan mielihyvää, jännitystä tms. Toisaalta päihteiden käyttö voi olla tapa saavuttaa jokin asema suhteessa 
muihin, ihminen voi esimerkiksi hakea sosiaalista hyväksyntää tai arvostusta muilta käyttämällä päihteitä. Nä-
mä pyrkimykset voivat olla henkisiä, sosiaalisia, psykologisia tai fyysisiä. On paradoksaalista, että riippuvuuson-
gelma syntyy vasta, jos päihteistä haettu vaikutus on toivotunlainen. (mt.)

Yleensä päihteiden käyttö alkaa jonkin aineen kokeilusta. Satunnaiset kokeilut eivät välttämättä vielä aiheuta 
riippuvuutta ja tottumattomalle kokeilusta voi koitua myös epämiellyttäviä tuntemuksia kuten pahoinvointia 
tai päänsärkyä. Jotkut lopettavat kokeiltuaan, mutta joillakin käyttö voi jatkua ajoittaisena tai se voi muut-
tua säännölliseksi. Riippuvuudeksi tilanne muuttuu, kun käyttäjä ei pysty lopettamaan, vaikka tietääkin, että 
käytöstä aiheutuu haittoja. Myös vieroitusoireet ja päihteiden käytön ympärille muodostuva elämäntapa ovat 
merkkejä riippuvuudesta. (mt.) On yksilöllistä, miten nopeasti ja millaisilla annoksilla riippuvuus syntyy ja miten 
vaikeaa siitä on päästä irti.

RIIPPUVUUS VOI OLLA
 ∙ fyysistä: fyysinen riippuvuus tarkoittaa, että keho tarvitsee päihdettä koko ajan ja reagoi käytön 

loppumiseen vieroitusoireilla (esim. väsymys, pahoinvointi, levottomuus)
 ∙ psyykkistä: psyykkinen riippuvuus tarkoittaa henkistä riippuvuutta aineesta. Käytön lopettaminen 

voi tällöin aiheuttaa masentuneisuutta, ahdistuneisuutta, yksinäisyyttä jne.
 ∙ sosiaalista: Sosiaalisella riippuvuudella viitataan esimerkiksi tilanteeseen, jossa henkilö kokee tar-

vitsevansa päihdettä selviytyäkseen muiden seurassa (esim. sosiaalisen paineen vuoksi)
(mt.)

Päihteiden käyttö aiheuttaa ihmiselle niin myönteisiä kuin kielteisiäkin kokemuksia. Käytön alkuvaiheessa mie-
lihyvän kokemukset korostuvat, kun ei ole vielä ilmennyt vieroitusoireita eikä päihteiden käyttö ole ehtinyt 
aiheuttaa ongelmia muilla elämänalueilla. Käytöstä saadut myönteiset kokemukset yksilölle voivat liittyä vaik-
kapa aineesta saatuun mielihyvään, sen tarjoamaan todellisuuspakoon tms. Nuori päihteiden käyttäjä saattaa 
myös käyttää päihteitä tehdäkseen pesäeroa lapsuuden perheeseensä. Kun käytöstä tulee jatkuvaa, myös siihen 
liittyvät haitat kuitenkin lisääntyvät. On yksilöllistä, millaisia haittoja ilmenee ja kuinka pian käytön aloittamisen 
jälkeen. (mt.)



3
Ty

ön
  

lä
ht

ök
oh

da
t

33Sopi Jikko -työmalli – Huumekuntoutusta Senegalissa

Haittatekijöitä voivat olla muun muassa: 

TERVEYTEEN LIITTYVIÄ

 ∙ unettomuus 
 ∙ ruokahaluttomuus
 ∙ joidenkin sairauksien kehittyminen

SOSIAALISEEN ELÄMÄÄN LIITTYVIÄ

 ∙ ärtynyt olo ja riidat
 ∙ ongelmat lähisuhteissa
 ∙ rahan meno
 ∙ lupausten unohtaminen
 ∙ päihtynyt henkilö koetaan epämiellyttäväksi

JÄRJESTYKSEN JA LAIN NOUDATTAMISEEN LIITTYVÄT 

 ∙ huumausaineiden käyttö, maahantuonti, hallussapito ja myynti ovat laittomia
 ∙ liikennerikkomukset
 ∙ väkivalta.

(Irti Khatista, 2013.)

Tutkimusten mukaan noin 80 prosentilla potilaista, joilla on diagnosoitu päihdehäiriö, on oheissairautena jokin 
mielenterveyden häiriö. Päihteiden käyttö aiheuttaa psyykkistä pahoinvointia ja vastaavasti psyykkinen pa-
hoinvointi altistaa päihdehäiriön kehittymiselle. Tavallisimpia päihdesairauksien kanssa esiintyviä mielenter-
veyden häiriöitä ovat mieliala- tai ahdistuneisuushäiriöt sekä persoonallisuushäiriöt. (Mielenterveys: Päihteiden 
ja mielenterveyden yhteys, 2015.)

Huumaavien aineiden väärinkäyttö tarkoittaa joko reseptilääkkeiden tai käsikauppalääkkeiden käyttämistä 
ohjeita suurempina annoksina (liikakäyttö) tai huumaavien aineiden käyttöä muuhun kuin lääkinnälliseen 
tarkoitukseen. Huumaavia aineita ovat esimerkiksi kannabis (hasis, marihuana), kokaiini, opiaatit (morfiini, 
heroiini), stimulantit (mm. amfetamiini), impattavat aineet (mm. liimat, polttonesteet), rauhoittavat lääkkeet 
(mm. Diapam), barbituraatit (mm. jotkin unilääkkeet) ja hallusinogeenit (mm. LSD). (Huumeet, 2015.)

3.1.1 Perustietoa päihteistä

Huumaustarkoituksessa käytetyt aineet, niin laittomat kuin laillisetkin, voidaan jakaa vaikutuksiensa mu-
kaan alaryhmiin. Ne voidaan jakaa karkeasti ottaen 1) kannabistuotteisiin, 2) hallusinogeeneihin eli harha-ais-
timuksia aiheuttaviin aineisiin, 3) keskushermostoa kiihdyttäviin aineisiin sekä 4) keskushermostoa lamaan-
nuttaviin aineisiin. Esimerkiksi amfetamiini on keskushermostoa kiihdyttävä ja heroiini sekä muut opiaatit sitä 
lamaava aine, LSD puolestaan on esimerkki hallusinogeenistä. (Kylmänen, 2005.) Osa aineista on kasviperäisiä 
ja osa taas synteettisiä eli kemiallisesti valmistettuja (Types des drogues, 2015).

Huumausaineen vaikutus riippuu mm. käytetystä aineesta, käyttötavasta, käytetystä määrästä sekä yksilöllisistä 
tekijöistä kuten käyttäjän persoonallisuudesta, iästä ja kehon koosta. Useamman samanaikaisesti käytetyn ai-
neen tai esimerkiksi alkoholin yhteisvaikutus voi olla erilainen kuin jos olisi käytetty vain yhtä ainetta. Käyttöta-
poja on useita, mutta huumausaineita voidaan käyttää mm. suunkautta nieltynä, pureskeltuna tai imeskeltynä, 
ja lisäksi nuuskaamalla, polttamalla, imppaamalla tai suonensisäisesti käytettynä. (Kylmänen, 2005.) Esimerkiksi 
kannabista käytetään yleisimmin poltettuna, erilaisia liimoja ja liuottimia puolestaan imppaamalla. Yksittäiset 
huumekokeilut eivät välttämättä johda riippuvuuteen, mutta säännöllinen ja toistuva käyttö lisää riskiä riippu-
vuuden syntymiseen.

Tässä kirjassa ei ole mahdollista käydä tyhjentävästi läpi eri aineiden vaikutuksia, tyypillisiä käyttötapoja tai 
minkälaisia vieroitusoireita ne aiheuttavat. On silti tärkeää, että kuntoutuskeskuksen henkilökunta perehtyy 
aiheeseen ja tuntee ainakin yleisimpien aineiden erityispiirteet.
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3.2 MUUTOKSEN VAIHEMALLI
Kun työntekijä alkaa työskennellä päihteitä käyttävän asiakkaan kanssa motivoidakseen tätä muutokseen 

ja itsensä hoitamiseen sekä päihteiden käytön lopettamiseen, on hänen tärkeää ymmärtää, miten psykologinen 
muutos ihmisessä tapahtuu ja mitä vaiheita siihen liittyy. On myös tärkeätä muistaa, että muutos on mahdolli-
nen vasta, kun ihminen on valmis, halukas ja kykenevä muutokseen.

Prochaska ja DiClemente (cf. Miller, 1983) ovat esittäneet seuraavanlaisen addiktiokäyttäytymistä koskevan 
muutoksen vaihemallin. Malli koostuu sarjasta vaiheita, joiden kautta yksilö kulkee muuttumisprosessinsa ai-
kana:

1 . POHDINTAA EDELTÄVÄ VAIHE TAI ESIHARKINTAVAIHE
Tämän vaiheen aikana yksilö ei vielä harkitse muutoksen tarvetta. Hän on kyllä saattanut kuulla muilta (perhe, 
vanhemmat, ystävät, lääkäri) kehotuksia muuttaa elämäntapojaan, mutta ei itse vielä pidä tilannettaan millään 
tavoin vakavana. Ongelmaa koskevan tiedon lisääminen ja muut valistustoimet ovat tällöin eniten avuksi.

2 . POHDISKELUVAIHE TAI HARKINTAVAIHE
Tietoisuuden lisääntyessä päihteiden käytön negatiivisista seurauksista yksilö alkaa harkita muutoksen mahdol-
lisuutta. Hän saattaa olla huolestunut terveytensä heikkenemisestä, ihmissuhteisiin kasaantuneista ongelmista 
tai päihteiden käytön lisääntymisestä. Hän tarvitsee tietoa eri toiminta- ja/tai hoitovaihtoehdoista. Toisaalta 
asiaan kuuluu jonkinasteinen ambivalenssi muutosta kohtaan: yksilö haluaa sekä pysyä tavoitteissaan että jat-
kaa päihteiden käyttöään, säilyttää käytön myönteiset puolet, mutta luopua haitoista.

3 . PÄÄTÖKSENTEON VAIHE
Jossakin vaiheessa, kun kriittinen määrä motivaatiota elämäntavan muuttamiseen on kasautunut, yksilö siirtyy 
päätöksen valmisteluvaiheeseen. Tällä kohden yksilö on päätynyt tulokseen, että muuttuminen on tarpeen ja 
hän on halukas toteuttamaan sen. Tällainen päätökseen altis tila on kuitenkin lyhytaikainen, ikään kuin ajoit-
tain avautuva ikkuna. Jos tästä vaiheesta siirrytään toimintaan, muutosprosessi jatkuu. Jos päätöstä ei synny, 
palataan jälleen harkitsemaan asiaa. Tässä vaiheessa henkilö tarvitsee ennen kaikkea apua keinojen etsinnässä.

4 . AKTIIVISEN MUUTOKSEN VAIHE TAI TOIMINTAVAIHE
Mikäli yksilö on päässyt tähän vaiheeseen hän ryhtyy yrityksiin, joiden tavoitteena on muutoksen aikaansaa-
minen ongelmallisessa käyttäytymisessä. Tämä voi tapahtua joko ammattiavun turvin tai omin päin, hoitolai-
toksessa tai avohoidossa. Tässä vaiheessa yksilön päihteiden käyttö ja siihen liittyvät uskomukset muuttuvat. 
Muutos ei kuitenkaan välttämättä takaa pysyvyyttä.

5 . MUUTOKSEN YLLÄPITOVAIHE
Lopulta yksilö siirtyy haastavaan ylläpitovaiheeseen, jossa tehtävänä on turvata aiemmin toteutetut muutokset. 
Tässä vaiheessa hän tarvitsee tukea ja kannustusta kyetäkseen jatkamaan muutoksen tiellä sekä tunnustusta jo 
saavutetuista muutoksista elämäntavoissaan. Hänen tulee oppia uusia tapoja kohdata vastaan tulevia haasteita 
ja ylittää toipumisen tiellä olevia esteitä.

6 . RETKAHDUS
Mikäli ylläpito ei onnistu, henkilö kokee retkahduksen ja aloittaa uuden kierroksen. Retkahdukset kuuluvat 
päihteistä irrottautumiseen. Retkahdus voi myös toimia merkittävänä oppimiskokemuksena. Yksilöä tulee kan-
nustaa aloittamaan prosessi alusta ja oppimaan retkahduksesta. Häntä tulee kuunnella ja tukea hänen itseluot-
tamustaan.
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Paluu aikaisempaan ongelmakäyttöön eli retkahdus voi vaihdella pienestä hairahduksesta vakavampaan. Ret-
kahduksen astetta määriteltäessä on kyse sekä päihteen määrästä että siitä, miten kauan retkahdus on kestänyt 
ajallisesti. Ennen retkahdusta muutosprosessissa olija tekee usein sarjan pienehköjä päätöksiä, jotka johtavat 
riskitilanteeseen. Pienehköjen päätöksien ja käytön aloittamisen yhteys ei välttämättä tapahdu mielessä kovin 
tietoisella tasolla. Esimerkiksi paluu aikaisempaan kaveripiiriin, ihmissuhdeongelmat tai viiteryhmän painostus 
saattavat aktivoida retkahtamista.

Pienen takapakin jälkeen on tavallisesti helppo palata ylläpitovaiheeseen. Kun kyseessä on vakavampi retkahdus 
vaihtoehtona voi olla päätös- ja toimintavaiheeseen palaaminen. Vakavimmissa ja pitkälle ehtineissä retkahdus-
tapauksissa voi taantua jopa harkintavaiheeseen.

Retkahduksen varalta kannattaa laatia hyvissä ajoin suunnitelma (retkahtamisen ehkäisy), jotta muutostavoite 
voidaan aktivoida nopeasti uudelleen. Retkahtamisen ehkäisyä voidaan nimittäin pitää kulmakivenä päihde-
ongelmaisten hoidossa. Mitä paremmin retkahdusta on pyritty ehkäisemään ja sen tapahduttua tutkimaan sen 
mekanismeja, sitä paremmin ihminen oppii tunnistamaan omassa käytöksessään retkahdukseen johtavan mi-
nipäätösten sarjan (esim. ”käynpä vieraiden varalle ostamassa vähän olutta”, tai ”käynpä tervehtimässä vahoja 
kavereitani”). 

Retkahdukseen kannattaa siis suhtautua oppimiskokemuksena, jota voidaan hyödyntää. Retkahtamistapauksis-
sa ohjaaja ja asiakas voivat yhdessä selvittää retkahtamista ennakoivia merkkejä ja oppia niistä. Mikäli retkahdus 
tapahtuu, kannattaa jälkeenpäin yhdessä pohtia ja selvittää, miten se tapahtui sekä miten muutossuunnitelmaan 
palaaminen onnistuisi. Retkahdukseen liittyneet minipäätökset kannattaa purkaa auki ja kirjata. Näin tehdään 
näkyväksi merkit, joiden tiedostaminen kirjaamalla vähentää retkahduksen riskiä jatkossa. (Irti Khatista, 2013.)

KUVIO 1.
MUUTOSVAIHEET

MUUTOKSEN  

YLLÄPITO-
VAIHE

AKTIIVISEN 
MUUTOKSEN 
VAIHE 
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HARKINTA-
VAIHE

POHDISKELU-
VAIHE 

PÄÄTÖKSEN-
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VAIHE
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3.2.1 Muutosvalmiuden arviointi

Muutosvalmiutta kuvataan usein muutosmatkana. Muutosvaihemalli sisältää viisi eri vaihetta, joissa yksilö 
kokee muutoksen merkityksen ja muutoksen vaikeuden kussakin vaiheessa eri tavoin. Kuudentena vaiheena 
voi pitää retkahdusta, josta voi parhaassa tapauksessa seurata oppimiskokemus ja muutospäätöksen uudelleen 
vahvistuminen. (Aholainen & Purhonen, 2011.)

Kun mietitään sitä, millaisin keinoin yksilöön on mahdollista vaikuttaa ulkopuolelta, muutoksen prosessit nou-
sevat mielenkiinnon kohteeksi. Prochaska ja DiClemente (cf. Miller, 1983) ovat havainneet kymmenen muu-
tosta eteenpäin vievää mekanismia, jotka ovat jokaisen käytössä. Muutosvalmiuden kehittyessä käynnistyvät 
kognitiiviset ja kokemukselliset prosessit: tietoisuuden kasvu, tunteiden paljastuminen, itsensä ja ympäristön 
uudelleen arviointi sekä sosiaalinen vapautuminen. Päätöksen tekemisen vaiheeseen liittyy itsensä vapautta-
minen. Muutosvalmiuden ylläpitoon ja toimintaan kuuluvat käyttäytymiseen liittyvät prosessit: vastaehdollis-
tuminen, ärsykkeiden hallinta, itsensä palkitsemisen hallinta sekä auttavat ja tukevat ihmissuhteet. (Aholainen 
& Purhonen, 2011.)

Vaikuttamisen näkökulmasta voidaan kysyä, miten näitä mekanismeja voidaan hallita ja mitata, avaako tehty 
työ mahdollisuuksia edellä kuvattujen prosessien käynnistymiselle ja edistääkö se niitä. Siksi kansainvälisessä 
päihdetyössä onkin kehitetty lukuisia erilaisia arviointimittareita viime vuosikymmenien aikana. On olemassa 
mm. terapian vaikuttavuutta arvioivia mittareita, päihteiden houkuttelevuutta ja ihmisen sisäistä olotilaa ku-
vaavia mittareita, muutosmotivoituneisuutta ja -sitoutuneisuutta tarkastelevia mittareita.

Sopi Jikko -hankkeessa käytössä ollut mittari (ks. Liite 2, Muutosmotivaation arviointi) on kehitetty Suomessa 
ja sillä pyritään mittaamaan päihteitä käyttävän asiakkaan muutosmotivaatiota kyseessä olevassa elämäntilan-
teessa. Toisin sanoen sillä mitataan sitä, missä muutoksen vaiheessa tämä on suhteessa päihteiden käyttöön 
juuri kyselyhetkellä. Näin ollen mittaristoa voi käyttää useita kertoja kuntoutuksen edistyessä arvioimaan asi-
akkaan elämäntilanteessa tapahtunutta muutosta. 

MUITA YHTEISÖHOITOON JA ASIAKASLÄHTÖISEEN TYÖHÖN  
SOVELTUVIA MITTAREITA OVAT MM .: 

 ∙ Muutosvalmiutta mittaava URICA-mittari (University of Rhode Island Change Assessment Scale, 
URICA noudattelee pienin poikkeuksin DiClementen ja Prochaskan kehittämää muutosvaihemallia)

 ∙ Mielialaa ja masennusta mittaava MDI (Major Depression Inventory, WHO)
 ∙ Asiakastyytyväisyyttä mittaava Mitä halusin - Mitä sain -mittari (Miller & Brown: What I want from 

Treatment & What I got from Treatment, lähde CASAA)
 ∙ Suomennettu versio EuropAsi (Eurooppalainen ASI, Addiction Severity Index, riippuvuuden tasoa 

kuvaava mittari)
 ∙ Asiakkaan kuluneen viikon muutosarviointiasteikkoa mittaava ORS-mittari. (Outcome Rating Scale, 

yksinkertainen, visuaalinen mittari, joka kertoo kuntoutumisen edistyessä muutoksista hyvinvoin-
nissa)

Muutosvalmiuteen tulisi panostaa nimenomaan päihdehoidon alkupäässä, ja se tulisi sovittaa yhteen yksilöl-
lisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekemiseen. Mikäli osataan tunnistaa muutosvaihe ja arvioida asiakkaan 
muutosvalmiutta eri näkökulmista käsin, myös asiakkaan yksilöllinen hoidontarve sekä kuntoutumisen suun-
nittelu sujuu paremmin.

Muutosvalmiutta voidaan edistää motivoivalla haastattelulla sekä motivoivilla työmenetelmillä, joita on kuvattu 
jäljempänä kappaleissa 4 ja 5.
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KUVIO 2. 
MUUTOSVALMIUS JA SIIHEN VAIKUTTAVAT ULOTTUUDET 

(AHOLAINEN & PURHONEN, 2011)

MUUTOSVALMIUS
TARVE JA SITOUTUMINEN 

MUUTOKSEEN: MOTIVAATIO

TIETOISUUS ITSESTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ:
UUDELLEEN ARVIOINTI

HALU OTTAA APUA 
JA TUKEA VASTAAN

ASIAKAS PUITTEET

KOHTAAMISET YHTEISKUNTA

fyysinen

psyykkinen

sosiaalinen

hengellinen

arjen hallinta

palvelujen organisointi, saatavuus,
pääsykriteerit jne .

resurssit palveluille

yleiset työtavat ja normit

arvot ja asenteet

poliittiset ohjelmat, strategiat

lainsäädäntö

vuorovaikutus

työtavat ja -menetelmät

kohtaamisen ympäristö
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Tässä kappaleessa kuvattuja ja päihdekuntoutuksessa laajalti käytettyjä työskentelyn elementtejä voidaan 
pitää universaaleina, ja ne pätevät mihin tahansa yhteiskuntaan sovellettuina. Näitä ovat mm. motivoiva toi-
mintatapa, dialoginen vuorovaikutus asiakastyöskentelyssä sekä ratkaisukeskeinen lähestymistapa.

Työntekijän ja asiakkaan välillä vallitseva luottamus ja kumppanuus mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen ja 
vaikeidenkin tunteiden ja tilanteiden käsittelyn. Motivoiva toimintatapa auttaa asiakasta eteenpäin kuntoutu-
misen tiellä, kun työntekijä raivaa yhdessä asiakkaan kanssa esteitä tämän pinttyneiden mielikuvien sokkeloista 
ja tukee tätä arjen hallinnassa. Siinä osapuolet tutkivat yhdessä toimintamalleja ja rakentavat yhdessä uutta 
ymmärrystä, ratkaisevat ongelmia ja tarkastelevat ristiriitoja.

Työntekijän ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen vahvistamisen tärkeimpiä keinoja on dialoginen kohtaami-
nen. Dialogi on keskustelua, jossa luodaan yhdessä uutta ymmärrystä ilmiöille ja asioille, rakennetaan yhdessä 
niiden merkitystä ja tarkoitusta sekä etsitään mieltä ja tulkintaa maailmalle ja elämälle. Dialogi tuo pintaan 
ihmisten hyvinkin syvät kokemukset ja ajatukset ja tuloksena on uutta, dialogiin osallistuvien näkemykset ylit-
tävää, ja toisinaan myös yllättävää, tietoa. Dialogille on tyypillistä, että siinä saavutetaan todellisia oivalluksen 
hetkiä.

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa soveltuu erityisen hyvin päihdetyöhön, koska nimensä mukaisesti se on tapa 
lähestyä ihmistä, ei niinkään menetelmä. Kuka tahansa voi omaksua kyseisen lähestymistavan ja auttaa kanssa-
ihmistä ratkaisemaan käsillä olevia ongelmia. Siihen ei tarvita terapeutin koulutusta eikä sukeltamista syvälle 
toisen ihmisen psyykeen (missä on omat vaaransa, mikäli ei ole ammattiterapeutti). Näin ollen jokainen autta-
mistyötä tekevä henkilö voi auttaa toista omaksumalla ratkaisukeskeisen tavan lähestyä toista, esittää hänelle 
kysymyksiä ja johdattaa kohti onnistumisen kokemuksia.

Ratkaisukeskeiseen ajattelutapaan kuuluu useita keinoja, joilla ihmistä autetaan selviytymään vaikeuksista ja 
ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia. Yksi näistä keinoista on auttaa ihmistä katsomaan asioita uudesta näkö-
kulmasta sekä tarkastella unelmia sen sijaan, että kaivauduttaisiin menneisyyteen. Työskentelyn keskiössä ovat 
asiakkaan unelmat, tavoitteet, voimavarat ja toisin tekemisen mahdollisuus. 

Päihdeongelmainen tarvitsee useimmiten apua myös omien voimavarojen löytämisessä ja niiden käyttöön 
otossa. Koska voimavarat muodostavat perustan ihmisen toimintakyvylle, työntekijän onkin tärkeää arvioida 
ja selvittää ne tekijät, jotka vahvistavat tai estävät toimintakyvyn myönteisiä muutoksia. Näin työntekijä tukee 
asiakasta löytämään keinoja, joiden avulla hän selviytyy elämässään ja lähtee kulkemaan kohti muutosta.

4.1 MOTIVOIVA TOIMINTATAPA
Motivoiva toimintatapa perustuu William R. Millerin ja Stephen Rollnickin kehittämään motivoivaan haas-

tatteluun (motivational interview) sekä James Prochaskan ja Carlo DiClementen määrittelemään muutoksen vai-
hemalliin (cf. Prochaska & DiClemente, 1983) (ks. luku 3.3). Toimintatavan taustalla vaikuttavat kognitiivis-be-
havioraaliset teoriat.

Työskentelyn kohteena on asiakkaan muutosmotivaation syntyminen ja sen ylläpitäminen. Motivoiva toi-
mintatapa on menetelmä, joka lähtee asiakkaan omista tarpeista ja arvomaailmasta käsin. Sen tavoitteena on 
vahvistaa sisäistä motivaatiota ja muuttaa sellaista toimintatapaa, josta koituu haittaa itselle tai muille ja joka 
ylläpitää riippuvuutta. Asiakkaan motivoiva kohtaaminen tarkoittaa aitoa välittämistä, kunnioitusta ja myötä-
tuntoa. (Salo-Chydenius, 2010.)

Työntekijä ja asiakas pohtivat yhdessä asiakkaan esiin nostamia ristiriitoja ja työntekijä suuntaa keskustelun 
kohti muutosta avoimien kysymysten, yhteenvetojen ja positiivisen palautteen avulla. Työntekijä välttää väit-
telyä ja myötäilee vastustusta. Hän vahvistaa asiakkaan omaa pystyvyyden tunnetta ja auttaa tätä tutkimaan 
elämänhallinnan ja selviytymisen keinoja. (mt.)

Motivoiva toimintatapa perustuu asiakkaan ja työntekijän välillä vallitsevaan luottamukseen ja kumppanuu-
teen. Siinä osapuolet tutkivat yhdessä toimintamalleja ja rakentavat yhdessä uutta ymmärrystä, pyrkivät rat-
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kaisemaan ongelmia ja tarkastelemaan ristiriitoja rakentavalla tavalla. Motivoivan toimintatavan tavoite on 
aikaansaada muutos asiakkaan elämäntavoissa joko sairauden tai riippuvuuden syntymisen ehkäisemiseksi tai 
siitä toipumiseksi. Muutosta vaativia tilanteita voivat olla esimerkiksi tupakointi, päihteiden käyttö tai vaikkapa 
ravitsemus- ja liikuntatottumusten muuttaminen terveellisemmiksi. (Salo-Chydenius, 2010.)

MOTIVOIVAN VUOROVAIKUTUKSEN PERUSTAITOJA OVAT: 
1. Vahvistaminen ja muutospuheen tukeminen: Asiakasta kannustetaan tunnistamaan ja nimeämään omia 

vahvuuksia, pyydetään esimerkkejä ja tarkennuksia, kysytään ja kyseenalaistetaan harkiten, pohditaan yh-
dessä arvoja, tavoitteita ja tulevaisuutta. Tärkeää on saada asiakas tuottamaan omin sanoin perustelunsa 
muutoksen välttämättömyydelle.

2. Avoimet kysymykset: Avoimilla kysymyksillä rohkaistaan asiakasta kertomaan omasta tilanteestaan, aja-
tuksistaan ja tunteistaan.  

3. Heijastava  kuuntelu: Heijastava kuuntelu tarkoittaa sitä, että työntekijä reagoi asiakkaan kertomaan esi-
merkiksi toistamalla, ääneen arvailemalla, mitä toinen tarkoittaa ja tarkistamalla, onko hän ymmärtänyt 
oikein mitä asiakas on hänelle ilmaissut.

4. Yhteenvetojen tekeminen ja tiivistäminen: Aika ajoin työntekijän tulee tehdä yhteenvetoja ja tiivistelmiä 
siitä, mitä asiakas on hänelle kertonut. Näin hän todentaa asiakkaalle, että tätä on kuultu ja kuunnellaan. 
Samalla asiakas saa tilaisuuden korjata mahdollisia väärinkäsityksiä. 
(mt.)

Ohjaajan perustaitoihin tulisi lisäksi kuulua myönteisen palautteen antaminen todetusta positiivisesta toimin-
nasta. Erittäin tärkeätä on myös välttää valmiiden ratkaisujen ja neuvojen antamista, väittelyä, syyllistämistä, 
syyttämistä, pelottelua, uhkailua, anelua, analysointia ja tulkitsemista. (mt.)

4.1.1 Kohtaamisen ansat 

Se, miten työntekijä puhuu asiakkaalle ja asiakkaan kanssa on oleellisen tärkeätä, jotta asiakas todella hyö-
tyisi edellisessä luvussa kuvatusta motivoivasta toimintatavasta. Puhetapaan liittyvät keinot ovat keskeisiä asi-
akkaan itsehavainnoinnin käynnistämisessä. Seuraavassa on kuvattu Millerin ja Rollnickin (1991) esimerkkeihin 
perustuen niitä ansoja, joihin kokematon työntekijä helposti sortuu sekä annettu ohjeita siihen, miten kyseisiä 
ansoja voisi välttää:

1) KYSYMYS – VASTAUS –ANSA
Älä passivoi asiakasta eli sorru vuorovaikutukseen, jossa sinä kysyt ja asiakkaalle ei jää muuta mahdollisuutta 
kuin antaa lyhyitä ”kyllä” tai ”ei” vastauksia. Tällainen kysymysten asettelu ei ohjaa asiakasta pohdiskeluun eikä 
jätä tilaa tutkia ja tuottaa itseään motivoivia lauseita.

ESIM. 

  T: Käytätkö päihteitä?
  A: Kyllä
  T: Käytätkö mietoja vai vahvoja aineita?
  A: Mietoja
  T: Käytätkö kavereiden kanssa vai kotona?
  A: Kavereiden kanssa.

Kysymys-vastaus -ansa voidaan välttää esimerkiksi täyttämällä kyselylomake ennen haastattelua. Asiakkaan 
vastauksista työntekijä saa materiaalia keskustelun pohjaksi ja tueksi. Työntekijän on siitä huolimatta valmis-
tauduttava keskusteluun huolella. Työntekijä voi myös esittää avoimen kysymyksen ja antaa asiakkaalle tilaa 
vastata, ts. reagoida asiakkaan vastaukseen heijastavalla kuuntelemisella.
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ESIM.

  Voitko kuvata erilaisia tapoja, miten aineita käytät?
  Kertoisitko lisää päihteiden käytöstäsi?

Hyväksi havaittuna käytännön ohjeena voidaan kuitenkin pitää, ettei ole hyvä tehdä kolmea kysymystä peräk-
käin. Avointen kysymysten välissä onkin syytä käyttää heijastavaa kuuntelemista ja reagoitava siihen, mitä 
asiakas kertoo. Se voi olla täsmennys sanottuun tai arvauksen esittäminen siitä, mitä henkilö mahtaa tarkoittaa.

ESIM.

  Olenko ymmärtänyt oikein kun sanot…
  Ja se huolestuttaa sinua
  Eikä se tunnu sinusta hyvältä
  Ja mietit, liittyykö se päihteiden käyttöösi jne.

Heijastava kuuntelu on sekä aktiivista että valikoivaa. Työntekijä on kuunneltava tarkkaan asiakkaan puhetta 
ja valikoitava, mitä hän heijastaa asiakkaan puheesta takaisin.

2) KONFRONTAATIO - KIELTÄMISEN  ANSA
Kaikkein tärkeintä on välttää ns. konfrontaatio-kieltämisen ansaa. Etenkin asiakkuuden alkutaipaleella työnte-
kijä saattaa helposti sortua konfrontaatioon.

Liian usein käy niin, että työntekijä havaitsee jonkin seikan, joka viittaa päihdeongelmaan ja koettaa vakuuttaa 
asiakkaan siitä, että tällä on vakava ongelma, jonka hoitamiseksi täytyy ryhtyä toimiin. Asiakas pyrkii vuoros-
taan kieltämään ongelman mikä johtaa siihen, että työntekijällä on suuri kiusaus todistaa hänen päihdeongel-
man olevan totta. Tilanne johtaa pisteeseen, jossa asiakas puolustaa omaa kantaansa ja työntekijä omaansa. Mitä 
enemmän työntekijä yrittää vakuuttaa omaa kantaansa, sitä enemmän asiakas puolustaa omaansa. 

Työntekijän pitäisi ammattilaisena ymmärtää, että asiakas saattaa olla hyvin ristiriitaisessa tilanteessa - toisaalta 
hän haluaa muutosta ja toisaalta pelkää sitä. Mutta mikäli tilanne johtaa konfrontaatioon saattaa asiakas kokea 
itsensä uhatuksi. Tällöin tilanteesta voi seurata ns. psykologisen vastavoiman ilmiö, jossa henkilö asettuu puo-
lustamaan oikeuttaan tehdä niin kuin itse haluaa, eli itse asiassa juuri päinvastoin kuin mihin työntekijä pyrkii. 
Asiakas asettuu puolustamaan itseään ja vähättelee ongelmiaan, vaikka itsekin ymmärtää puhuvansa itseään 
”ulos tilanteesta”.

Konfrontaatio-kieltämis -ansan voi välttää kahdella tavalla. Ensinnäkin heijastavalla kuuntelulla ja toiseksi aut-
tamalla asiakasta synnyttämään lauseita, jotka motivoivat häntä ja lisäävät tietoisuutta itsestään.

3) ASIANTUNTIJA –ANSA
Innokas työntekijä, jolla on rautainen ammattitaito voi helposti langeta tähän ansaan kuvitellessaan, että hä-
nellä on hallussaan oikeat vastaukset. Taustalla on tietysti aito huoli asiakkaasta ja työntekijä yrittää kaikin 
keinoin ”järjestää” asioita asiakkaan parhaaksi. Tällainen asiantuntijakeskeinen lähestymistapa ei kuitenkaan 
ole omiaan kasvattamaan asiakkaan motivaatiota. Useimmiten asiakas, kohdattuaan ylivertaisen asiantuntijan, 
ottaa passiiviseen roolin eikä vaivaudu tutkimaan omaa ambivalenssiaan. Mikä on omiaan myös ehkäisemään 
tehokkaasti asiakkaan motivaation ja muutoshalun heräämisen.

Asiantuntija-ansa voidaan välttää antamalla asiakkaalle tilaa ja vahvistamalla hänen asiantuntemustaan omasta 
elämästään, tilanteestaan, arvoistaan ja voimavaroistaan. 

4) LEIMAAMISANSA
Työntekijä saattaa kuvitella, että tärkeintä on nimetä ongelma ja tehdä diagnoosi, ja että on tärkeää saada myös 
asiakas hyväksymään tämä hänelle annettu nimitys (”narkomaani”, ”kiellät ongelmasi”), jotta ”parantamistyö” 
saataisiin käyntiin. Näin ei kuitenkaan ole. On hyvä muistaa, että vaikka asiakas itse käyttäisi itsestään jotain 
nimikettä, kuten ”alkoholisti” tai ”narkkari”, niin se ei tarkoita sitä, että työntekijällä olisi oikeus käyttää asiak-
kaasta tätä samaa nimitystä. Näillä nimityksillä on niin voimakas stigma, että ei pidä ihmetellä jos asiakas, jolla 
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on vielä itsearvostusta jäljellä, vastustaa nimityksen käyttämistä. Leimaamisessa on kyse arvovallasta ja valta-
taistelusta, jossa työntekijä yrittää käyttää asiantuntemustaan, joka lopulta kääntyy asiakasta vastaan.

Huom! On ihmisiä, jotka saattavat haluta diagnoosin, koska heille on tärkeää tunnistaa ja hyväksyä oma päihderiip-
puvuus. Tämänkaltaista itsehyväksyntää ei ole mitään syytä vastustaa.

Laimaamisansan vaara on siinä, että se saattaa ajaa asiakkaan nurkkaan ja näin herättää hänessä vastarinnan. 
Tällöin on suuri riski ajautua konfrontaatio–kieltämis -ansaan.

Myös leimaamisansa voidaan välttää käyttämällä heijastavaa kuuntelua sekä niin sanottua asioiden uudelleen 
määrittelyä, eli yritetään katsoa asioita uudesta näkökulmasta käsin. 

5) ENNENAIKAISEN TARKENTAMISEN ANSA
Vaikka työntekijä yrittäisi kuinka välttää väittelyjä tai leimojen asettamista, voi asiakkaan vastarinta johtaa 
siihen, että keskitytään eri asioihin. Työntekijä nostaa esiin ongelmia, joita asiakas ei koe ongelmiksi. Myös asiak-
kaan muutoshalu voi olla työntekijän muutoshalua heikompi. Työntekijä keskittyy asiakkaan päihdeongelmaan 
ja haluaa muuttaa hänen päihteiden käyttöään, kun taas asiakas kokee päihdeongelmansa vain yksittäiseksi 
pieneksi sivujuonteeksi monimutkaisessa elämäntilanteessaan eikä ymmärrä, miten se liittyy hänen kokonais-
tilanteeseensa. Yrittäessään päästä käsiksi asiakkaan päihdeongelmaan ja keskittäessään keskustelua siihen, 
työntekijä saa asiakkaan perääntymään ja puolustuskannalle.

 ∙ Huom! Niiden kohdalla, jotka tuovat itse päihteidenkäytön esiin ensisijaisena huolenaan, varhainen kohdenta-
minen on paikallaan.

Ennenaikaisen tarkentamisen ansa voidaan helposti välttää aloittamalla asiakkaan eikä työntekijä huolenai-
heilla.

6) SYYTTELYANSA
Vaarana on, että työntekijä lähtee mukaan etsimään syyllistä tai syytä asiakkaan päihteiden käyttöön. Kenen 
syy? Kenet voidaan katsoa syylliseksi ongelmaan? –kysymykset eivät ole kovinkaan tärkeitä työntekijän ja neu-
vonantajan roolissa.

Syyttelyansan välttämisessä auttavat niin ikään heijastava kuunteleminen sekä uudelleen määrittely eli uuden 
näkökulman avaaminen.

SYYTTELY 
ANSA

KYSYMYS–
VASTAUS 

ANSA

KONFRON-
TAATION ELI 
KIELTÄMISEN 

ANSA

ASIANTUNTIJA 
ANSA

LEIMAAMISEN 
ANSA

ENNEN-
AIKAISEN 

TARKENTAMISEN 
ANSA

KUVIO 3.
VASTUSTUSTA JA VASTARINTAA AIHEUTTAVAT ANSAT
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4.1.2 Tärkeitä työkaluja motivoinnin onnistumiselle

Jäljempänä on listattu suositeltavia toimintatapoja ja työkaluja (Miller & Rollnick, 2012), joita työntekijä voi 
hyödyntää motivoivassa keskustelussa ja motivoivassa toimintatavassa ylipäätään. Työkalut auttavat työnteki-
jää välttämään edellä kuvattuja ansoja ja ovat omiaan auttamaan asiakkaan muutosmotivaation syntymisessä:

1) TEE AVOIMIA KYSYMYKSIÄ 
Avoimet kysymykset ovat omiaan tukemaan asiakkaan itsetutkiskelua. Niitä on hyvä käyttää aina tilaisuuden 
tullen, sillä niihin ei voi vastata lyhyesti. Työntekijän on muistettava samalla kuunnella tarkkaavaisesti ja kan-
nustaa asiakasta ilmaisemaan itseään.

2) HEIJASTAVA KUUNTELEMINEN
Heijastava kuunteleminen on motivoivan toimintatavan ehkä keskeisin taito. On nimittäin erittäin tärkeää, 
miten työntekijä reagoi asiakkaan sanomisiin ja esille tuomiin asioihin. Heijastavassa kuuntelussa työntekijä 
tuo julki arvionsa siitä, mitä asiakas yrittää kertoa työntekijälle ja mitä työntekijä uskoo asiakkaan tarkoittavan. 
Työntekijä esittää siis toteamuksia (ei kysymyksiä) asiakkaan puheen perusteella.

ESIM. 

  Tunnet olosi yksinäiseksi. (toteamus)
  Tunnet olosi yksinäiseksi? (kysymys)

 > ero on äänensävyssä

Hyvin muodostettu heijastava lause aiheuttaa vähemmän vastustusta kuin kysymys. 

Heijastava kuunteleminen ei ole helppoa eikä itsestäänselvyys. Sitä onkin hyvä ensin harjoitella eri tilanteissa. 
Saattaa nimittäin hyvinkin olla, että työntekijän tulkinta asiakkaan puheesta ei ole ollenkaan sitä, mitä asiakas 
yrittää sanoa. Asiakkaan todetessa jonkin tilanteen on hyvä punnita, mikä on sinun ensimmäiseksi mieleen 
tuleva tulkintasi siitä. Mutta koska se ei riitä, niin pitää tarkistaa, onko se oikeasti lausuttujen sanojen tarkoitus 
vai onko sanojen takana jotakin muuta. 

Kaikessa yksinkertaisuudessaan heijastava kuunteleminen on tapa tarkistaa, että asiakkaan sanoma on tullut 
oikein ymmärretyksi. Tavoitteena on tuottaa lauseita, jotka motivoivat asiakasta muutokseen.

VINKIT:

 ∙ käytä heijastavaa kuuntelemista kysymysten sijaan
 ∙ avoimen kysymyksen jälkeen reagoi asiakkaan vastaukseen heijastavalla kuuntelemisella
 ∙ erityisesti heijasta lauseita, jotka saattavat motivoida asiakasta muutokseen
 ∙ tavoitteena on merkityksen selkiyttäminen: päätät itse, mitä heijastat, mitä painotat, mitä sanoja 

käytät/toistat ja mitä jätät pois. 

Tässä on listattu 12 reagointitapaa, joilla ei ole mitään tekemistä kuuntelun kanssa, vaan ne ovat rakentavan 
vuorovaikutuksen esteitä. Näitä on siis syytä välttää!

 ∙ määräily, komentelu
 ∙ uhkailu
 ∙ valmiiden ratkaisujen tarjoaminen
 ∙ luennoiminen, logiikalla taivuttaminen, väittely
 ∙ moralisointi, saarnaaminen, kertominen asiakkaalle mitä hänen pitää tehdä
 ∙ eri mieltä oleminen, kritisointi, syyttely
 ∙ kehuminen
 ∙ nolaaminen, naurettavaksi tekeminen, leimaaminen
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 ∙ analysointi ”palasiksi”
 ∙ lohduttaminen
 ∙ tunkeileva kyseleminen
 ∙ vetäytyminen, huomion kiinnittäminen muualle tai aiheen muuttaminen ei tue asiakasta pohti-

maan tilannettaan

3) MYÖNTEINEN VAHVISTAMINEN
Työntekijän tulisi pyrkiä vahvistamaan asiakkaan myönteisiä lausumia, toimintatapoja, näkemyksiä ja arvoja. 
Heijastava kuuntelu on jo itsessään asiakkaan itsetuntoa vahvistavaa toimintaa (tulla kuulluksi = tulla arvos-
tetuksi ihmisenä). Lisäksi voi antaa positiivista palautetta ja muistaa aina tilanteen tullen esittää arvostavia 
toteamuksia.

4) YHTEENVETO
Työntekijän yhteenvedot asiakkaan puheesta vahvistavat sitä, mitä on sanottu ja osoittavat, että työntekijä on 
kuunnellut asiakasta ja kuullut asiakkaan viestin. Yhteenveto myös auttaa asiakasta siirtymään puheessaan 
eteenpäin. Samalla yhteenvedot nostavat asiakkaan puheesta häntä itseä motivoivat lauseet ja tarjoavat näin 
asiakkaalle mahdollisuuden jäsentää omaa puhettaan. 

Yhteenvedot myös auttavat asiakasta havaitsemaan puheessaan olevan ambivalenssin. Asiakkaalle tehdään 
näkyväksi se, miten hän esimerkiksi käyttää samassa lauseessa ”toisaalta” ja ”toisaalta” ilmaisuja ja käsittelee 
myönteisiä ja kielteisiä puolia yhtä aikaa.

Yhteenvetoja onkin syytä tehdä läpi koko keskustelun asiakkaan kanssa, sillä se on keino, joka on motivoivan 
toimintatavan ytimessä. Keskustelu on myös hyvä päättää yhteenvetoon.

5) ITSEÄ MOTIVOIVIEN LAUSEIDEN KEHITTÄMINEN
Itseä motivoivien lauseiden kehittäminen on strategia, jolla asiakasta ohjataan selvittämään keskenään ristirii-
dassa olevia tunteitaan ja tarpeitaan. Motivoivassa toimintatavassa asiakkaan tulisi olla se, joka puhuu muutok-
sen puolesta, kun taas työntekijän tehtävänä on auttaa ja helpottaa tätä ilmaisemaan itseään ja tunnistamaan 
lauseissaan muutoksen tarpeen.

Itseä motivoivia lauseita on neljänlaisia: 

A) ONGELMAN TUNNISTAMINEN
  Esim. Ehkä tässä on enemmän ongelmaa kuin mitä luulin.

B) HUOLEN ILMAISEMINEN HAVAITUISTA ONGELMISTA
  Esim. Minulla on aika toivoton olo.

C) SUORA TAI EPÄSUORA TOTEAMUS MUUTOSAIKOMUKSESTA
  Esim. En halua olla tällainen, mitä voin tehdä?

D) OPTIMISMI MUUTOKSEN SUHTEEN
  Esim. Aion selvittää tämän ongelman.

6) AJATUKSIA HERÄTTÄVIÄ KYSYMYKSIÄ
Seuraava askel työntekijältä on tarttua asiakkaan itseä motivoivaan lauseeseen ja vahvistaa sitä sekä eleillä 
(esim. nyökkäämällä) että heijastavalla kuuntelemisella tai toteamuksella. Näin työntekijän kannustaa asiakasta 
itsetutkiskeluun ja omien ristiriitatilanteiden pohdiskeluun. 
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Lähtökohtaisesti oletuksena on myös, että asiakkaalla on vastakkaisia tarpeita ja tunteita, ts. hän on ambiva-
lentti, ja että hänellä on ongelma tai huolia. Tässä tilanteessa työntekijän ei parane kysyä ”Luuletko, että sinulla 
on huumeongelma?” vaan ”Huomaan, että huumeiden käyttö huolestuttaa sinua.”

Tapa, jolla työntekijä reagoi asiakkaan lauseeseen vaikuttaa voimakkaasti siihen, tuottaako asiakas lisää moti-
voivia lauseita vai lopettaako puheen siihen. Siksi on erittäin tärkeää, että työntekijän reaktio viestittää hyväk-
symistä, vahvistaa asiakkaan ilmaisua ja kannustaa tätä itsetutkiskeluun.

AJATUKSIA HERÄTTÄVIÄ KYSYMYKSIÄ OVAT ESIM.

  Mitä muuta olet huomannut?
  Mitä muita ongelmia sinulla on?
  Mitä muita huolia sinulla on?
  Mitä muita ajatuksia sinulla on tähän liittyen?

7) PÄÄTÖKSENTEON TASAPAINO
Asiakkaan kanssa on hyvä keskustella hänen käyttäytymisestään, sen hyvistä ja huonoista puolista. Sen jälkeen 
asiakasta voi pyytää listaamaan niin myönteiset kuin kielteisetkin havaintonsa asiasta ja näin auttaa häntä pää-
töksenteossa. 

8) LÄHEMPI TARKASTELU
Kun on löytynyt aihe motivaation tarkasteluun, niin se nostetaan esiin ja pyydetään asiakasta tarkastelemaan 
sitä lähemmin. Voidaan esimerkiksi tarkastella päivää, jolloin on juotu tai käytetty jotain muuta päihdettä.

9) ÄÄRIPÄIDEN KÄYTTÖ
Työntekijä voi myös tarkastella ääripäitä esimerkiksi kysymällä, mikä olisi pahinta mahdollista:

ESIM. 

  Mikä on pahinta mitä voi tapahtua, jos jatkat samalla tavalla?

10) TAAKSEPÄIN KATSOMINEN
Toisinaan voi olla hyödyllistä palata ajassa taaksepäin ja muistella aikoja ennen ongelman kehittymistä.

ESIM.

  Muistatko aikoja, kun sinulla meni hyvin? Mikä on muuttunut?
  Minkälainen sinä olit silloin?

Useimmiten asiakas panee merkille, että hänen alkoholin tai huumeiden sietokykynsä on noussut; monet 
pitävätkin lisääntynyttä sietokykyään merkkinä siitä, että he voivat nyt käyttää aineita enemmän ilman, että 
ilmenisi vakavia haittoja. Työntekijän tehtäväksi jää saada asiakas käsittämään, että tuo vääränlainen ”turval-
lisuus” on itse asiassa riskitekijä.

11) ETEENPÄIN KATSOMINEN 
Vaihtoehtoisen tulevaisuuden kuvitteleminen auttaa lisäämään asiakkaassa muutosmotivaatiota. Työntekijä 
voi esimerkiksi pyytää asiakasta kuvittelemaan, minkälaista tämän elämä voisi olla sitten, kun muutos on ta-
pahtunut. 



4
Ty

ös
ke

nt
el

yn
 

el
em

en
tit

47Sopi Jikko -työmalli – Huumekuntoutusta Senegalissa

ESIM.

  Huomaan, että olet varsin turhautunut. Miten haluaisit tilanteesi muuttuvan?
  Jos päätät muuttaa, minkälaisia toiveita sinulla on tulevaisuuden suhteen?

12) TAVOITTEIDEN TUTKIMINEN
Työntekijä voi tiedustella asiakkaalta, mitkä arvot ja mitkä tavoitteet ovat tärkeimpiä hänen elämässään. Kun 
asiakas on työntekijän avustuksella löytänyt ja määritellyt itselleen tärkeimmät arvot häneltä voi kysyä, miten 
ongelma sopii yhteen näiden arvojen ja tavoitteiden kanssa.

HYVÄ TAVOITE ON

 ∙ realistinen ja saavutettavissa oleva 
 ∙ positiivisesti ilmaistu 
 ∙ mieluummin jotakin kohti kuin jostakin pois
 ∙ mieluummin pieni kuin suuri
 ∙ on henkilökohtaisesti juuri sinulle tärkeä
 ∙ voidaan kuvata konkreettisena käytöksenä: ”Aamulla herääminen on helppoa ja nousen ylös 

vuoteesta reippaana.”
 ∙ aktiivista toimintaa vaativa.

HYÖDYLLISIÄ AJATUKSIA TAVOITTEEN ASETTAMISSA

 ∙ Meistä jokaisella on voimaa ja kykyä ratkaista ongelmiamme
 ∙ Muutos on väistämätöntä ja jatkuvaa
 ∙ Suuren ongelman ratkaisemiseen voi riittää pienet keinot
 ∙ On hyödyllisempää tietää, miltä ratkaisu näyttää, kuin setviä menneisyyttä, vaihetta, jolloin ongel-

ma syntyi.
(Irti Khatista, 2013.)

Tavoitteiden asettamisesta lisää luvussa 6.1. Kuntoutustavoitteiden seurannasta ja keinojen valinnasta tavoit-
teiden saavuttamiseksi puhutaan tarkemmin luvussa 9.2.

4.2 VUOROVAIKUTUS JA 
DIALOGISUUS

Ihmisen elämä ja ymmärrys omasta elämästä syntyvät vuorovaikutuksessa ympäristöön ja toisiin ihmisiin. 
Ihmisten välillä on tiedostamatonta ja tietoista kanssakäymistä. Tietoinen kanssakäyminen on usein puhetta tai 
kirjoitusta, jota kutsutaan myös kommunikaatioksi tai viestinnäksi. Mutta viestintää ovat myös eleet, ilmeet, pu-
heen sävelkulut, tauot, äännähdykset sekä hiljaisuus. Ei-kielellistä viestintää pidetään usein totuudellisempana 
kuin kielellistä, koska se tapahtuu osittain tiedostamatta emmekä siksi voi siihen vaikuttaa. (Mönkkönen, 2007.)

Vuorovaikutukseen tarvitaan aina vähintään kaksi tasa-arvoista ihmistä. Puhuminen ei ole vuorovaikutusta jos 
kukaan ei kuuntele mitä puhuja viestii. Yksinkertaistettuna vuorovaikutus on sitä, että joku ilmaisee ajatuksensa 
sanoman muodossa. Toiset vastaanottavat sanoman, tekevät omat tulkintansa sanoman sisällöstä ja reagoivat 
takaisin. (mt.)

Vuorovaikutus ei aina suju ongelmitta. Sanoma voi olla ristiriitainen tai epäselvä ja jättää tilaa erilaisille tul-
kinnoille.  Sanoma voidaan jopa tulkita täysin eri tavalla kuin mitä puhuja oli tarkoittanut. Erityisesti tämä 
korostuu tunnepitoisissa konfliktitilanteissa. Monet seikat, kuten ihmisen persoonallisuus, arvot ja asenteet, 
kulttuuritausta, kokemus sekä aiemmat vuorovaikutustilanteet vaikuttavat siihen, miten asioita viestii ja miten 
niitä tulkitsee. (mt.)
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Sosiaalityössä, jossa tavoitteena on auttaa toista ihmistä, on ensiarvoisen tärkeätä pyrkiä ymmärtämään toisen 
ihmisen viesti oikein. Taitava työntekijä tunnustelee, täsmentää ja pyrkii kaikin keinoin ymmärtämään asiak-
kaan viestiä. Työntekijän on tärkeätä tukea toisen ihmisen mahdollisuuksia osallistua ja toimia vuorovaiku-
tuksen aktiivisena osapuolena. Näin hän luo asiakkaalle tilaa paremmin hahmottaa omaa elämäntilannettaan. 
Tällaista vuorovaikutusta kutsutaan myös osallistavaksi vuorovaikutukseksi. (mt.)

Osallisuus edellyttää myös kykyä olla eri mieltä, mutta siitä huolimatta yrittää ymmärtää erilaisten perustelu-
jen pohjalta myös täysin vastakkaisia näkemyksiä. Tällaisesta vuorovaikutuksesta nousee moniäänisyys, joka 
mahdollistuu dialogisen vuorovaikutuksen avulla. Dialogisuutta voidaan ajatella kommunikaationa, jossa vuo-
rovaikutetaan paitsi toisten, myös oman itsensä kanssa (Heikkilä & Heikkilä, 2001). Yhteinen ymmärrys (logos) 
syntyy välitilassa (dia), ihmisten keskinäisessä dialogissa, eikä se kuulu kenellekään. Jalavan ja Virtasen (1998) 
mukaan dialogi tarkoittaa merkitysten virtaa ihmisten välillä.

Dialogi on yhdessä ajattelemista ja vastavuoroisuutta. Se on luova prosessi, jossa ei ainoastaan seulota infor-
maatiota, vaan siinä eläydytään eri ratkaisuvaihtoehtoihin ja jopa kyseenalaistetaan omia ajatusmalleja. Mutta  
ennen kaikkea siinä vaaditaan aitoa kiinnostusta toisen osapuolen ajatteluun ja toisesta välittämistä. Tämä tar-
koittaa kiinnostusta toisen tarjoamiin näkökulmiin, ja etenkin vastakkaista näkökulmaa kohtaan, sekä niiden 
taustoihin. Dialogi on aina monisuuntaista, ei koskaan yksisuuntaista. Se tapahtuu aina vähintään kahden ihmi-
sen välillä ja se vaatii tilan, joka mahdollistaa yhteisen ymmärryksen syntymisen. (Mönkkönen, 2007.)

4.2.1 Vuorovaikutus asiakastyössä

Se mitä sanomme toiselle ja miten toinen sen ymmärtää riippuu monesta tekijästä: teemme tulkintoja aiem-
min sanotun ja koetun perusteella, puhujan ja kuulijan siinä hetkessä ilmaisevien puheen sävyjen perusteella, 
katseesta, kasvojen ilmeestä tai vartalon liikkeistä. Lisäksi vuorovaikutustilanteeseen vaikuttavat ainakin kul-
loinenkin tilanne, vuorovaikutuksessa olevien henkilöiden välinen suhde sekä puhekulttuuri.

Ensinnäkin on tärkeätä nähdä, että puhuttaessa vuorovaikutuksesta asiakastyössä olemme aina vuorovaikutuk-
sessa ihmisen, emme asiakkaan kanssa. Työntekijän tulee nähdä edessään ihminen, joka tuo vuorovaikutusti-
lanteeseen mukanaan koko historiansa, kokemuksensa ja tapansa ymmärtää asiat, ei asiakasta, jonka sosiaali-
työntekijä tai ohjaaja on määritellyt hänen ongelmansa kautta. Sosiaalityössä on tärkeätä päästä eroon toisen 
ihmisen määrittelemisestä mm. päihdeongelmaisen identiteetin kautta. 

Olennaista sosiaalityössä on kuitenkin muistaa, että asiakkaan ja työntekijän kohtaamisessa ovat läsnä niin 
menneisyys kuin tulevaisuuskin. Vuorovaikutustilanteessa äänet eivät ole vain työntekijän tai asiakkaan, vaan 
vuorovaikutuksen ”äänimaisema” on paljon monitasoisempi. Siinä sekoittuvat niin asiakkaan kuin työntekijän-
kin sen hetkiset tuntemukset, aiemmat kokemukset ja ymmärrykset asioiden suhteista toisiinsa. Siksi on vain 
luonnollista, että molempien puheissa sekoittuvat erilaiset tilannekuvaukset, kuten: asioista ollaan huolissaan 
tai niihin ollaan tyytyväisiä, tilanteet suututtavat, masentavat tai hermostuttavat. Se, miten työntekijä työstää 
tilanteiden tunnekuvauksia, on sosiaalityössä olennainen. (Juhila 2004.)

Asiakas tuo työntekijälle omia tarinoitaan, narratiiveja. Se, miten työntekijä niitä tulkitsee, on olennaisen tär-
keätä. Toisin sanoen lähteekö hän soveltamaan tilanteeseen ns. asiakkuuden mallitarinoita (Kulmala, Valokivi 
& Vanhala 2003), esimerkiksi päihdeongelmaisen narratiivia (Juhila, 2004), jäsentämään päihteiden käytön syitä 
ja seurauksia ja tämän pohjalta toimimaan tietyn hoitoideologian suuntaisesti, vai onko työntekijä valmis avoi-
meen vuorovaikutukseen, jossa haetaan yhteistä ymmärrystä asiakkaan senhetkiseen tilanteeseen ja (asiakkaan 
sitä toivoessa) sen muuttamiseen, vaikuttaa ratkaisevasti toiminnalla saavutettaviin tulokseen.

Muutokseen tähtäävän sosiaalityön voi kaiken kaikkiaan nähdä olevan ammatillinen prosessi, jonka tarkoi-
tuksena on purkaa vanhoja, muutosta jarruttavia narratiiveja (tarina, kertomus) ja tuottaa niiden tilalle uusia. 
Tämän prosessin näkyväksi tekeminen – miten se vuorovaikutuksessa tapahtuu tai on tapahtumatta– on eräs 
narratiivisen tutkimuksen keskeisiä aiheita. (Jokinen 2000; Jokinen & Suoninen 2000.)

Kaiken kaikkiaan ihmisen ongelmille ei ole olemassa valmiita ratkaisuja, joita voisi siirtää jostakin ohjekirjasta 
käytäntöön tai tilanteesta toiseen. Ratkaisujen neuvotteleminen ja yhdessä pohtiminen jokaisessa tilanteessa 
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erikseen, on sosiaalityössä pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Neuvoteltavuus ja siihen liittyvä epävarmuus 
(kun tilanteisiin ei voi varautua ennakkoon) on Partonin & O’Byrnen (2000) mielestä sosiaalityön vahvuus.

Vuorovaikutus voi olla hyvin monimuotoista. Se voi olla valtaa ja vallankäyttöä, yhteistyötä tai sosiaalisesti 
jaettuja yhteisiä sopimuksia ja sääntörakennelmia. Työntekijän tulisikin kiinnittää huomiota siihen, miten valta 
(sosiaalinen, kulttuurillinen, taloudellinen, poliittinen) elää myös vuorovaikutussuhteissa. Vuorovaikutuksen 
tutkimus on tuonut esiin sen, kuinka sosiaalityöntekijät voivat olla joissakin tilanteissa vallan käyttäjiä suhteessa 
asiakkaaseen ja toisissa tilanteissa taas heidän tukijoitaan, kumppaneitaan ja auttajiaan. (Juhila 2004.)

Asiakastyössä vuorovaikutukseen voidaan asennoitua monella eri tavalla. Toiminta vuorovaikutussuhteessa ei 
ole aina tietoista, vaikka työntekijä yrittäisikin kiinnittää asiakkaan kohtaamiseen erityistä huomiota. Huomaa-
mattaan hän saattaa helposti sortua ylläpitämään kommunikaatiota, jossa eivät toteudu tasavertaisen vuoro-
vaikutuksen periaatteet.

Kaarina Mönkkönen (2007) nostaa esiin kolme erilaista vuorovaikutusorientaatiota: Asiantuntijakeskeisyys, asia-
kaskeskeisyys ja dialogisuus.

Asiantuntijakeskeisyydellä tarkoitetaan työntekijän tapaa luokitella asiakkaan tilannetta ja määritellä hoito- ja 
auttamistoimenpiteitä yksipuolisesti asiakasta kuulematta. Taustalla vaikuttaa behavioristinen oppimiskäsitys, 
jossa ajatellaan, että ihmistä voidaan kouluttaa tai parantaa joillakin tietyillä toimenpiteillä. Uskotaan, että per-
soonallisuutta muokkaamalla voidaan muuttaa ihmisen käyttäytymistä ja näin sopeuttaa häntä yhteiskuntaan.

Asiakaskeskeisyydessä asiakkaan näkökulmat sen sijaan huomioidaan hyvin, mutta työntekijän oma rooli vas-
tuunkantajana ja vaikuttajana hämärtyy. 1990-luvulla koko läntisessä maailmassa laajalle levinneellä asiakas-
keskeisellä orientaatiolla haluttiin murtaa hierarkkisia suhteita, jotta asiakas pääsisi vaikuttamaan entistä enem-
män omaan hoito- ja auttamissuunnitelmaan.

Dialoginen asiakastyö sen sijaan perustuu oletukseen, että vuorovaikutussuhteessa on kaksi tasavertaista osa-
puolta, jotka yhdessä määrittävät tilannetta ja etsivät asioihin yhdessä ratkaisua. Molemmilla osapuolilla, sekä 
auttajalla että asiakkaalla, on oma tärkeä osuutensa vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta. Käyttämällä dia-
logisuuden käsitettä halutaan nostaa esiin vuorovaikutuksen vastavuoroisuus ja molemminpuolisen ymmärryksen 
vaatimus.

Sopi Jikko -työmalli perustuu näkemykseen dialogisen asiakastyön ylivertaisuudesta kahteen edelliseen nähden. 
Sen on katsottu olevan heikommassa asemassa olevan henkilön ihmisarvoa ja hänen omaa asiantuntijuutta 
kunnioittava – unohtamatta työntekijän roolia vastuunkantajana asiakkaan kuntoutusprosessin etenemisessä.

KUVIO 4.
(LOVIO, 2012)

VALMIIN RATKAISUN TARJOAMINEN
JA PALVELUN TUOTTAMINEN

VÄLITTÄJÄROOLI JA 
YHDESSÄ TEKEMINEN
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4.2.2 Dialogisuus asiakastyössä

Merkittävät oivallukset tapahtuvat yleensä ihmissuhteissa eli ihmisten välissä. Dialogi tulee sanoista dia ja 
logos. Sana dia tarkoittaa kreikan kielessä ”läpi, kautta, välissä” ja logos puolestaan tarkoittaa ”sanaa, puhet-
ta, järkeä, merkitystä”. Yhteen liitettynä ne kuvaavat hyvin dialogisuuden olemusta, väliin kerättyä maailmaa 
(Mönkkönen, 2007). Dialogi voidaan siis ymmärtää vuorovaikutuksena, jossa ymmärrys ja totuus määritellään 
yhdessä ihmisten välillä.

 ∙ dialogi on keskustelua, jossa luodaan uutta
 ∙ siinä rakennetaan yhdessä merkitystä, tarkoitusta ja/tai ymmärrystä
 ∙ etsitään mieltä ja tulkintaa elämälle ja maailmalle
 ∙ ymmärrys (logos) syntyy välitilassa (dia) ihmisten kautta, läpi, välillä eikä se kuulu kenellekään

Asiakassuhteessa tämä tarkoittaa, että työntekijän ja asiakkaan suhde nähdään molemminpuolisen ymmärryksen 
rakentamisprosessina, jossa ei mennä joko työntekijän tai asiakkaan ehdoilla vaan molempien ehdoilla. Dialo-
gisessa asiakassuhteessa pyitään etsimään jotakin todellisuuden osaa, uutta ymmärrystä, jota kumpikaan ei voi 
saavuttaa yksin. Parhaassa tapauksessa kaikki vuorovaikutuksen osapuolet (työntekijä, asiakkaat) ovat sosiaali-
sissa tilanteissa mukana rakentamassa tiettyä sosiaalista järjestystä, yhteistä tarinaa. (Mönkkönen, 2007.)

Nykykäsityksen mukaan ammatillisuus ei tarkoita sitä, että työntekijän pitäisi hallita ehdottomasti tunteensa 
ja varoa tuomasta omia näkemyksiään esiin. Asiakkaat saattavat jopa kokea merkittäväksi dialogiseksi hetkeksi 
tilanteen, jossa he huomaavat myös auttajan silmän kostuvan asiakkaan kertoessa omasta tilanteestaan. Näissä 
asioissa on kuitenkin tärkeää luottaa omaan intuitioonsa siitä, mikä on kussakin asiakastilanteessa sopivaa ja 
luontevaa. Jokaisen ammattilaisen tuleekin kehittää oma näppituntumansa toisen ihmisen kohtaamisen dyna-
miikkaan. Ei ole missään tapauksessa tarkoituksenmukaista, että auttajasta tulee autettava, ja asiakas joutuu 
huolestumaan työntekijän jaksamisesta.

Hyvän vuorovaikutussuhteen syntymiseen työntekijän ja asiakkaan välille vaaditaan aikaa ja luottamusta. Di-
alogisesti orientoitunut työntekijä odottaa, että hänelle syntyy oikeus ottaa kantaa asiakkaan asioihin hyvän 
suhteen syntymisen myötä. Tällöin asiakas ottaa ja kykenee ottamaan työntekijän antaman tiedon merkityk-
sellisenä käyttöönsä eli suhteeseen syntyy sen kehittyessä tavallaan oikeutus vaikuttaa toiseen osapuoleen.

Dialogisessa vuorovaikutuksessa ei pyritä liialliseen yhteisymmärrykseen, jossa ristiriidat ja näkemyserot sulje-
taan ulkopuolelle. Dialoginen suhde on argumentoivaa keskustelua, jossa puntaroidaan elämän ulottuvuuksia 
kaikkine ristiriitoineen. Dialogisessa suhteessa ymmärrys ei siis tarkoita vain toisiinsa sulautumista tai yhteis-
ymmärrystä, vaan nimenomaan uuden alueen löytymistä osapuolten välille. (Juhila, 2001. cf. Aghazarian, 2008.)

Työntekijältä vaaditaan hienovaraisuutta ja varovaisuutta kannanotoissaan. Työntekijä ei nimittäin tiedä, mihin 
suuntaan asiakas haluaa tilanteessa edetä, joten hänen ei edes pidä luulla tietävänsä sitä. Sitä voidaan enintään 
kuvitella yhdessä. (Mattila, 2002.) Työntekijän on siis myös rohjettava astua alueelle, jossa hänelläkään ei ole 
riittävää tietoa ja jossa tieto voidaan yhdessä rakentaa. Tämä voi synnyttää haasteellisia tilanteita, jossa kumpi-
kaan ei todella tiedä, kuinka asioiden tulisi mennä tai mistä oikeastaan on kysymys.

Kyky kohdata tuo avoin, tuntematon ja määrittelemätön tilanne, on aina ammattilaiselle haaste, ja se edellyttää 
hyvää yhteistoimintaa asiakkaan kanssa ja sen tuomaa turvallisuutta heittäytyä uusiin epävarmoihin tiloihin. 
Ammattilaiselle tämä ei ole helppo asia, sillä he saattavat kokea, että epävarmuus ja tietämättömyys vievät maa-
ta heidän asiantuntemuksensa tai auktoriteettinsa alta. Monissa tapauksissa työntekijät turvautuvatkin juuri 
tietonsa suoman auktoriteettiaseman suojaan ja välttävät avointa kohtaamista asiakkaan kanssa.

Tietämisestä on kuitenkin tärkeä erottaa substanssiosaaminen (esimerkiksi se, kuinka sairautta hoidetaan) ja 
vuorovaikutusosaaminen, joka ulottuu kohtaamisen alueelle ja jossa tietoa rakennetaan. Oman toiminnan jat-
kuva arvioiminen on juuri siksi tärkeä ammattiin oppimisen väline, jossa työntekijä oppii suhtautumaan myös 
omaan vuorovaikutustapaan kriittisesti ja kehittämään sitä koko ajan. Työntekijä voi siis harjoitella dialogisuut-
ta, mutta sen onnistumisesta hän ei voi koskaan olla varma. (Mönkkönen, 2007.)
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Dialoginen hoitosuhde vaatii asiakkaan kuuntelua ja hänen sanomansa punnitsemista, lyhyitä puheenvuoroja, 
jossa asiakas saa tilaa ja tulee huomioon otetuksi. Jotta yhteisen ymmärryksen syntymiselle jäisi tilaa, työnte-
kijän mielipiteet eivät saa olla lukkoon lyötyjä, valmiita ajatuksia. Mitään asiakkaan esiin tuomia mielipiteitä ei 
vähätellä, ohiteta tai torjuta. Keskeneräiset ajatuskulut, myös omien ajatusten epäileminen, on sallittua ja jopa 
suotavaa. Työntekijä täydentää asiakkaan ajatusta ja epäselvissä tapauksissa selventää tai tiedustelee hänen 
ajatuskulkuaan. Näin luodaan tilaa yhteisen ymmärryksen syntymiselle.

Dialogisessa suhteessa on myös tärkeätä, että työntekijä pitää asioita avoinna riittävän kauan. Asiakkaan ja 
työntekijän välillä käydyssä keskustelussa syntyneitä ajatuksia ei pidä yrittää paketoida valmiiksi niin nopeas-
ti kuin mahdollista, vaan niitä tarkastellaan eri näkökulmista ja ikään kuin kerätään lisää tiedonjyväsiä, jotta 
saavutettaisiin mahdollisimman syvä ymmärrys elämän ilmiöistä, tilanteesta tai maailman tulkinnasta. Aidosti 
kuunteleva työntekijä on läsnä ja keskittyy kuuntelemaan mitä asiakas sanoo. Omaa mielipidettä, näkökulmaa 
tai sanottavaa siirretään hieman kauemmaksi ja keskitytään asiakkaan sanottavaan. Samalla myös tarkkaillaan, 
millaisia reaktioita asiakkaan sanoma aiheuttaa itsessä. Aidossa kuuntelussa työntekijä yrittää ymmärtää asiak-
kaan näkökulmaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että näkökulma pitäisi sellaisenaan hyväksyä.

Jokainen ihminen tarvitsee haasteita, jotka ovat heidän itsensä määrittelemiä. Asiakastyössä on oltava tarkka 
sen suhteen, ovatko määritellyt tavoitteet todella asiakkaan omia vai työntekijän tavoitteita. On myös tärkeää 
määritellä yksiselitteisesti se, mitä tavoitellaan, mitä voi pitää edistyksen merkkeinä ja milloin tavoitetta voi-
daan pitää saavutettuna. 

Mikäli työntekijän tavoitteena on ainoastaan oman näkemyksen vahvistaminen ja asiakkaan näkemyksen 
muuttaminen, dialogia ei synny. Tällainen lähestymistapa on omiaan herättämään asiakkaassa vastustusta ja 
vastarintaa. Syntyy ns. ansoja (ks. luku 4.1.1), jotka ehkäisevät tehokkaasti yhteisen ymmärryksen syntymistä. 
Dialogisen hoitosuhteen edellytys on, että asiakasta ei yritetä muuttaa tai vakuutta oman katsantokannan pa-
remmuudesta. 

DIALOGIN JA MONOLOGIN EROT

DIALOGI

 ∙ yhdessä ajattelemista
 ∙ vastavuoroisuutta
 ∙ aitoa kiinnostusta ja välittämistä
 ∙ monisuuntaista
 ∙ lyhyitä puheenvuoroja
 ∙ keskeneräisiä ajatuskulkuja
 ∙ epäselvissä tilanteissa tiedustellaan
 ∙ asioita pidetään avoinna riittävän kauan
 ∙ tavoitteena yhdessä rakennettu ymmärrys
 ∙ toista ei yritetä muuttaa/vakuuttaa

> voimaantuminen

MONOLOGI

 ∙ yksin ajattelemista
 ∙ ei vastavuoroisuutta
 ∙ yksisuuntaista
 ∙ pitkiä puheenvuoroja
 ∙ valmiita, lukkoon löytyjä ajatuksia
 ∙ epäselvissä tilanteissa vaietaan
 ∙ yritetään paketoida valmiiksi mahdollisimman 

pian
 ∙ tavoitteena oman näkemyksen vahvistaminen ja 

toisen näkemyksen muuttaminen
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TARKENTAVAT KYSYMYKSET ASIAKKAAN KANSSA KÄYDYSSÄ DIALOGISSA
  ymmärsinkö oikein…
  oliko niin, että…
  tarkoititko sitä…
  voisiko olla niin, että…
  oletko ajatellut… tältä kannalta…
  luuletko, että voisi…
  mitä mieltä olet… jos…
  miltä tuntuisi…

(Salo-Chydenius, 2008.)

4.3 RATKAISUKESKEINEN 
LÄHESTYMISTAPA

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa tarkoittaa tietynlaista asennoitumista ja asennetta käsillä olevaan ongel-
malliseen tilanteeseen. Nimensä mukaisesti ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa pyritään löytämään ratkai-
suja, päämääriä ja tavoitteita hankalien tai jopa lukkiutuneiden tilanteiden selvittämiseksi. Työntekijä/ohjaaja 
on tässä ratkaisevassa asemassa auttaessaan asiakasta uusien ratkaisujen löytämisessä.

Vaikka kaikkiin inhimillisen elämän pulmiin ei voi aina löytyä ratkaisua, niin uusien näkökulmien avulla työn-
tekijä/ohjaaja voi synnyttää asiakkaassa muutostoiveita ja auttaa häntä asettamaan uusia tavoitteita, jotka kan-
nustavat eteenpäin. Tulevaisuuteen suuntautuminen, toiveikkuuden ja voimavarojen etsiminen ja tukeminen 
kuuluvat olennaisesti tähän ajattelutapaan.

Perinteisesti etsimme yleensä syitä eteen tulleeseen ongelmaan. Etsimme vikoja ja puutteita itsestämme ja muis-
ta ymmärtääksemme ongelmamme syntymekanismeja. Monissa tilanteissa ”ongelmakeskeinen” lähestymis-
tapa puoltaa paikkaansa. Näin esimerkiksi silloin, kun koneessa on vika, tai kun ihmisellä on ruumiillinen oire. 
Tällöin syyn löytyminen on usein välttämätöntä, jotta tiedettäisiin, mitä ongelmalle pitäisi tehdä. 

Inhimillisissä tai ihmisten välisissä pulmissa syiden etsimisestä seuraa kuitenkin helposti syyllistämistä ja syylli-
syyttä, vaikkei tämä olisi tarkoituskaan. Tällainen syiden etsimiseen vievä kierre, joka helposti valtaa epätoivoon 
ajautuneen ihmisen, ei edistä yhteistyötä tai asioiden eteenpäin kehittymistä toivottuun suuntaan, vaan on omi-
aan lamaannuttamaan ihmisen kyvyn punnita uusia vaihtoehtoja. Tuloksellisempi työtapa on tukea asiakasta 
saavuttamaan tavoitekierre, jossa toivottu tilanne ja edistysaskeleet sitä kohti innostavat eteenpäin (Kujari, 
2015).

Ratkaisukeskeinen ajattelu-/työtapa onkin syntynyt perinteisen syy-seurausmallin (työskentelytavan) rinnal-
le ja myös korvaamaan sitä inhimillisten ongelmien ja pulmien työstämisessä. Menetelmä on saanut alkunsa 
USA:ssa 1950-luvulla ja sitä on kehitetty voimakkaasti 1970-luvilta lähtien. Tutkijat ja terapeutit Steve de Shazer, 
Insoo Kim Berg ja Elam Nunnally (USA, Milwaukee, Brief Family Therapy Center) ovat ansiokkaasti kehittäneet 
menetelmää ja tehneet sitä kansainvälisesti tunnetuksi kirjoillaan ja luennoillaan.

Vaikka lähestymistapa on lähtöisin terapiamaailmasta, siitä saatuja hyvän vuorovaikutuksen ja toiminnan 
strategioita on sovellettu ja mallitettu monille erilaisille inhimillisen toiminnan ja vuorovaikutuksen aloille. 
Unelmien, toivetilojen ja niihin liittyvien konkreettisten tavoitteiden tutkimisen tiedetään kokemuksesta in-
nostavan ihmisiä ja yhteisöjä enemmän kuin ongelmiin syventyminen. Tavoitteet antavat energiaa! (Katajainen, 
Lipponen & Litovaara, 2006.)

Monet, mm. Furman ja Ahola (1993), ajattelevat ratkaisukeskeisen työtavan perustuvan ennen kaikkea keskus-
telulle. Se on neuvottelua, jossa ammattiauttaja pyrkii ohjaamaan asiakkaansa tai potilaansa kanssa käymäänsä 
keskustelua niin, että keskustelun henki muodostuu rakentavaksi, ratkaisuideoiden syntymistä edistäväksi ja 
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ihmisten välistä yhteistyötä lisääväksi. Ratkaisuhenkinen ilmapiiri rakentuu siten, että keskusteltaessa suosi-
taan sellaisia puheenaiheita ja ajattelumalleja, jotka vaikuttavat ihmisiin rohkaisevasti ja lisäävät toiveikkuutta, 
yhteistyötä sekä luovuutta.

”Positiivisten tulevaisuudenvisioiden pohtiminen voi olla monin tavoin hyödyllistä. Se antaa ihmiselle jotakin 
tavoiteltavaa, vahvistaa optimismia ja auttaa asettamaan tavoitteita. Positiivisen tulevaisuuden avulla voimme 
nähdä menneisyyden resurssina, tunnistaa ja antaa arvoa edistykselle, joka on jo tapahtunut, nähdä toiset ih-
miset liittolaisina eikä vastustajina ja nähdä ongelmat koettelemuksina, jotka voivat auttaa meitä saavuttamaan 
tavoitteemme.” (Furman & Ahola, 1992.)

Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että koska menneisyyttä ei voi muut-
taa, niin on viisaampaa keskittyä nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Mutta vaikka keskityttäisiin tulevaisuuteen, 
on pidettävä mielessä ja kartoitettava sitä, mikä menneisyydessä on toiminut hyvin, muisteltava mistä asiakas 
on aiemmin saanut voimia ja tukea, ja koettaa ymmärtää niitä tekijöitä, jotka ovat auttaneet häntä eteenpäin. 
Menneisyydestä löytyy tietoja siitä, mikä on aiemmin auttanut asiakasta selviytymään vaikeista tilanteista. 

Edellä kuvatuista syistä johtuen asiakastyö aloitetaan tutkimaan niitä ratkaisumalleja, joita asiakas tai hänen 
läheisensä ovat aiemmin käyttäneet selviytyäkseen pulmatilanteista. Kun löydetään hyvin toimineita ratkai-
sumalleja, niin niiden käyttöön rohkaistaan jatkossakin. Epäonnistuneita ratkaisuyrityksiä ei sivuuteta, vaan 
niihin etsitään yhdessä uusia näkökulmia ja niitä pyritään selvittämään, jotta asiakas löytäisi uusia tapoja rat-
kaista ongelmansa. Tavoitteena on toimivien keinojen vahvistaminen ja ei-toimivien vähentäminen tai toisin 
tekeminen. Lähtökohtana on, että toimivaa ei pidä muuttaa: ”Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki”. 

Ratkaisukeskeisessä toimintatavassa kysymysten tekeminen on keskeistä, sillä kysymysten katsotaan olevan 
työkaluja, joiden avulla ratkaisu tai sen siemen löydetään. Työntekijä esittää asiakkaalle paljon kysymyksiä, hän 
antaa myös ohjeita ja kertoo ajatuksiaan siitä, mitä asiakas voisi tehdä. Lähtökohtana on kuitenkin pidettävä 
sitä, että asiakas keksii aina itse parhaimmat ohjeet ja ehdotukset. (Henden, Insoo, Lipchik, Heikkilä, Ahola & 
Malinen, 2011-2014.)

KUVIO 5.
ONGELMA-NOIDANKEHÄ (FURMAN & AHOLA, 1993)

ONGELMAN
KUVAAMINEN

SYIDEN
POHTIMINEN

SYYTTÄVÄT
SELITYKSET

HUONO
YHTEISTYÖ

EI
RATKAISUIDEOITA

EI TOIVOTTUA
MUUTOSTA

MUUTOKSEN 
PUUTTEEN

SELITTÄMINEN
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ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKELPOISISTA KYSYMYKSISTÄ:
 ∙ Muutoksesta pyritään tapaamisessa luomaan selkeä kuva, esim.: ”Jos voisimme videoida tilanteen, jossa 

muutos ilmenee, mitä näkisimme videonauhalla?”
 ∙ Samalla haetaan välineitä seurata muutosta seuraavanlaisilla kysymyksillä: ”Mistä tietäisit, että tästä 

käynnistä on ollut apua?”
 ∙ Perheeltä voidaan kysyä, millaista heidän elämänsä olisi sitten, kun kaikki olisi kunnossa: ”Jos oli-

sitte vierailulla, mistä teitä katsovat ihmiset huomaisivat, että teillä menee hyvin?”
(Henden, Insoo, Lipchik, Heikkilä, Ahola & Malinen, 2011-2014.) 

Työntekijä ohjaa keskustelua esittämällä kysymyksiä ja pääsee näin ikään kuin asiakkaan kanssa yhteiselle 
matkalle tutkimaan niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat olleet paremmassa hallinnassa, tai asiakas on 
onnistunut toteuttamaan jonkin tavoitteensa, vaikka vain osan siitä. On tärkeää kartoittaa yhdessä sitä polkua, 
joka on vienyt kohti tavoitetta. On tärkeää huomata pienikin onnistuminen matkan varrella, koska pienikin 
muutos riittää käynnistämään muutoksen millä tahansa elämänalueella. Tästä onnistumisesta on myös tärkeätä 
antaa myönteistä palautetta, koska se kannustaa jatkamaan onnistumisen tiellä. Asiakasta voidaan myös pyytää 
kiinnittämään huomiota siihen, mitä hän tekee silloin, kun hän on onnistunut välttämään houkutuksen. Mitä 
hän on silloin tehnyt toisin. Näitä itselleen mieluisia ja hyvää tekeviä asioita työntekijä kehottaa tekemään 
enemmän. (mt.)

Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva ja siihen voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita, 
kuten kognitiivisen terapian harjoituksia, narratiivisen terapian ulkoistamista, tarinoita, paradoksaalisia ko-
titehtäviä, sopimuksia jne. (Ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut asiakastyö, 2015). Tällainen hyödyntäminen 
avaa uusia näkökulmia käsiteltäviin asioihin. Kaiken lisäksi ratkaisukeskeinen lähestymistapa on humaani ja 
tarjoaa siten epäonnistumisia ja usein myös yhteisön halveksuntaa kokeneelle päihteitä käyttäneelle yksilölle 
ihmisarvoisen kohtelun.

4.4 NÄKÖKULMAN VAIHTAMISEN 
TAITO
”Ihmistä eivät järkytä asiat, vaan heidän uskomuksensa niistä.” (Epiktetos, 55–n. 135 jKr. cf. Mattila, 2006.)

Tämä Epiktetoksen kuuluisin periaate liittyy stoalaisten korostamaan elämänohjeeseen, että ihmisten pitäisi 
oppia tunnistamaan, mitkä asiat ovat omassa vallassamme, ja mitkä taas eivät. Stoalaiset uskoivat, että oikeas-
taan vain omat ajatuksemme, asenteemme ja tavoitteemme ovat täysin omassa vallassamme. Sen sijaan asiat, 
jotka ovat itsemme ulkopuolella, eivät useinkaan ole meidän vallassamme ja siksi niihin ei tulisi kiintyä liikaa. 
Tämä oli stoalaisten mukaan ehto mielenrauhan säilyttämiselle. Tällainen filosofinen ajattelu tarjosi ’pakoreitin’ 
onnellisuuteen – Epiktetoksen mukaan tämä reitti oli ’sisäinen vapaus’ – ”kukaan ei voi pakottaa minua ajatte-
lemaan sitä mitä en ajattele.” (Veyne, 2003 cf. Mattila, 2006.)

Ajatus monista mahdollisista näkökulmista tai perspektiiveistä nousi esiin 1900-luvun lopulla (ks. mm. positii-
visen psykologian koulukunta). Myös postmodernin psykologian piirissä on korostettu moninäkökulmaisuutta 
keskeisenä lähtökohtana (Kvale, 1992; McNamee & Gergen, 1992, Gergen, 1991; Neymeyer & Mahoney, 1995). 
Psykoterapian piirissä on lähes kaikissa koulukunnissa tavalla tai toisella hyödynnetty mahdollisuutta katsoa 
asioita uudesta näkökulmasta, nähdä asiat uudessa valossa (Mattila, 2001). Perheterapian ja siitä kehittyneiden 
terapioiden piirissä, kuten ratkaisukeskeisessä ja narratiivisessa terapiassa, sitä on kutsuttu termillä reframing, 
joka yleensä käännetään sanalla uudelleenmäärittely (Mattila, 2006).

Näkökulmien vaihtamisen tekniikkaa, reframing, tarkasteltiin psykoterapian piirissä ensimmäistä kertaa laa-
jemmin Kaliforniassa sijaitsevan Mental Reserch Instituten (MRI) terapeuttien kirjassa Change, joka ilmestyi 
vuonna 1974 (Watzlawick, Weakland & Fish, 1974)
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Voisi sanoa, että näkökulman vaihtamisen taito on filosofiaa käytännön elämässä. Ajattelumme ja maailman 
hahmottaminen tapahtuvat käsitteiden avulla. Käsitteisiin on tavallaan varastoituna koko aiempi elämänkoke-
muksemme, aiempi historiamme. Jonkin tilanteen käsittäminen ja ymmärtäminen tarkoittaa itse asiassa tuon 
tilanteen palauttamista johonkin ennestään tuttuun.

Filosofit Gadamer (1900-2002) ja Rorty (1931-2007) ovat korostaneet dialogin välttämättömyyttä ihmisten sivis-
tykselle: me tarvitsemme toisten esittämiä erilaisia näkemyksiä, kokemuksia ja vastaväitteitä. Dialogin kautta 
voimme kasvaa rajoittuneen minämme yli. Dialogin avulla saamme nähdä asiat eri valossa ja voimme rikastaa 
omaa rajallista ymmärrystämme.

”Näkökulman vaihtamisen taito on perustavin ja välttämättömin osa muutosprosessia ja siten kaikkea 
terapiaa. Kaikki muu on vähemmän tärkeää ja joko auttaa tai vaihtoehtoisesti haittaa tätä prosessia.” 
(Cade, 1992)

”Hyväksy ja hyödynnä kaikki, mitä potilaasi tuo sinulle” (Milton H. Erickson, 1901-1980.)

”Älä koskaan taistele vastaan, torju tai yritä kiistää mitään käyttäytymistä, jonka potilas tuo vastaanotolle. 
Sen sijaan tarkastele sitä, tutki sitä, pohdi, miten sitä käyttäisit, ja sitten keksi spesifit tavat tehdä niin.” 
(Rossi & Ryan, 1985)

Yleensä ajatellaan, että onnistuminen on hyvä ja hämmennys on huono asia. Bandler ja Grinder (1982) kääntävät 
asian ylösalaisin ja väittävät, että onnistuminen ja menestyminen ovat hyvin vaarallisia kokemuksia. Ne voivat 
estää meitä huomaamasta muita asioita ja oppimasta toisia tapoja tehdä asiat. Aina kun epäonnistut, se on ai-
nutkertainen mahdollisuus oppia jotakin sellaista, jota et muuten huomaisi. (mt.)

Hämmennys puolestaan voi avata oven uuteen ymmärrykseen. Se on mahdollisuus järjestää uudelleen koke-
musmaailmamme. Se tekee mahdolliseksi oppia tekemään jotakin uutta ja näkemään ja kuulemaan maailmaa 
uudella tavalla.

Mattila (2006) kertoo runoilija Paul Valeryn (1871-1945) kuvanneen aitoa ymmärtämistä ja siihen vaadittavaa 
erityistä asennetta seuraavin sanoin: ”Kaikki sellaiset tavat katsoa asioita, jotka eivät yllätä meitä, ovat vääriä. 
Jos joku todellisuuden alue tulee meille tutuksi, se menettää jotakin todellisuudestaan. Filosofinen ajattelu on 
palaamista tutusta yllättävään. Se on todellisuuden näkemistä hämmästyttävänä.”

KUVIO 6.
PUPUANKKA
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Taiteella onkin suuri merkitys näkökulmien vaihtamisessa ja empatian oppimisessa. Katsoja oppii uusia tapoja 
suhtautua, ymmärtää ja arvioida vaikeita tilanteita omassa elämässään ja löytämään uusia näkökulmia, jotka 
auttavat heitä selviämään näissä tilanteissa. Heidän itseymmärryksensä lisääntyy, samoin heidän kykynsä ym-
märtää toisten ihmisten tekoja, ajatuksia ja tunteita lisääntyy. 

Näkökulman vaihtamisen taidon oppiminen edistää ihmisen hyvinvointia, kuten tapahtumien positiivisten tul-
kintojen on todettu lisäävän onnellisuutta (mm. Diener & Biswar-Diener, 2008). Elämässä eteen tulevien tilan-
teiden tarkastelu uusista – usein yllättävistäkin – näkökulmista helpottaa kaikkea sosiaalista kanssakäymistä. 
Se auttaa ymmärtämään toisten näkökulmaa ja luopumaan omista pinttyneistä ajattelutavoista ja mielipiteistä. 
Näin ollen tämän kyvyn edistäminen osana kuntoutusprosessia auttaa asiakasta irrottautumaan itse itseään 
ruokkivasta riippuvuuden ja ”olosuhteiden uhrina olemisen” kehästä. Positiivinen ajattelu auttaa näkemään 
ongelmat uudessa, positiivisemmassa valossa (mt.).

4.5 UNELMIEN VOIMA
Unelmia pidetään usein epärealistisena haihatteluna. Kuitenkin juuri unelmat vievät meitä eteenpäin ja 

kehittävät meitä ihmisinä. Ilman unelmia elämä tuntuu merkityksettömältä. Ratkaisukeskeinen työtapa onkin 
aina myös unelmien kohtaamista ja niiden kanssa työskentelyä. Työskentelyn keskiössä ovat asiakkaan unelmat, 
tavoitteet, voimavarat ja toisin tekemisen mahdollisuus. Työntekijä ja asiakas hakevat tasapainoa toiveiden ja 
realismin väliltä.

Usein asiakkaan ongelman takana on jokin toteutumaton unelma tai muu (yksilölle tai yhteisölle) tärkeä asia, 
joka ei pääse toteutumaan. Tämä toteutumatta jäänyt unelma tai haave aiheuttaa asiakkaassa turhauman, jonka 
voimme määritellä vaikeudeksi, ongelmaksi tai harmiksi. Tällaista ajatusmallia voisi pitää tiivistelmänä ratkai-
sukeskeisestä ajattelusta. 

Ajatuksella vaikeuden takana olevasta unelmasta työntekijä kääntää puhetta ja ajatusta ongelmapuheesta kohti 
haave- ja toivekieltä. Siinä ei etsitä syyllistä eikä lähdetä jäljittämään ongelman kehitystä, vaan yksinkertaisesti 
etsitään sitä tärkeää arvoa tai haavetta vaikeuden takaa. Turhautuminen on saattanut aiheuttaa ei-toivottua 
käyttäytymistä ja vaikeuksien kasaantumista siten, ettei asiakas enää näe ulospääsyä tilanteesta. Kun työntekijä 
lähtee purkamaan tilannetta ja jäljittämään asiakkaan toteutumattomia unelmia sekä etsimään uusia keinoja 
niiden saavuttamiseksi, niin tätä kautta päästään tekemään jotain vaikeudelle. Kun tutkitaan unelmaa tai toivet-
ta, voi ehkä löytää kohtia, joissa tämä kyseinen haave ehkä jo osittain toteutuu asiakkaan elämässä. Asiakasta voi 
myös auttaa hakemalla tälle mahdollisuuksia päästä elämään vaikka vain pieniä osia tästä unelmasta.

Koska tosiasia on, että menneisyyttä ei voi muuttaa, on näin ollen viisaampaa keskittyä asiakkaan nykyisyyteen 
ja tulevaisuuteen. Ratkaisukeskeisen ajattelutavan mukaan tulevaisuus määrittää nykyhetken kokemista yhtä 
lailla kuin menneisyys. Siksi työntekijän on tärkeää saada asiakas haaveilemaan hyvästä tulevaisuudesta. Tule-
vaisuuden toiveista tulee kompassi, joka auttaa asiakasta suuntautumaan kohti tavoitteitaan.

Ratkaisukeskeisessä työtavassa työntekijä kiinnittää asiakkaan huomion pieniin edistysaskeliin tai liikahduksiin 
kohti asetettua tavoitetta. Työskentelyssä tutkitaan asiakkaan etenemistä kohti unelmaa, hyvää ja mielekäs-
tä elämää, tavoitetta tai muutostoivetta. Edistystä syntyy pienin askelin ja edistyksen tutkiminen kannustaa 
asiakasta ponnistelemaan ja jatkamaan. Tarkoituksena on luoda yhdessä asiakkaan kanssa mahdollisimman 
konkreettinen mielikuva muutoksesta ja rohkaista tätä puhumaan ratkaisujen kielellä – niin kuin ratkaisu olisi 
välttämätön tai se olisi jo alkanut tapahtua.

Katajainen, Lipponen ja Litovaara (2006) esittävät seuraavat ratkaisukeskeisen ajattelutavan painotukset, jotka 
ovat syntyneet kun tutkittiin onnistuneita terapiasuhteita, joissa vuorovaikutus toimi ja tulokset olivat hyviä:
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TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUMINEN JA TAVOITTEELLISUUS
 ∙ Ei pohdita ongelman syntyä, muutetaan vaikeus tavoitteeksi.
 ∙ Keskustelu, ajattelu tai työskentely suunnataan toivottuun tulokseen tai tavoitteeseen sekä edisty-

saskeliin, jotka vievät tavoitetta kohti.

VOIMAVAROJEN JA TOIVEIKKUUDEN NOSTAMINEN KESKIPISTEEKSI
 ∙ Huomion suuntaaminen aikaisempiin onnistumisiin ja taitoihin.
 ∙ Menneisyyden tarinan voimanlähteiden etsiminen uuden muutoksen aikaansaamiseksi. Ihmisellä 

on voimavaroja saada aikaan itselleen tärkeät muutokset!

EDISTYS TAPAHTUU PIENIN ASKELIN
 ∙ Huomion kiinnittäminen pieniin edistysaskeliin tai liikahduksiin, etenemiseen kohti unelmaa, 

tavoitetta tai muutostoivetta. Kannustaa ponnistelemaan ja jatkamaan.

TASAVEROISUUS JA YHTEISTYÖ
 ∙ Keskustelukumppaneihin (myös asiakkaisiin) suhtaudutaan arvostaen heidän ideoitaan ja kunnioit-

taen heidän tapaansa toimia. Vuorovaikutus tähtää yhteistyön syntymiseen.

ARVOSTAMINEN
 ∙ Toisten ihmisten ajattelutavan ja maailmakuvan sekä arvojen kunnioittaminen, mikä ilmenee mm. 

hyvänä kuunteluna.
 ∙ Oman itsen ja omien arvojen kunnioittaminen valintoja tehtäessä.

MYÖNTEISYYS, LUOVUUS, LEIKILLISYYS JA HUUMORI KESKUSTELUSSA JA 
AJATTELUSSA

 ∙ Puutteiden ja hankaluuksien tutkimisen sijaan keskitytään voimavaroja ja piileviä kykyjä kasvat-
taviin näkökulmiin. Epäonnistumisia tarkastellaan oppikokemuksina. Leikin ja huumorin avulla 
voidaan rikkoa juuttuneita käsityksiä.

ONGELMIIN ON MONIA VAIHTOEHTOISIA RATKAISUJA
 ∙ Tapahtumien ja kokemusten takana ei ole vaikuttamassa vain yksi totuus. Asiat tapahtuvat aina 

yhteydessä muihin ihmisiin ja ympäristöön, niinpä tavoitteeseen voi päästä monia, erilaisia polkuja 
pitkin.

On tärkeätä muistaa, että haaveita ei saa koskaan ottaa ihmiseltä pois! Myös epärealistiset haaveet ylläpitävät 
motivaatiota (sitä paitsi yleensä asiakas itse jossakin vaiheessa huomaa ne epärealistisiksi).
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4.6 OMIEN VOIMAVAROJEN 
KÄYTTÖÖNOTTO

Voimavaroilla tarkoitetaan aineellisia, persoonallisia ja henkisiä ominaisuuksia tai ilmiöitä, jotka tunnetaan 
ja joita voidaan tietoisesti käyttää tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Ihmisen voimavarat ovat keinoja, joiden 
avulla hän selviytyy elämässään. Vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa hänelle muodos-
tuu käsitys itsestään, ajattelustaan, osaamisestaan, arvoistaan sekä suhteestaan toisiin ihmisiin ja ympäristöön. 
Näitä omakohtaisen kokemuksen kautta muodostuneita voimavaroja ihminen käyttää elämässään.

Voimavarat muodostavat perustan ihmisen toimintakyvylle. Toimintakyky liittyy vuorostaan olennaisesti ih-
misen hyvinvointiin. Laajasti määritellen ”toimintakyvyllä tarkoitetaan sitä, että henkilö selviytyy itselleen mer-
kityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän elää” (Laine, 
2015). Tämän vuoksi on merkityksellistä se, millaiseksi ihminen itse tuntee oman toimintakykynsä. Ihmisen 
arvio omasta toimintakyvystään on yhteydessä hänen terveyteensä ja sairauksiinsa, toiveisiinsa ja unelmiinsa, 
asenteisiin sekä kaikkeen siihen, mikä haittaa suoriutumista päivittäisissä perustoiminnoissa. On myös hyvä 
muistaa, että ulkoisesti samanlaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset saattavat kokea omat selviytymismah-
dollisuutensa hyvinkin eri tavalla. (mt.)

Ihminen on kokonaisuus eikä hänen toiminnassaan voida erotella erilaisia voimavaroja, vaan ne vaikuttavat 
kaikki yhdessä hänen kykyynsä selviytyä. Karkeasti ottaen voimavarat ja toimintakyky voidaan kuitenkin luo-
kitella kehollisiin, henkisiin ja yhteisöllisiin voimavaroihin. (Voimavarat ja toimintakyky, 2015.)

Keholliset (fyysiset) voimavarat liittyvät ihmisen kehoon ja elintoimintoihin. Kehollisia voimavaroja ihminen 
käyttää mm. elämän ylläpitoon, päivittäisiin toimintoihin, työntekoon ja liikkumiseen. (mt.)

Henkiset (psyykkiset) voimavarat liittyvät ihmisen älyllisiin toimintoihin (havaitseminen, aistiminen, muisti, 
oppiminen, ongelmien ratkaiseminen sekä kyky selviytyä uusista tilanteista) sekä persoonallisuuteen, minä-
kuvaan, luovuuteen ja mielenterveyteen. Henkisiin voimavaroihin liittyy myös ihmisen elämänkatsomus ja 
vakaumus. (mt.)

Yhteisölliset (sosiaaliset) voimavarat liittyvät toisten ihmisten kanssa tapahtuviin toimintoihin. Yhteisöllisiä 
voimavaroja ihminen käyttää toimiessaan asuin- ja lähiympäristössään (parisuhde, perhe-elämä, ystävät) ja 
yhteiskunnassa. (mt.)

Jokaisella ihmisellä, myös päihderiippuvaisella, on elämässä muutakin kuin ongelmia. Siksi hänen kuntoutumi-
sensa kannalta ei ole mielekästä jäädä tuijottamaan ainoastaan hänen päihdeongelmaansa ja pyrkiä sen ratkaise-
miseen. Tällainen asenne saattaa pahimmassa tapauksessa estää niiden voimavarojen löytymistä, jotka voisivat 
kohottaa hänen toimintakykyään ja pystyvyyden tunteen kehittymistä sekä motivoida häntä muutokseen. 

Päihdeongelmainen tarvitsee useimmiten apua omien voimavarojen löytämisessä ja niiden käyttöön otossa. 
Siksi työntekijän onkin tärkeää arvioida ja selvittää ne tekijät, jotka vahvistavat tai estävät toimintakyvyn myön-
teisiä muutoksia. Erilaiset uskomukset, esimerkiksi negatiivinen minäkuva saattavat olla esteenä toimintakyvyn 
ja voimavarojen haltuunotolle. Toimintakyvyn arvioimiseen voidaan hyödyntää olemassa olevia, kyseiseen tar-
koitukseen kehitettyjä arviointimenetelmiä (haastattelut, mittaristot tai vain tietyn toimintakyvyn osa-alueen 
mittaamista varten kehitetyt menetelmät). 

ARVIOINTIMENETELMIEN KÄYTTÖ EI KUITENKAAN YKSIN RIITÄ,  
VAAN NIIDEN LISÄKSI TARVITAAN:

 ∙ keskusteluja asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa
 ∙ päivittäisistä toiminnoista selviytymisen havainnointia
 ∙ ympäristötekijöiden selvittämistä
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Voimavaroja voidaan tutkia kuuden eri ominaisuuden kautta. Nämä ominaisuudet ovat terveys, toimintaky-
ky, osaaminen, arvot, asenteet ja motivaatio. Jokainen voi arvioida näitä ominaisuuksia omassa elämässään ja 
niiden vaikutusta voimavaroihin. Osaamista arvioitaessa ei ole niinkään tärkeää, mitä osaa vaan kuinka pystyy 
päivittäin käyttämään osaamistaan. Voimavarojen löytämiseksi ja oman motivaation vahvistamiseksi on tärkeä 
miettiä, mihin oma motivaatio kohdistuu. (Rinta-Jouppi, 2009.)

Myös tavoitteiden asettamisella on suuri vaikutus voimavaroihin. Liian korkeat tavoitteet voivat viedä viimei-
setkin voimavarat. Jos asettaa tavoitteet liian korkealle, on niitä vaikea saavuttaa ja pettyy itseensä. Liian alhaiset 
tavoitteet voivat toisaalta tuntua turhauttavilta. Oikean kokoiset tavoitteet tuovat onnistumisen kokemuksia, 
lisäävät voimavaroja ja parantavat omaa vointia. 

Kun asiakas saa tehdä omien voimavarojen mukaisesti asioita, hän saa onnistumisen kokemuksia.  Onnistumisen 
kokemukset lisäävät voimavaroja. Voimavarojen lisääntyessä asiakas ja työntekijä voivat yhdessä nostaa tavoi-
tetasoa, ja näin haastavampien asioiden tekeminen tulee mahdolliseksi. Voidaan päästä positiiviseen kehään, 
jossa edelliset onnistumiset auttavat ja tukevat seuraavia onnistumisia.   

KUVIO 7.
TOIMINTAKYVYN PARANTAMINEN ERILAISILLA TUKITOIMILLA

(SEPPÄLÄ & LESKELÄ-RANTA, 2007)

TOIMINTAKYKY

YKSILÖN
KYVYT JA

TAIDOT

YMPÄRISTÖT
(KOTI, KOULU,

TYÖ)

APU JA
TUKI

HENKILÖN AUTTAMINEN ERI
TILANTEISSA JA YMPÄRISTÖISSÄ

TILANTEIDEN JA YMPÄRISTÖJEN
HELPOTTAMINEN



RYHMÄ  
JA 
YHTEISÖ 
MUUTOKSEN VÄLINEENÄ
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Tässä osassa esitellään ryhmätyöskentelyn elementit sekä se, miten ryhmää ja yhteisöä voidaan käyttää 
työkaluna halutun muutoksen aikaansaamiseksi yksilössä. Koska ryhmän ohjauksella on erittäin tärkeä rooli 
yksilön motivaation heräämisessä ja ylläpitämisessä, on ohjaukseen paneuduttu erikseen motivoivaan ohjauk-
seen keskittyvässä luvussa.

Ryhmätyö tarjoaa merkittävän mahdollisuuden elämänmuutokselle. Ryhmätyö on parhaimmillaan tietoista 
vaikuttamista niin yksilön kuin myös koko ryhmän käyttäytymiseen. Kaiken kaikkiaan ryhmä on kokonaisuus, 
jossa ryhmän rakenteet, jäsenten väliset tunnesiteet sekä jatkuva muuttuminen tapahtuvat yhdessä. 

Jokainen muutos lähtee aina liikkeelle oman itsensä ja oman elämäntilanteensa tiedostamisprosessista. Tiedos-
taminen tapahtuu kuitenkin harvoin pelkän itsetutkiskelun keinoin, vaan siihen tarvitaan useimmiten myös 
toisten tekemää arviointia, mikä ryhmätyössä sekä yhteisöhoidossa tapahtuu oivallisesti vertaiskokemuksia 
jakamalla. 

Ryhmän toisen jäsenen taholta tullut opetus tai huomautus voi olla helpompi vastaanottaa kuin auktoriteettia 
edustavan ohjaajan (työntekijän) – ja sellaisena tehokkaampi. Sama asia pätee laajemmin terapeuttiseen hoito-
yhteisöön, jossa jokainen henkilö, toimenpide ja päiväohjelma on valjastettu tuottamaan muutosta ja oppimis-
kokemuksia. Tiivistäen voidaan sanoa, että ryhmätyö on menetelmä, joka perustuu osallistujien omakohtaiseen 
oppimisprosessiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Charpentier 1974; Raatikainen, 1988.)

Ryhmätyön keinoin työntekijä pyrkii auttamaan asiakasta siirtymisessä muutosvaiheesta toiseen. Muutoshalun 
heräämisen ja muutosvaiheesta toiseen siirtymisen keinoina on ryhmässä tapahtuva oppiminen. Ryhmätyössä 
yksilön vuorovaikutustaidot kehittyvät hänen jakaessa kokemuksiaan ja ajatuksiaan toisten kanssa. Myös omat 
voimavarat löytyvät helpommin ryhmässä tapahtuvan oppimisen ja yhdessä elettyjen kokemusten avulla. 

Oppimisen edellytyksenä on kuitenkin luottamuksellinen ja turvallinen ilmapiiri. Ohjaajien on kyettävä luo-
maan ryhmän sisälle luottamus, jotta turvallinen työskentelyilmapiiri toteutuisi. Turvallisuus luo vuorostaan 
avoimuutta, joka mahdollistaa omien mielipiteiden ilmaisemisen. Ryhmä, jossa voi vapaasti ilmaista mielipitei-
tään, luo tilaa uuden oppimiselle ja sitä kautta muutokselle. 

5.1 YHTEISÖHOITO
Yhteisöhoidolla tarkoitetaan koko yhteisön tietoista käyttämistä hoidollisten, kuntoutuksellisten ja kas-

vatuksellisten tavoitteiden toteuttamiseen (Murto, 1997). Päihteiden käyttäjien terapeuttinen yhteisö tähtää 
minäkuvan muutokseen, alakulttuurista yhteiskuntaan siirtymiseen sekä elämäntavan muutokseen (De Leon, 2000). 
Koska päihdehäiriö (tai päihdesairaus) nähdään yksilön kannalta kokonaisvaltaisena ongelmana, joka vaikuttaa 
elämän kaikilla osa-alueilla, yhteisöhoidon katsotaan voivan parhaiten tukea päihteistä eroon pyrkivän ihmisen 
muutosprosessia.

Yhteisöhoidon varsinaisena kehittäjänä pidetään Maxwell Jonesia (1907–1990), vaikka Tom Main  (1911-1990) 
ensimmäisenä käyttikin terapeuttisen yhteisön käsitettä. Robert Rapoportin (1960) mukaan Jonesin kehittä-
män demokraattisen terapeuttisen yhteisön keskeiset periaatteet ovat sallivuus, yhteisöllisyys, demokraattinen 
päätöksenteko ja realiteettikonfrontaatio.

Sallivuudella tarkoitetaan yhteisön jäsenten toinen toisiaan kohtaan osoittamaa suvaitsevaisuutta, mikäli joku 
käyttäytyy yleisistä normeista poikkeavasti tai aiheuttaa häiriöitä (Rapoport, 1960). Sallivuus on myös keino 
tuoda esiin niin yksittäisen asiakkaan omaa problematiikkaa, kuin myös asiakastovereiden ongelmia tilanteissa, 
joissa he joutuvat yhteisössä sietämään toistensa hyvinkin erilaisia persoonallisuuden piirteitä ja erilaisuutta. 
Salliva yhteisö tarjoaa mahdollisuuden myös uudenlaisten käyttäytymistapojen kokeiluun turvallisessa ym-
päristössä. Sallivassa demokraattisessa yhteisössä asiakkaisiin suhtaudutaan yksilöinä ja persoonina eikä vain 
alakulttuurinsa (esim. päihteidenkäyttäjät) edustajina. (Heiskanen, 2008.) Sallivuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että kaikki asiakkaan teot tulisi hyväksyä kritiikittä: asiakkaan teot voidaan tuomita, mutta asiakas tulisi hyväk-
syä sellaisenaan kaikkine vikoineen ja puutteineen.
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Yhteisöllisyys tarkoittaa ihmisten välistä läheisyyttä, välitöntä ja epämuodollista kommunikaatiota, kuten esi-
merkiksi etunimien käyttöä puhuteltaessa. Kuntoutuksen lähtökohtana on, että kaikkia asiakkaan tekoja ja hä-
nen puheitaan voidaan terapian näkökulmasta hyödyntää. Jokainen yhteisön jäsen on myös oikeutettu olemaan 
osallinen kaikesta, mitä yhteisössä tapahtuu. Korvaavia emotionaalisia kokemuksia saadaan yhteisön jäsenten 
osallisuudesta ja yhteisen kokemuksen jakamisesta. Samaistumista yhteisön muihin jäseniin pidetään asiakkaan 
kannalta merkittävänä keinona oppia sietämään tunteita ja reagoimaan emotionaalisesti korrektisti. Kuntou-
tuksen näkökulmasta yhteisön toimintaan osallistuminen auttaa asiakkaita oppimaan aktiivisemmiksi myös 
yhteisön ulkopuolella. (Heiskanen, 2008.)

Demokraattiseen päätöksentekoon osallistuvat niin henkilökunta kuin myös asiakkaat ja heillä molemmilla on 
myös vastuu päätöksistä. Demokratia tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää vertaisvaikuttamisen keinoja, ts. käy-
tetään vertaisryhmää mm. sosiaalisen painostuksen välineenä. Kun asiakkaat vaikuttavat toinen toisiinsa, niin 
auktoriteetti hämärtyy. Tätä pidetään yhteisöhoidossa kuntoutumisen kannalta myönteisenä asiana, koska se 
tarjoaa mahdollisuuden tutkia asiakkaiden auktoriteetteja kohtaan tuntemia ennakkoluuloja ja pelkoja, ja siten 
rikkoa tehokkaasti vakiintuneita väärinkäsityksiä. (mt.)

Konfrontaation merkitys on siinä, että asiakkaat saavat yhtä mittaan palautetta omasta käyttäytymisestään, siitä 
miten muut ovat heidän edesottamukset kokeneet. Pyrkimyksenä tässä on tehdä näkyväksi asiakkaille tyypil-
linen kieltäminen, vääristely, vetäytyminen ja muut vastaavat puolustusmekanismit ja siten vaikeaksi säilyttää 
niitä. Yhteisön ajatellaan edustavan mahdollisimman normaalia yhteiskuntaa ja elämää, ikään kuin yhteiskun-
taa pienoiskoossa. On myös tärkeätä, että asiakkaiden asioita käsitellään mahdollisuuksien mukaan heidän läsnä 
ollessaan. Asiakaslähtöisyys ei demokratiasta huolimatta tarkoita sitä, että asiakkaat saisivat käyttäytyä miten 
lystäävät. Jos käyttäytyminen poikkeaa normista, siihen suhtaudutaan sallivasti, mutta käyttäytymisestä, joka 
häiritsee yhteisön toimintaa tulee saada ja antaa palautetta. (mt.)

Yhteisöt ja niiden käyttämät kuntoutusmallit eroavat toisistaan sen mukaan, kuinka niissä on järjestetty asi-
akkaiden kuntoutumista tukevat terapeuttiset ja pedagogiset vuorovaikutustapahtumat (Bloor, McKeganey & 
Fonkert, 1988). Instrumentaalisissa ja hierarkkisissa yhteisöissä on tärkeintä saada asiakas sopeutumaan yksikön 
sosiaaliseen järjestykseen ja toiminnalliseen rakenteeseen. Asiakkaiden käyttäytymistä ohjataan yksityiskohtai-
silla säännöillä, joita valvotaan tarkasti ja sääntörikkomuksista seuraa selkeän seuraamisjärjestelmän mukaiset 
sanktiot. Hierarkkiset mallit ovat instrumentaalisia malleja hierarkkisempia ja autoritaarisempia. Niissä asiak-
kaiden ja henkilökunnan ero on selkeä, säännöt ehdottomia ja kontrolli tiukkaa (De Leon 2000).

Irmeli Penttinen (1975) on omassa tutkimuksessaan jaotellut yhteisöt traditionaalisiin ja terapeuttisiin yhtei-
söihin. Hänen mukaansa asiakaslähtöisyys yhteisöllisessä toimintatavassa on helpoin ymmärtää vastakohdaksi 
traditionaalisissa, instrumentaalisissa ja hierarkkisissa yhteisöissä vallitsevalle toimintatavalle (mt.). Terapeut-
tisen ja asiakaslähtöisen yhteisön suhtautuminen asiakkaaseen on viimeksi mainittuja suvaitsevampi ja humaa-
nimpi. Terapeuttinen ideologia on siinä optimistinen ja usko asiakkaaseen vahva. Asiakkaan uskotaan pystyvän 
muutokseen, kunhan hän vain saa oikeanlaista hoitoa ja tukea. Muutos on terapeuttisen yhteisön toiminnassa 
keskeinen käsite ja käytännön toiminnassa pyritään löytämään tasapaino vapauksien, vastuiden ja velvollisuuk-
sien välillä.

Terapeuttisella yhteisöhoidolla tarkoitetaan koko yhteisön tietoista käyttämistä hoidollisten, kuntoutuksellisten 
ja kasvatuksellisten tavoitteiden toteuttamiseen (Murto, 1997). Yhteisö toimii näiden tavoitteiden välineenä. 
Terapeuttisessa yhteisöhoidossa opetellaan elämisen taitoja ja itsensä hoitamista sekä uudenlaisia toipumista 
tukevia asenteita päihteettömässä ympäristössä. Olennainen osa tätä terapeuttista yhteisöhoitoa on myös asi-
akasyhteisön (eli vertaisten) tarkoituksenmukainen ja tietoinen käyttö muutoksen aikaansaamisessa. Kaikki 
toiminnot terapeuttisessa yhteisössä on suunniteltu ja suunnattu tuottamaan asiakkaissa muutosta ja oppimis-
kokemuksia. Kaikki yhteisön jäsenet, työntekijät mukaan luettuna, ovat samalla myös oppimisen ja muutoksen 
välittäjiä. (Ikonen, 2009.)

Kun puhutaan yhteisöhoidosta menetelmänä niin ei riitä, että ihmiset asuvat yhdessä saman katon alla tai teke-
vät yhdessä töitä ja suorittavat erilaisia askareita. Siitä ei tee menetelmää edes se, että kaikki osallistuvat yhdessä 
terapiaistuntoihin. Yhteisöhoito menetelmänä vaatii edellä kuvatun lisäksi tarkoin suunnitellun hoito-ohjel-
man, jota noudatetaan tarkasti ja joka on samalla myös päiväohjelma. Tämä ohjelma perustuu käsitykseen ih-
misestä henkisenä, fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Myös päihdeongelmaa tarkastellaan 
tämän kokonaisuuden valossa. (mt.)
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Yhteisöhoidossa sekä asiakkaiden että työntekijöiden työnjako on tarkkaan määritelty. Periaatteena voidaan 
pitää, että ”asiakkaat hoitavat yhteisöä ja yhteisö hoitaa asiakkaita”. Vertaistuella on asiakkaan toipumisessa 
erittäin suuri merkitys, jota voidaan tarkastella myös sosiaalisena oppimisprosessina. Ajatellaan, että kun asiak-
kaat auttavat toinen toistaan, niin he oppivat samalla myös auttamaan itseään. Tällainen oppimisprosessi pitää 
sisällään mm. vastuun ottamisen itsestä ja muista, myötätunnon heräämistä itseä ja muita kohtaan, itsekurin 
ja itsehillinnän oppimista sekä tavoitteellisuuden lisääntymistä. Henkilökunnan rooli on yhtä tärkeä kuin asi-
akkaiden, mutta se painottuu eri asioihin, kuten toiminnan ohjaukseen, rakenteiden ylläpitoon ja kulttuurin 
luomiseen. (mt.)

Sopi Jikko -kuntoutusmallin kehittämisessä on huomioitu senegalilaisen kulttuurin vahva, perheyhteisöihin 
nojaava yhteisöllisyys ja kulttuurin kollektiivisuus. Esimerkiksi kuntoutuskeskuksen toiminnassa on tarkoituk-
sellisesti hyödynnetty perheenjäsenistään huolehtivan perheyhteisön mallia, jossa kukin yhteisön jäsen tulee 
osalliseksi yhteisön huolenpidosta mutta myös yhteisössä vallitsevista velvollisuuksista. Samalla kuntoutukses-
sa voidaan hyödyntää perheenjäsenten eri rooleja ja tarjota ikään kuin paikka, missä kuntoutuja voi harjoitella 
perheyhteisössä toimimista ja vastuun kantamista yhteisön jäsenenä.

5.2 RYHMÄN VOIMA
Ryhmä tukee yksilön muutosta silloin, kun se kykenee hyväksymään jäsenensä erilaisuuden ja vajavaisuu-

den. Kun ryhmän jäsen oppii, muun ryhmän tuella, hyväksymään itsensä kaikkine puutteineen ja virheineen, 
hänen on helpompi ryhtyä rakentamaan myönteistä omakuvaa, joka puolestaan auttaa häntä vaikeuksien voit-
tamisessa. Kun ihminen hyväksyy itsensä sellaisena kuin hän on, hän on ottanut ison askeleen kohti itsetunte-
musta ja kykyä punnita realistisesti omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan.

Ensinnäkin, ryhmässä ihminen huomaa, ettei ole yksin ongelmiensa kanssa. Ryhmässä yksilö voi peilata omia 
tuntemuksiaan, ajatuksiaan ja kokemuksiaan toisten kokemuksiin. Hän voi oppia ymmärtämään valintojaan ja 
tekojaan paremmin kuunnellessaan muiden kokemuksia. Tämä auttaa häntä ymmärtämään paremmin myös 
omien valintojensa sekä tekojensa seurauksia. Muiden tarinat avaavat ovia empatian tunteelle, jonka muita 
teoillaan loukannut ihminen on haudannut syvälle sisimpäänsä.

Ihmisen on vaikea myöntää loukkaavansa läheisiään omilla teoillaan, sillä itsesuojeluvaisto ja defenssimekanis-
mit estävät häntä näkemästä asiaa. Usein päihteitä käyttävän henkilön kuulee puolustautuvan sanomalla, että 
hänhän tuhoaa vain omaa elämäänsä, ei muiden. Ja koska se on hänen oma valintansa, niin muiden ei pitäisi 
puuttua asiaan mikä ei heille kuulu. Hänen ajattelunsa muuttuu itsekeskeiseksi, koska hän pyrkii, itse sitä tie-
dostamatta, suojautumaan itsesyytöksiltä. Hän ei kykene myöntämään tekojensa satuttavan läheisiään, sillä se 
asettaisi hänet ambivalenssiin, jossa hän joutuisi tekemään valintoja ja päätöksiä.

Tätä ambivalenssia, halua käyttää päihteitä ja toisaalta halua olla satuttamatta läheisiä, voidaan menestyksek-
käästi käyttää kuntoutuksen välineenä. Ei syyllistämällä, vaan ohjaamalla uusien merkitysten löytämisessä ja 
uudenlaisen tyydytyksen saavuttamisessa. Kun kuntoutuja kokemuksiaan ryhmässä jakamalla oppii paremmin 
ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia, oppii hän samalla hyväksymään sen, että on satuttanut muita 
teoillaan. Ryhmä ottaa kuitenkin jäsenestään ”kopin” eikä päästä häntä vajoamaan itsesyytösten suohon. Yh-
dessä on helpompi miettiä ratkaisuja sille, miten kulkea eteenpäin.

Tämä tietysti edellyttää ns. turvallista ryhmää, jossa jokainen voi tuntea tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin 
on ja jossa ryhmän jäsenten väliset suhteet ovat luottamuksellisia. Ryhmän turvallisuus luo tilaa avoimuudelle ja 
mahdollistaa rehellisen kanssakäymisen ryhmän jäsenten välillä. Turvallisessa ryhmässä on mahdollista tuoda 
esiin kipeitäkin asioita ja käsitellä syyllisyyden ja häpeän tunteita.

Turvallisuus syntyy ensinnäkin luottamuksesta. Kun ihminen kokee tulevansa hyväksytyksi kaikkine heikkouk-
sineen, hänen luottamuksensa toisia kohtaan syvenee. Hyväksyntä synnyttää luottamusta. Myös halu yhteistyö-
hön eli sitoutuminen lisää luottamusta ja turvallisuutta. Sitoutuminen on viesti luottamuksesta ryhmää kohtaan 
ja samalla halusta saavuttaa päämäärä yhteistyössä juuri tämän kyseisen ryhmän kanssa. Siksi ohjaajien yhtenä 
tärkeänä tehtävänä on sitouttaa asiakkaita osallistumaan ryhmään.
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Turvallinen ryhmä nostaa ihmisessä esiin hänen parhaat puolensa. Turvallisuus luo suvaitsevaisuutta ja ym-
märrystä paitsi itseä, myös muita kohtaan. Koska ihminen kokee tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin on, 
heikkouksineen päivineen, on hänen helpompi kokeilla jotakin uutta, jotakin sellaisia ulottuvuuksia itsessään, 
joihin ei ole aikaisemmin uskonut pystyvänsä. Uusien taitojen oppiminen on mahdollista ainoastaan ryhmässä, 
jossa voi kokeilla omia rajojaan ilman, että tarvitsee pelätä tulevansa syrjäytetyksi.

Toisen ihmisen kunnioittaminen ja hänen näkemystensä arvostaminen ovat ensisijaisen tärkeitä lähtökohtia 
muutostyölle. Jokaisella ihmisellä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi ja huomioon otetuksi. Positiivinen palaute 
on eräs hyväksi havaittu tapa viestiä toiselle, että hän on tullut huomioon otetuksi. Positiivisella palautteella saa 
paljon hyvää aikaiseksi varsin pienellä panostuksella. Positiivisessa palautteessa on kyse ihmisen ainutlaatuisuu-
den tunnustamisesta ja hänen ominaisuuksiensa ja taitojensa näkemisestä arvokkaina.

Kun ryhmän jäsen saa toiselta jäseneltä tai ohjaajalta positiivista palautetta omasta persoonastaan tai edesotta-
muksistaan, hän alkaa vähitellen itsekin uskoa hyviin ominaisuuksiinsa. Hyvät ominaisuuden ja käyttäytymis-
mallit saavat vahvistusta, hyvä olo itsestä lisääntyy ja usko omiin voimiin kasvaa. On luonnollista, että ihminen 
on voimien ja uskon kasvaessa myös motivoituneempi muuttamaan entisiä käyttäytymismalleja ja oppimaan 
uutta.

Ryhmän ja yhteisön etuna on se, että positiivisen palautteen, kuten toisaalta myös kriittisen palautteen, määrä 
on moninkertainen työntekijä-asiakas suhteeseen nähden. Sitä paitsi asiakas kokee palautteen usein myös us-
kottavampana silloin, kun se tulee vertaisen suusta. Ryhmän voikin sanoa toimivan myös kontrollin välineenä. 
Useamman ihmisen edessä on vaikeampi valehdella kuin yhden, siksi ryhmän edessä ääneen lausuttu asia miel-
letään useimmiten rehelliseksi näkemykseksi tilanteesta. 

Edellä kuvatut seikat tekevät sen, että ryhmässä on usein helpompi muuttaa ihmisen ajattelua, asenteita ja käyt-
täytymismalleja kuin yksin ollessa. Tämä edellyttää kuitenkin ryhmän ohjaamisen taitoja, osaamista käyttää 
ryhmää muutostyökaluna, jolla aikaansaada muutoksia ryhmän jokaisessa jäsenessä erikseen. 

5.3 RYHMÄN MOTIVOIVA OHJAUS
Ryhmätoiminnan keskeisenä sisältönä ja menetelmänä on motivoiva ohjaus. Ongelmien sijasta pyritään 

tuomaan esiin ja tarkastelemaan mahdollisuuksia. Dialogisella vuorovaikutuksella rakennetaan uutta ymmär-
rystä asiakkaan ja työntekijän välille. Positiivisella ja rakentavalla palautteella ohjaajat ohjaavat kohti muutosta. 
Motivoiva ohjaus on työtapa, jossa toista kohdellaan vastuuntuntoisena ihmisenä, jolla on kyky tehdä päätöksiä 
oman elämänsä suhteen ja valita itsensä kannalta oikeita ratkaisuja. Se luottaa yksilön luontaiseen viisauteen ja 
kykyyn valita polku oikein riittävän tuen avulla. (Novitskij, 2006.)

Työntekijän tehtävä on auttaa ryhmän/yhteisön jäseniä ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan sekä 
rohkaista heitä keskustelemaan niistä keskenään. Oleellista on se, että työntekijät osaavat hyödyntää ryhmän/
yhteisön jäsenten oppimiskokemuksia ja auttaa heitä jakamaan ne toisten kanssa. Erilaisten oppimiskokemusten 
tarkastelu erilaisuutta sietävässä ryhmässä auttaa ryhmän jäseniä ymmärtämään paremmin jokaisen yksilöllisiä 
valintoja ja suvaitsemaan erilaisuutta. Työntekijän tehtävänä on tukea jokaista ryhmän jäsentä löytämään oma 
tiensä kohti laadukkaampaa elämää.

Työntekijän tehtävänä on huolehtia siitä, että ryhmän toiminta on tavoitteellista, että kaikki vuorovaikutus täh-
tää aina yhteiseen päämäärään ja että kaikki ryhmän jäsenet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin. Ryhmän yhteisen 
päämäärän kirkastaminen on ryhmän toiminnan kannalta ensisijaisen tärkeätä, muussa tapauksessa sitoutu-
mista ei tapahdu eivätkä ryhmän jäsenet ymmärrä, miksi heidän pitää puhua ongelmistaan ja tunteistaan heille 
aiemmin tuntemattomien ihmisten kanssa. Työntekijän pitää myös muistaa, että kaiken toiminnan ja kaiken 
sanotun pitää olla kuntoutusprosessin näkökulmasta perusteltavissa.

Lisäksi ryhmän ohjaajan on tärkeää opastaa ryhmän jäseniä kunnioittamaan toinen toistaan ja arvostamaan 
toistensa näkemyksiä. Vain arvostavassa ilmapiirissä ihminen voi avoimesti ilmaista itseään ilman, että hänen 
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tarvitsee pelätä tulevansa tuomituksi. Vain arvostavassa ilmapiirissä voi syntyä keskinäistä luottamusta ja tur-
vallisuuden tunnetta.

Toisen arvostaminen ilmenee mm. halukkuutena kuulla, mitä toisella ihmisellä on sanottavanaan. Ohjaajan on 
sen vuoksi huolehdittava siitä, että jokainen saa sanottavansa esille toisten häiritsemättä. Ohjaajan on pidettävä 
huoli siitä, että ympäristö on rauhallinen, ettei keskusteluun tule keskeytyksiä (puhelimet äänettömälle!) ja että 
muut kunnioittavat sitä, jolla on puheenvuoro. Tällainen häiriötön tila luo puhujalle tunteen siitä, että hän on 
merkityksellinen ihminen, jonka mielipiteistä muut ovat kiinnostuneita. Se, että ihminen tulee kuulluksi, koska 
hänestä ollaan kiinnostuneita, luo pohjan uskolle omaan itseen ja omiin kykyihin.

On tärkeätä, että työntekijä onnistuu herättämään yksilössä muutoshalun, jonka hän sitten kanavoi hyödyn-
tämään koko ryhmää (yhteisöä), ja näin edistää ryhmässä tapahtuvaa oppimista. Tässä yhteydessä oppimisella 
tarkoitetaan muutosta yksilön kognitiivisissa rakenteissa, toisin sanoen elämäntaitojen oppimista. Elämäntaidot 
ovat vuorostaan niitä kykyjä, taitoja ja tekniikoita, jotka auttavat ihmistä selviytymään elämässään ja joita hän 
tarvitsee tullakseen toimeen itsensä ja muiden kanssa.

Jotta työntekijä onnistuisi herättämään muutoshalun asiakkaassa, on hänen osattava kuunnella asiakasta. Hy-
vän vuorovaikutussuhteen rakentaminen asiakkaan ja työntekijän välille vaatii aikaa ja luottamusta. Asiakkaan 
on tunnettava, että työntekijä on aidosti kiinnostunut hänestä ja hänen mielipiteistään. Työntekijän ei siksi 
pidä esittää valmiita ratkaisumalleja, vaan hänen on keskityttävä kuuntelemaan asiakasta ja autettava tätä itse 
löytämään keinoja auttaa itseään. Asioita on hyvä tarkastella eri näkökulmista, kartuttaa yhteistä ymmärrystä 
käsillä olevasta tilanteesta. (ks. 4.2.2 Dialogisuus asiakastyössä.)

Aidosti kuunteleva työntekijä valaa asiakkaaseen uskoa tämän omiin kykyihin ratkaista ongelmiaan. Hänen on 
kyettävä siirtämään tämä usko myös ryhmään ja saatava ryhmän jäsenet luottamaan omiin taitoihinsa. Kaikki 
ryhmässä tapahtuva työskentely, niin keskusteluryhmät kuin myös käsityö- ja taidetyöpajat, on valjastettava 
tämän uskon kasvattamiseen. Kun usko omiin kykyihin kasvaa, kasvaa vastaavasti myös kyky ratkaista eteen 
tulevia ongelmia.

Muutoksen ydin on oppimisessa. Muutoksen käynnistäminen ja ylläpitäminen ovat ratkaisevalla tavalla riippu-
vaisia annetun palautteen luonteesta ja tehokkuudesta. Siksi ohjaajien on syytä tiedostaa, minkälainen palaute 
tukee muutostyötä ja minkälainen vuorostaan jarruttaa muutosta. Muutoksen vahvistaminen ja muutospuheen 
tukeminen tapahtuu muun muassa tunnistamalla ja nimeämällä asiakkaan vahvuuksia, pyytämällä esimerkkejä 
ja tarkennuksia, harkiten kyseenalaistamalla, pohtimalla asiakkaan kanssa hänen arvojaan, tavoitteitaan ja tu-
levaisuuttaan, on tehokas tapa ohjata muutokseen. (ks. 4.1 Motivoiva toimintatapa)

Palaute on oivallinen keino ylläpitää ja vahvistaa muutosta. Palaute voi olla positiivista tai ohjaavaa (korjaavaa). 
Positiivinen palaute voi kohdistua ihmisen myönteisiin kykyihin, ominaisuuksiin, lahjoihin, persoonallisuuteen, 
luonteeseen tai hänen onnistuneisiin tekemisiinsä. Ohjaavan palautteen tulisi pääsääntöisesti kohdistua henki-
lön tekemisiin, ani harvoin hänen persoonaansa tai lahjoihinsa eikä koskaan ulkonäköön. Ohjaavaa palautetta 
antaessaan työntekijän tuleekin tarkkaan erottaa ihminen ja hänen tekonsa toisistaan. Asiakkaan pitää kokea 
tulevansa hyväksytyksi ihmisenä, vaikka hänen tekojaan ei hyväksyttäisi.

Positiivista palautetta kutsutaan myös rakentavaksi palautteeksi, koska se on myös keino vahvistaa asiakkaan 
kokemusta omasta arvostaan ja merkityksestään. Hyvä olo itsestä kasvaa ja hän on valmiimpi vastaanottamaan 
uutta ja muuttamaan elämäänsä. Kun ihminen voi hyvin, hänellä on varaa ymmärtää myös muiden näkemyksiä 
ja edesottamuksia. Hyvä olo itsestä tekee tilaa empatialle ja ymmärrys muita kohtaan kasvaa. Tämä on työn-
tekijälle hyvin yksinkertainen, mutta tehokas keino herättää asiakkaassa muutosmotivaatio ja ylläpitää sitä.

Ryhmän ohjaajan taito mitataan myös siinä, miten hän onnistuu opettamaan ryhmälle positiivisen palautteen 
antamisen taidon. Ryhmässä saatu palaute vahvistaa entisestään ryhmän jäsenen itsetuntoa sekä yhteenkuu-
luvuutta. Jokainen viihtyy paremmin ryhmässä, jolta saa myös myönteistä palautetta onnistumisistaan. Tämä 
auttaa sitouttamaan ryhmän jäseniä toisiinsa, vahvistaa ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja merkitystä. 
Yhteinen ymmärrys ryhmän päämäärästä, tässä tapauksessa raitistuminen, kasvaa ja sitoo ryhmän jäsenet en-
tistä tiiviimmin yhteen. 
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Erityisen tärkeätä ohjaajan on ymmärtää se, että ryhmäistunnon tarkoituksena ei ole olla hänen esiintymisaree-
nansa, jossa ohjaaja esittää omia mielipiteitään tai luennoi siitä, miten ongelmia tulisi ratkaista. Hänen on tässä-
kin tilanteessa syytä pitää mielessä, että ryhmän jäsenten on pyrittävä itse löytämään ja tuottamaan ratkaisuja. 
Ryhmäprosessin voidaankin katsoa olevan eräänlainen ratkaisuja eri elämäntilanteisiin etsivä ja tarkasteleva 
matka, jossa ohjaajan tehtävänä on ainoastaan auttaa ryhmän jäseniä löytämään itse oma tiensä perille.

Vaikka päämääränä olisikin ryhmäprosessin kehittyminen itseohjautuvaksi, tarjoaa ohjaajan asema ryhmäs-
sä hänelle puheeksi ottamisen ja väliin puuttumisen mahdollisuuden. Hän voi keskeyttää keskustelun, mikäli 
hän tunnistaa ryhmässä jonkin huomionarvoisen ilmiön. Ohjaaja voi pysäyttää tilanteen, ottaa asian puheek-
si selventämällä, pyytämällä tarkentamaan, kyselemällä tai jopa kyseenalaistamalla asian. Hän ohjaa ryhmän 
vuorovaikutusta eli säätelee ryhmän dynamiikkaa. Näin hän tekee ilmiön näkyväksi kaikille ja avaa tilanteen 
keskustelulle. Näin ryhmästä saadaan muutostyökalu, jossa ohjausteot suuntaavat ja rytmittävät ryhmäproses-
sia sekä nostavat esiin ryhmässä kulloinkin ilmeneviä tarpeita tai epäkohtia.
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Sopi Jikko -huumekuntoutustyömallin parissa on työskennelty vuodesta 2009 lähtien. Jo ennen kuin hanke 
lähti liikkeelle oli tiedossa, että työtavasta tullaan muokkaamaan työmalli ja työkirja. Tästä syystä kuntoutustoi-
minta on alusta lähtien ollut strukturoitua ja siinä on pyritty määrätietoisesti paitsi saavuttamaan tuloksia, myös 
lisäämään tietoa varsinaisista prosesseista, joilla asetettuihin tuloksiin päästään. Kuntoutusprosessin kaikkia 
vaiheita on jatkuvasti havainnoitu ja arvioitu sekä tarvittaessa tehty korjausliikkeitä. Tämä on johtanut siihen, 
että kuntoutusmallin jokainen elementti on käytännössä tarkkaan tutkittu, hiottu ja perusteltu, ennen kuin se 
on hyväksytty työmallin varsinaiseksi osaksi. 

Tässä oppaassa esitellyt kuntoutusmallin elementit ovat tarkkaan harkittuja, ja seitsemän vuoden käytännön 
työssä muokattuja, jotta ne vastaisivat parhaiten niihin vaatimuksiin, joita kuntoutusmallin kehittämiselle oli 
asetettu: luoda Senegaliin soveltuva kuntoutusmalli, joka parhaiten vastaisi huumeita ja muita päihteitä käyttä-
vien nuorten kuntoutuksellisia tarpeita. Kuntoutukselliset tavoitteet ovat vuorostaan määränneet sen, millaisia 
kuntoutuksellisia prosesseja työskentelyssä on hyödynnetty, ja mitkä työtavat ovat valikoituneet tässä luvussa 
esiteltäviksi kuntoutusmallin elementeiksi.

Myös kuntoutusprosessin aloittaminen ja sen loppuun saattaminen ansaitsevat lähemmän tarkastelun. Koska 
Sopi Jikko -työmallissa käytettävän motivoivan toimintatavan peruselementtejä ovat yhteistyö ja luottamus, 
edellyttää se jo asiakassuhteen muotoutumisvaiheelta tiettyjä toiminta- ja lähestymistapoja. Jo ensimmäinen 
kohtaaminen luo tulevalle yhteistyölle sävyn, tunnelman ja odotukset. Siksi on tärkeää soveltaa oikeanlaista 
lähestymistapaa heti alusta alkaen. Myös kuntoutusprosessin päätösvaiheella on aivan erityinen merkityksensä, 
sillä siinä varmistetaan kuntoutuksen aikana saavutetut tulokset ja lähdetään päämäärätietoisesti turvaamaan 
asiakkaan tulevaisuutta itsenäisenä toimijana.

Kuntoutusmallin lähtökohta on ryhmätyöskentely. Tässä mallissa esitelty kuntoutus on siis ryhmässä tapah-
tuvaa kuntoutusta eli ns. yhteisöhoitoa. Ryhmätoimintoihin kuuluu erilaisia osioita, joita tässä kappaleessa va-
lotetaan tarkemmin. Ryhmätoimintoihin voi liittää myös sellaisia menetelmiä, joita tässä ei ole kuvattu, mutta 
joita ohjaajat ovat harjaantuneet käyttämään. Kuitenkin on aina mietittävä tarkkaan sitä, millä tavoin nämä 
menetelmät toimivat kuntouttavina ja terapeuttisina elementteinä ryhmässä. Toisin sanoen niiden käyttö ni-
menomaan ryhmässä, eikä yksilötyönä, tulisi olla hyvin perusteltua. 

Kuntoutusmalliin kuuluu myös ulkoa hankittu osaaminen mm. erilaisten workshoppien ja työpajojen muodos-
sa. Tämä edellyttää sitä, että etenkin pitkäkestoiset workshopit ovat luonteeltaan terapeuttisia ja että niissä 
toimivat ohjaajat ovat saaneet koulutuksen terapeuttisten workshoppien vetämisessä. Myös työpajatoiminta 
on ryhmätoimintaa, mutta se on erotettu omaksi luvukseen siitä syystä, että sillä on kuntoutuksellisena ele-
menttinä aivan erityinen painoarvo.

Kuntoutusmalliin kuuluu sen kiinteänä osana myös yksilötyö. Yksilötyö on strukturoitua ja sitä on ollut ke-
hittämässä pääsääntöisesti hankkeeseen palkattu sosiaalityöntekijä. Yksilötyöhön kuuluu asiakashaastattelut, 
seuranta sekä yhteistyö psykiatrisen sairaalan kanssa, jossa asiakkaat ovat myös seurannassa koko kuntoutus-
jaksonsa ajan.

Kuntoutusmalliin kuuluu myös perheiden kanssa tehtävä työ. Tämä pitää sisällään lähinnä kotikäynnit, mutta 
on aivan viime vuosina laajentunut koskemaan myös perheiden tapaamisia kuntoutuskeskuksessa. Perheet ovat 
ilmaisseet kiinnostuksensa myös yhteistapaamisiin ja tätä toimintaa tullaankin todennäköisesti kehittämään 
myös jatkossa. Ennen kaikkea perheet tarvitsevat tietoa todellisesta tilanteesta sekä tukea siinä, miten osaltaan 
parhaiten tukea Sopi Jikkossa toteutettavaa kuntoutusta.

6.1 KUNTOUTUKSEN TAVOITTEET
Ihminen uskoo usein paremmin siihen, minkä itse oivaltaa, kuin siihen, mitä muut sanovat. Kuten wolo-

finkielinen sanonta kuuluu: ”Weddi guiss bokkou thi.” Suomennettuna: ”Ihminen ei kiellä sitä, minkä on omin 
silmin nähnyt.”
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Kuntoutuksen tavoitteena on auttaa päihdeongelmasta kärsiviä parantumaan riippuvuudestaan, omaksumaan 
uusia sosiaalisia ja toiminnallisia taitoja, vahvistamaan elämänhallintaa sekä löytämään vähitellen paikkansa 
yhteiskunnassa. 

KÄYTÄNNÖSSÄ TAVOITE JAKAUTUU USEISIIN PIENEMPIIN TAVOITTEISIIN, 
JOTKA MUOTOILLAAN YHDESSÄ ASIAKKAAN KANSSA . NÄITÄ VOIVAT OLLA: 

 ∙ huumeiden käytön lopettaminen vähitellen 
 ∙ sellaisten ihmissuhteiden välttäminen, jotka edesauttavat huumeiden käyttöä 
 ∙ yhteiskuntaan/yhteisöön kuulumisen vahvistaminen 
 ∙ sosiaalisten suhteiden lujittaminen 
 ∙ päihteiden käytön uusiutumisen riskien tiedostaminen ja niiden välttämisen opettelu 
 ∙ itsetunnon vahvistaminen 
 ∙ työ- ja opiskelumahdollisuuksien kartoitus.

Tavoitteiden on oltava realistisia siten, että asiakas pystyy niihin sitoutumaan. Kuntoutuksen tavoitteista sovi-
taan yhdessä asiakkaan kanssa kahden kesken käytävän keskustelun yhteydessä sen jälkeen, kun asiakkaassa 
on saatu herätettyä halu muutokseen. Tavoitteista keskusteltaessa käytetään hyödyksi motivoivaa ohjausta. 
Asiakkaan kanssa käydään läpi kaikki riskitilanteet, jotka edesauttavat huumeiden käyttöä. Tämän jälkeen asiak-
kaan esittämien ratkaisujen pohjalta laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa välietappeja, joita asiakas sitoutuu 
noudattamaan.

Asiakkaan kanssa sovittujen kuntoutuksen tavoitteiden pohjalta laaditaan kuntoutussuunnitelma, jota sosiaa-
lityöntekijät ja ohjaajat seuraavat. Suunnitelmaan voidaan esimerkiksi kirjata tavoite, jonka saavuttamiseen 
asiakkaalla on aikaa kuukaudesta kahteen kuukauteen. Kun määräaika on käsillä, tavoitteet käydään yhdessä 
läpi asiakkaan kanssa. Kun suunnitelmaa käydään läpi, keskustellaan siitä, mitä ongelmia asiakas kohtasi, mitä 
onnistumisia on havaittu, millaisia pelkoja ja ahdistuksia asiakkaalla on, onko sattunut retkahduksia ja miten 
asiakkaan voimavarat ovat kasvaneet. 

Jokaisen asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä käydyn arviointikeskustelun jälkeen kuntoutussuunnitelmaa 
muokataan, jotta voidaan varmistaa, että asiakas edistyy tai ottaa huomioon, jos asetettuja välitavoitteita ei 
ole saavutettu. Suunnitelman avulla seurataan, miten asiakkaan tilanne kehittyy. Suunnitelmaa käydään läpi 
säännöllisesti seuranta- ja arviointikeskusteluissa, joihin asiakas ja henkilökunta osallistuvat.

Kuntoutuksen tavoitteita voidaan muuttaa ja tarkentaa riippuen mm. siitä, mihin asiakas on yltänyt tai mihin 
ei ole kyennyt. Joskus on hyvä madaltaa rimaa, ettei asiakas ehtisi turhautua ennen kuin tavoite on saavutettu. 
Joskus taas voi olla hyvä korottaa tavoitteita, jos tuntuu siltä, että asiakas polkee paikallaan eikä saa tarpeeksi 
onnistumisen kokemuksia. 

Juuri siksi on hyvä, että kuntoutusprosessin aikana on useita välietappeja, arviointikeskusteluja, joissa voidaan 
pysähtyä miettimään suuntaa, jonne ollaan menossa ja vauhtia, jolla kuljetaan kohti tavoitteita. Toisinaan ta-
voitteet saattavat muuttua kokonaan, kun asiakas havaitsee pystyvänsä enempään kuin mitä oli alunperin us-
konut. Joskus taas, esimerkiksi retkahduksen sattuessa, on aloitettava alusta ja pysähdyttävä pidemmäksi ajaksi 
tarkastelemaan retkahdukseen johtaneita syitä.

Kuntoutuksen edetessä tavoitteet muuttuvat asiakkaan silmissä yhä selvemmiksi ja realistisemmiksi. Prosessi 
auttaa asiakasta vahvistamaan itsetuntoaan ja löytämään sisäisiä voimavarojaan, joita tämä tarvitsee saavut-
taakseen tavoitteensa tai muuttaakseen niitä.

Tavoitteiden asettaminen ei kuitenkaan yksin riitä. Lisäksi on löydettävä keinot niiden saavuttamiseen. Sosi-
aalityöntekijä keskustelee asiakkaan kanssa siitä, millaisia keinoja tämä tarvitsee saavuttaakseen tavoitteensa.
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KEINOJEN MÄÄRITTÄMISESSÄ VOIDAAN KÄYTTÄÄ APUNA  
SEURAAVIA KYSYMYKSIÄ:

  Mitä voit tehdä itse, jotta pääset tavoitteeseesi?
  Mitä teet jo nyt?
  Mikä sujuu hyvin?
  Mitä haluat kokeilla seuraavaksi?
  Millaista tukea toivoisit/apua tarvitset, jotta pääset tavoitteeseesi?

(Sisso, 2015.)

Kuntoutuksen tavoitteiden seurannasta kerrotaan lisää luvun 4.1.2 lopussa ja luvussa 9.2.

6.2 ASIAKKAIDEN TAVOITTAMINEN
Asiakkaiden tavoittamiseksi projektin alussa solmittiin yhteistyösopimus Thiaroyen psykiatrisen sairaalan 

kanssa, joka sitoutui lähettämään päihdeongelmista kärsiviä asiakkaitaan Sopi Jikko -keskukseen. Kun yhteis-
työsopimus oli sairaalaan kanssa allekirjoitettu, huumeista vierouttautuneita potilaita alkoi ohjautua kuntou-
tuskeskukseen lääkärin tai sairaalan sosiaalityöntekijän toimesta. Sairaala ei tarjoa psykososiaalista hoitoa, vaan 
toimii linkkinä ja välikätenä keskuksen ja asiakkaan välillä. Kun asiakkaat on otettu sairaalan hoidon piiriin ja 
hoitojakso sairaalassa on päättynyt, sairaalan henkilökunta ohjaa heidät keskukseen hoidon loppuun saattami-
seksi.

Ajan kuluessa ja keskuksen saavuttamien tulosten myötä asiakkaiden perheenjäsenet ovat alkaneet hakea hoi-
toa huumeriippuvuudesta kärsivälle läheiselleen suoraan keskuksesta. Toisinaan hoidon tarpeessa oleva asiakas 
on itse hakeutunut keskukseen tai pyytänyt perheenjäseniään tuomaan hänet, koska on nähnyt tovereidensa 
saaneen apua keskuksesta riippuvuudesta irtautumiseen. Sopi Jikko auttaa ihmisiä, jotka tulevat Dakarin esikau-
punkialueelta ja lähiseuduilta. Asiakkaita tulee myös muiden järjestöjen ja hoitolaitosten kautta, joissa kohda-
taan huumeriippuvaisia. 

Myös kaikkia alueen viranomaistahoja on informoitu keskuksesta ja sen toiminnasta. Tarpeen mukaan myös 
he ohjaavat asiakkaita keskukseen. Sopi Jikko tekee yhteistyötä esimerkiksi poliisin, santarmien sekä erilaisten 
vankiloiden ja koulukotien kanssa, joista mainittakoon Rufisquen naisankila ja lasten ja nuorten vankila Fort 
B. Näiden tahojen kautta tavoitetaan kohderyhmiä, kuten naisia, joita on muutoin vaikea tavoittaa. Lisäksi kes-
kuksen henkilökunta on vieraillut nuorisojärjestöissä esittelemässä keskusta ja sen toimintaa. Yhteistyö muiden 
alueen organisaatioiden kanssa auttaa asiakkaiden siirtymistä laitosten, kuten esimerkiksi kuntoutuskeskuksen 
ja ammattikoulun, välillä.

Keskuksen johtoa on vieraillut myös televisio- ja radiolähetyksissä kertomassa suurelle yleisölle keskuksen toi-
minnasta ja palveluista. Vähitellen Sopi Jikko on näiden toimintojen, saavuttamiensa tulosten, eri medioiden ja 
yhteistyötahojensa kautta noussut suuremman yleisön tietoisuuteen. Niinpä tänä päivänä suurin osa asiakkaista 
löytää keskuksen hoidon piiriin suoraan perheenjäsentensä kautta, jotka hakevat keskuksesta psykososiaalista 
hoitoa päihderiippuvuudesta kärsivälle perheenjäsenelleen.

Jos toiminnan alussa, vuonna 2009, suurin osa keskuksen asiakkaista ohjattiin hoitoon sairaalan kautta, niin 
vuosien saatossa tilanne on muuttunut siten, että vuonna 2014 suurin osa asiakkaista tuli hoitoon omasta aloit-
teestaan ja vain kymmenen prosenttia ohjautui hoidon piiriin sairaalan lähettämänä. Kummassakin tapauksessa 
henkilö voidaan ottaa keskuksen hoidon piiriin vain tämän omasta tahdosta. Asiakkaan tahtoa kunnioitetaan, 
eikä Sopi Jikko -keskuskuksessa sen vuoksi anneta esimerkiksi pakkohoitoa. Asiakkaan tulee haluta hoitoa itse, 
jotta hän myös sitoutuu siihen.

Huumeiden käyttö on aina ollut tabu Senegalissa niin perheiden sisällä kuin yleisestikin yhteiskunnassa ja lä-
hiyhteisöissä. Senegalin huumepolitiikka oli pitkään repressiivistä ja sen piirissä turvauduttiin lähinnä poliisin 
ja vankeinhoitolaitoksen apuun. On siis varsin uusi asia, että huumeiden käyttö nähdään muuna kuin rikosoike-
udellisena asiana ja hoitoon pääseminen on tullut mahdolliseksi, vaikkakaan ei vielä itsestäänselväksi.
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Ongelmana on myös ollut, että Senegalissa perheenjäsenen päihderiippuvuuden katsotaan tuottavan häpeää 
muulle perheelle. Tilanne on sitäkin vaikeampi, kun päihderiippuvainen on nainen. Naisen huumeiden käyttö 
on Senegalissa naista voimakkaasti leimaavaa ja hänet rinnastetaankin yhteisöissä helposti prostituoituun. Tästä 
johtuen perheet eivät myönnä naispuolisten perheenjäsentensä päihteiden käyttöä, vaan siitä vaietaan ja sitä 
peitellään. Lisäksi perheillä on taipumus selittää vieroitusoireita, päihtymystä tai päihdeongelmaan liittyviä käy-
töshäiriöitä yms. pahojen henkien tekoina. Näin ollen päihteitä käyttäviä naisia ei ohjata päihderiippuvuuksiin 
erikoistuneen hoidon piiriin. Yleensä vasta useiden vuosien epäröinnin jälkeen perheet suostuvat hakemaan 
apua naispuoliselle perheenjäsenelle, ja se tehdään yleensä mahdollisimman vähin äänin.

Tilanteen vuoksi Sopi Jikko -keskuksessa ei ole ollut juuri päihteitä käyttäviä naisia ja heidän tavoittamisensa 
on ollut vaikeaa. Siksi on otettu käyttöön muunlaisia strategioita päihteitä käyttävien naisten saavuttamiseksi.

6.2.1 Naisten ja lasten tavoittaminen

Vaikeus tavoittaa nuoria päihteiden käyttäjiä, kuten myös naisia ja tyttöjä, johti siihen, että Sopi Jikko aloitti 
yhteistyön rangaistuslaitoksen johdon kanssa. Saatuaan luvan työskennellä vankiloissa, Sopi Jikko järjesti useita 
työpajoja sekä Rufisquen naistenvankilassa että Fort B :n lasten vankilassa. Lasten ja nuorten tavoittamiseksi on 
tehty lisäksi yhteistyötä katulapsityötä tekevien järjestöjen kanssa.

Rufisquen naistenvankilan vangeista suurin osa on tuomittu tai odottaa tuomiotaan huumeiden salakuljetukses-
ta, myynnistä tai käytöstä. Päihdeongelmat näkyvät myös Fort B:n lasten vankilassa. Päihteitä käyttävät lapset 
ja naiset muodostavat molemmat erittäin haavoittuvaisen ryhmän.

Huumeita käyttävien lasten taustalla on usein moninaisia sosiaalisia ongelmia kuten köyhyyttä, perheongelmia 
ja turvatonta lapsuutta. Lapset saattavat asua kadulla tai viettää siellä suuren osan ajastaan ja ovat näin alttii-
ta rikollisuudelle ja hyväksikäytölle etenkin ollessaan päihtyneitä. Huumeiden käyttö on erityisen haitallista 
kasvuiässä, kun aivot vielä kehittyvät. Varhain alkanut päihteiden käyttö vaikuttaa lapsen psykososiaaliseen 
kehitykseen ja monet lapsuudessa ja nuoruudessa kehittyvät taidot, kuten sosiaaliset valmiudet ja elämänhal-
lintataidot, jäävät usein oppimatta tai ne opitaan heikosti.

Naiset puolestaan joutuvat sukupuolensa vuoksi syrjityiksi, sillä naisten päihteiden käyttö on yhteiskunnassa 
tabu. Naisten asemaa ja naiserityistä työtä käsitellään tarkemmin luvussa 1.3.

Pitkäkestoisia workshoppeja (työpajoja) on järjestetty niin lasten vankilassa kuin myös naisten vankilassa. Ta-
voitteena on ollut, paitsi tiedon kartuttaminen em. kohderyhmien taustoista ja elämäntilanteesta, myös helpot-
taa heidän sen hetkistä oloaan tarjoamalla välineitä tunteiden käsittelyyn ja vahvistamalla keskinäistä kumppa-
nuutta sekä, erityisesti lasten kohdalla, tarjota vaihtoehtoja elämälle vankilajakson päätyttyä. Naisten vankilassa 
tehtävästä työstä kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 

6.2.2 Naisten vankilassa tehtävä työ

Rufisquen naistenvankilassa on vuosien 2013-2015 aikana järjestetty yhteensä neljä 1-3 viikon mittaista 
työpajaa. Kaikki Sopi Jikkon työpajaohjaajat olivat naisia. Työpajatyöskentelyllä tavoitettiin yhteensä 54 naista. 
Suurimmalla osalla näistä naisista oli vain ala-asteen koulutus, osalla ei ollut koulutusta ollenkaan. He kuuluivat, 
kahta naista lukuun ottamatta, alempaan sosiaaliluokkaan ja olivat usein kasvaneet äidin kanssa ilman isää. 
Tuomiot olivat kahdesta kymmeneen vuoteen vankeutta. Joukossa oli naisia, jotka olivat olleet vankilassa jo 
viisi vuotta ilman, että tuomiota oli vieläkään langetettu.

Naiset kärsivät stressistä, ikävästä, ahdistuneisuudesta ja kaipuusta. Naisten perheet eivät aina tienneet heidän 
olevan vankilassa, vaan uskoivat heidän oleskelevan ulkomailla tai luulivat heidän kadonneen. Joissakin per-
heissä lapsille ei ollut kerrottu äidin olevan vankilassa. Suurin osa naisista kertoi miehen hylänneen heidät tai 
pettäneen heitä. Osalla oli kokemuksia perheväkivallasta.
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Vankilan johtajan mukaan suurin osa naisista, noin 90 %, istuu rangaistusta huumeiden salakuljetuksesta. Vaik-
ka hyvin harva näistä naisista on itse käyttänyt huumeita, niin heidät voi silti laskea huumekaupan uhreiksi. 
Tosin ainoastaan kaksi haastatelluista naisista kertoi jonkun muun, veljen tai miehensä, pakottaneen heidät 
salakuljetukseen. Muut kertoivat itse päättäneensä salakuljettaa aineita lisätienestin toivossa. Länsi-Afrikassa 
on tyypillistä, että salakuljettajat ovat nimenomaan naisia, sillä kaupankäynti ja tavaroiden hankkiminen rajan 
takaa ovat perinteisesti olleet naisten tehtäviä. Naisille myös hyvin harvoin tehdään rajalla ruumiintarkastuksia 
johtuen naispuolisten tullivirkailijoiden puuttumisesta, mikä tarjoaa naisille miehiä paremman mahdollisuuden 
onnistua salakuljettamaan huumeita rajojen yli.

Menetelminä Sopi Jikkon vankilassa järjestämissä työpajoissa käytettiin kuvataideterapiaa, tarinankerrontaa, 
teatteria, laulua ja tanssia. Kaikki käytetyt työskentelymenetelmät ovat sellaisia, että ne sallivat osallistumisen 
ilman, että naisten tarvitsisi kertoa liikaa itsestään. Erityisesti vankilaoloissa on tärkeää, että ihminen voi säilyt-
tää yksityisyytensä niissä rajoissa, mitä hän itse katsoo tarpeelliseksi oman turvallisuuden tunteen säilymiselle. 
Ohjaajien on vuorostaan tärkeätä suojella naisia ja jopa kannustaa heitä säilyttämään kipeimmät salaisuutensa. 

Jokainen työpajatyöskentelypäivä alkaa leikeillä, tanssilla ja lauluilla. Ne auttavat rentoutumaan ja unohtamaan 
hetkeksi vankilamaailman ahdistavan ilmapiirin. Sen jälkeen työskentely jatkuu joko kuvallisen ilmaisun, tari-
nankerronnan tai teatterin tarjoamin keinoin. Kuvan luominen osallistaa, mutta ei pakota sanalliseen tulkintaan. 
Tarina etäännyttää omasta elämästä, kun voi kertoa jostakusta toisesta ihmisestä. Teatterikerronta mahdollistaa 
oman tarinan julkituomisen toisen esittämänä. Työskentelypäivät päättyvät leikkeihin, tanssiin ja lauluihin, jotta 
pintaan noussut epätoivo väistyisi, ja naiset olisivat valmiita jatkamaan työskentelyä myös seuraavana päivänä.

Työpajoissa työskenneltiin mm. omakuvan, identiteetin, naisen aseman, seksuaalisuuden, unelmien, pelkojen 
ja toiveiden kanssa. Kuvallisen ilmaisun ja teatterin kautta naiset kertoivat epätoivostaan, kun eivät voineet 
osallistua lastensa kasvattamiseen, kun perheet olivat heidät hylänneet tai kun äiti oli kuollut heidän ollessaan 
vankilassa. He kaipasivat anteeksiantoa perheiltään, erityisesti äideiltään ja lapsiltaan, kokivat syyllisyyttä, hy-
lätyksi tulemista, katumusta. Seksuaalisuus, tai seksin puute, nousi myös voimakkaasti esiin naisten tarinoissa. 
Heidän toiveissaan oli kuitenkin voimakkaimmin esillä halu korvata lapsilleen menetetty aika ja se, että he 
voisivat palata koteihinsa vapauduttuaan.

Monet itkivät vuolaasti tehtävien purkutilanteissa, ja useat eivät kyenneet sanomaan sanaakaan kyyneliltään. 
Kaikki olivat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että yhdessä työskentely oli lujittanut heidän välisiä siteitään, vahvis-
tanut keskinäistä luottamusta ja auttanut purkamaan pahimpia paineita. Monet myös kertoivat käyttävänsä 
oppimiaan leikkejä ja tarinoita ollessaan selleissä illan pitkinä tunteina. Ohjaajat olivat myös ostaneet lahjaksi 
lautapelejä tilanteisiin, jolloin aika kävi pitkäksi. Naiset arvostivat erityisesti sitä, että kaikki ohjaajat olivat nai-
sia, mikä poisti jännitteitä ja auttoi naisia keskittymään työpajatyöskentelyyn.

6.3 KUNTOUTUKSEN ALOITTAMINEN
Ensimmäinen kohtaaminen on tärkeä, sillä se vaikuttaa asiakkaan ja työntekijän välisen luottamuksen syn-

tymiseen. Asiakas ja tämän perhe tulee kohdata ystävällisesti, kunnioittavasti ja empaattisesti. Ensikohtaami-
sella on suuri merkitys, ja sen on oltava miellyttävä, jotta henkilö uskaltautuu puhumaan huumeongelmastaan 
ja jotta hän kokee voivansa luottaa keskuksen työntekijöihin. Se, millainen vastaanotto on, vaikuttaa myös kes-
kuksen imagoon. Ensikohtaaminen on avaintekijä, joka vaikuttaa siihen, millaiseksi asiakkaan ja tämän hoidosta 
vastaavan henkilökunnan välinen suhde muotoutuu.

ESIMERKKI 
ENSIKOHTAAMISEN MERKITYS

Vuonna 2013 keskukseen saapui asiakas, joka oli syntynyt Dakarissa. Asiakas oli varakkaasta perheestä ja 
hän oli saanut hyvät eväät elämään. Hän ei kuitenkaan pystynyt nauttimaan mahdollisuuksistaan huumei-
den käytön vuoksi eikä hän ollut edennyt opiskeluissaan. Lopetettuaan opiskelun asiakkaan isä oli hank-
kinut tälle työpaikan hyvästä yrityksestä. Perheen tuesta ja huolenpidosta huolimatta asiakkaalle oli muo-
dostunut vaikea huumeongelma ja hän oli menettänyt työnsä.
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Kun nuori mies saapui Sopi Jikko -keskukseen, sosiaalityöntekijä otti hänet vastaan. Häntä kohdeltiin kun-
nioittavasti eikä häntä pakotettu tai käsketty. Asiakas yllättyi positiivisesti, sillä hän oli tottunut muiden 
arvosteluun ja siihen, ettei hänen mielipidettään huomioitu. Tästä syystä hän oli aiemmin aina turhautunut 
ja hermostunut, eikä ollut halunnut sitoutua minkäänlaiseen hoitoon. Nyt kun hän tunsi olevansa arvostet-
tu Sopi Jikkossa, hän suostui kirjautumaan keskukseen ja sitoutumaan hoitoon.

Motivoiva ohjaus on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla taataan kuntoutuksen onnistuminen. Apua saatuaan 
asiakkaan on ilmaistava haluavansa muutokseen päästäkseen irti ongelman kiistämisestä ja epäröinnistä. Asi-
akkaan motivaation vahvistamiseksi henkilökunnan on autettava poistamaan tämän päätöksen tiellä olevia 
esteitä, ehdotettava vaihtoehtoja, vahvistettava muutoshalua, osoitettava myötätuntoa, annettava palautetta, 
selkeytettävä päämääriä, annettava ohjeita ja apua. Muutoshalua lisää hyväksyvä, turvallinen ja itsenäisyyteen 
kannustava ilmapiiri.

Luottamusta lähdetään rakentamaan heti ensikohtaamisella. Heti asiakkaan vastaanottamisesta lähtien henki-
lökunnan on pidättäydyttävä arvostelusta ja pyrittävä rakentamaan asetelma, jossa asiakas kokee, että henki-
lökunta ja hän ovat yhdessä asiakkaan puolella ja tukena. Työntekijöiden on kuunneltava asiakasta ilman, että 
he leimaavat, korjaavat tai arvostelevat tätä.

ESIMERKKI
ENSIMMÄINEN MOTIVAATION LÄHDE JA LUOTTAMUKSEN SYNTYMINEN

Keskukseen saapui asiakas sairaalan lähetteellä vuonna 2010. Asiakas saapui lankonsa ja vanhemman sis-
konsa kanssa. Ensimmäisessä tapaamisessa hänelle ehdotettiin, että hän voisi aloittaa hoidon, jonka ai-
kana hän voisi miettiä uravaihtoehtojaan. Ehdotus toimi motivaation herättäjänä. Vanhempien suureksi 
yllätykseksi asiakas oli saman tien kiinnostunut ja halusi sitoutua hoitoon. Vuoden kuluttua hän suoritti 
ajokortin, minkä jälkeen hän sai töitä julkiselta sektorilta. Asiakkaan käytös muuttui totaalisesti. Nyt hän 
käy keskuksessa ja sairaalassa vain sovituissa tapaamisissa.

Kun asiakas saapuu ensimmäisen kerran keskukseen, hänelle suoritetaan alustava arviointi, jonka yhteydessä 
hänestä kerätään perustietoja. Nämä tiedot kerätään asiakastietolomakkeelle (ks. Liite 1), josta käy ilmi asiak-
kaan siviilisääty, opintojen taso ja/tai ammattipätevyys, huumetausta, kokemukset hoidoista sekä hänen toi-
veensa, näkemyksensä ja suunnitelmansa.

On tärkeää, että asiakas sitoutuu muutosprosessiin. Se onkin prosessin ensimmäinen askel. Työntekijät eivät 
saa unohtaa, että kuntoutus keskittyy asiakkaaseen. Niinpä tavoitteet on asetettava ja saavutettava yhdessä 
asiakkaan kanssa. Yhtä tärkeää on myös se, että hoidon aikana seurataan laadittua kuntoutussuunnitelmaa. 
Prosessin kautta asiakkaan motivaatio kasvaa ja hän vähitellen löytää taidot, joita hän tarvitsee sopeutuakseen 
yhteiskuntaan ja toimiakseen itsenäisesti.

6.4 KUNTOUTUKSEN LOPETTAMINEN
Kuntoutuksen aluksi laaditaan kuntoutussuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Tähän kuuluu tavoittei-

den ja keinojen asettaminen (näistä tarkemmin luvussa 6.1. sekä luvun 4.1.2 lopussa) sekä myös kuntoutumista 
ehkäisevien tekijöiden, kuten riskitilanteiden ja retkahdusvaaran tunnistaminen. Suunnitelman toteuttamista 
seurataan säännöllisesti väliarviointikeskusteluissa. Asiakkaat ja hoidosta vastaavat työntekijät tapaavat vii-
koittain. Henkilökunta ja johto tapaavat toisensa kerran kuussa, tapaamisessa käydään läpi kunkin asiakkaan 
kulloinenkin tilanne. Asiakaskohtaista seurantaa toteutetaan lisäksi hoitavan lääkärin ja sosiaalityöntekijän vä-
lillä pidettävien tapaamisten avulla. Arviointikeskusteluja asiakkaan ja työntekijän välillä järjestetään kahden 
tai kolmen kuukauden välein ja vuoden lopussa sekä silloin, jos tarvetta ilmenee. Jokaisen asiakkaan edistymistä 
kuntoutussuunnitelman aikarajojen puitteissa seurataan niin käyttäytymisen, toimintakyvyn kuin psyykeenkin 
osalta. 

Kuntoutus on paikan ja ajan osalta tarkoin suunniteltu prosessi, jossa huomioidaan asiakkaan kyvyt, edistymi-
nen ja prosessin eri vaiheissa saavutetut tulokset. Niinpä, jos asiakas käy prosessin läpi alusta loppuun, hoito 
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voidaan lopettaa. Kuntoutusprosessin kesto on kuitenkin aina yksilöllinen ja voi vaihdella muutamista kuu-
kausista jopa yli vuoteen.  Kun asiakas on läpikäynyt kuntoutusprosessin ja hänen hoitonsa on päättynyt Sopi 
Jikkossa, seurantaa jatketaan yhä jonkin aikaa (yleensä vähintään 6 kk). Sosiaalityöntekijä jatkaa kotikäyntien 
tekemistä, asiakkaaseen pidetään yhteyttä, vaikka hän ei enää kävisi kuntoutuskeskuksessa päivittäin, ja myös 
lääkkeellinen seuranta jatkuu.

Kuntoutusprosessin viimeisessä vaiheessa, noin kolme kuukautta ennen arvioitua hoidon päättymistä, asiakasta 
aletaan vähitellen valmistella keskuksesta lähtemiseen käymällä hänen kanssaan keskusteluja, joilla pyritään 
vahvistamaan omatoimisuutta ja itsenäisyyttä. Hänen kanssaan keskustellaan esimerkiksi päivittäisten rutii-
nien, säännöllisen päivärytmin ja omasta hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeydestä hoidon päätyttyä ja lisäksi 
mietitään miten asiakas pystyisi hoidon päätyttyä parhaiten omin voimin pysyttelemään erossa huumeista. 
Huolimatta työntekijän halusta ohjata asiakasta muutosta kohti, asiat on tehtävä asiakkaan omassa tahdissa 
tämän psyykkisen tilan sekä taitojen ja omaksumiskyvyn mukaan.

Keskuksesta lähtö on osoittautunut vaikeaksi asiaksi asiakkaille. Kokemus on osoittanut, että suurin osa asiak-
kaista ei halua käsitellä asiaa ja kokee ahdistusta liittyen kuntoutuksen päättämiseen tai edes siitä puhumiseen. 
Tästä huolimatta asian käsittely osana kuntoutusta on välttämätöntä. Eräänlainen eroahdistus on normaali 
reaktio, kuten voidaan havaita seuraavista esimerkeistä:

ESIMERKKI
Eräs 30-vuotias asiakkaamme, joka oli ammatiltaan vartija, kertoi seuraavasti: ”Kun lähden keskuksesta, 
pelkään tulevaisuuteni puolesta, sillä en voi enää toimia ammatissani. Keskuksessa oleminen rauhoittaa 
minua.”

Eräs toinen asiakas sanoi: ”Minulla ei ole keskuksen lisäksi muuta turvapaikkaa. Jos lähden täältä, pelkään, 
että ajaudun entiseen tilanteeseeni.”

Edellä mainitut tapaukset ovat hyviä esimerkkejä asiakkaiden kokemista peloista. Näissä tapauksissa alun vasta-
rinnasta huolimatta asiakkaat lopulta ymmärsivät, että jonain päivänä heidän on lähdettävä keskuksesta, koska 
siellä heitä ei voida hoitaa loputtomiin. Lähtöajatuksen herättämistä ikävistä tunteista huolimatta asiasta on 
keskusteltava, ja työntekijöiden on autettava asiakkaita hyväksymään se, että kuntoutusjakso päättyy ja elämä 
jatkuu muualla. 

Keskuksesta lähtöä on käsiteltävä niin hoidon alussa kuin lopussakin selkeästi kaikkien asiakkaiden kanssa. Asi-
akas ja työntekijä keskustelevat keskuksesta lähdöstä kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa ja henkilökohtaisten 
seurantatapaamisten yhteydessä. Koska keskuksesta lähtö on vaikeaa ja stressaavaa asiakkaalle, joka pelkää, 
miten arki lähtee sujumaan keskuksen ulkopuolella ja miten omat voimavarat riittävät, työntekijöiden on val-
misteltava asiakasta ja pyrittävä vahvistamaan tämän motivaatiota pysyä kuivilla sekä tämän uskoa itseensä ja 
kykyynsä selvitä itsenäisesti. Tämä vahvistaa asiakkaan itseluottamusta ja uskoa omaan pärjäämiseen.

Kuntoutuksen päättyminen on aina tunteikas hetki koko ryhmälle, joka joutuu sanomaan hyvästit toverilleen. 
Irrottautumista keskuksesta voidaan helpottaa erilaisin rituaalein, jotka auttavat asiakasta siirtymään eteen-
päin. Asiakkaan lähtö vaikuttaa myös niihin, jotka jäävät keskukseen. Rituaalit auttavat myös heitä sopeutu-
maan tilanteeseen. Tätä varten järjestetään tilaisuuksia, joihin kootaan kaikki keskuksen asiakkaat ja joissa 
keskuksen jättävä asiakas jakaa kokemuksiaan ja samaan aikaan kannustaa muita kertomalla taipaleestaan ja 
olostaan keskuksessa. Tilaisuudet herättävät tunteita, mutta ne myös antavat voimia niille, jotka jäävät keskuk-
seen. Esimerkin voima on vahva ja luo toivoa ja uskoa tulevaisuuteen.

On tärkeää, että yhdessä asiakkaan kanssa laaditaan suunnitelma siitä, mitä hän tekee keskuksesta päästyään 
(esim. työ, opiskelu, vapaaehtoistyö, asuinpaikka). Tyhjän päälle jääminen ilman suunnitelmaa ja mielekästä te-
kemistä lienee suurin riski retkahdukselle ja sille, että asiakas alkaa uudelleen viettää aikaa vanhojen, huumeita 
käyttävien tovereidensa parissa. Lisäksi on tärkeää sopia kuntoutuksen jälkiseurannasta ja siitä, kehen asiakas 
voi tarpeen tullessa ottaa yhteyttä.
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ESIMERKKI
Eräs asiakkaistamme, joka seurasi kuntoutusprosessia suunnitelmallisesti, sai apua keskuksen palveluista. 
Hän suoritti kuntoutuksen ennätysajassa. Yhteisymmärryksessä asiakkaan perheen, hoitavan lääkärin ja 
keskuksen johdon kanssa siihen asti kuivilla pysytellyt asiakas kotiutettiin. Samalla päätettiin, että asiakas 
hyötyisi sosiaalityöntekijän hoitamasta seurannasta.

Retkahtamisen mahdollisuus on olemassa vielä pitkän aikaa kuivilla olon ja kuntoutuksen jälkeenkin. Siksi asiak-
kaaseen ja hänen perheeseensä pidetään yhteyttä vielä Sopi Jikkosta lähdön jälkeenkin. Sosiaalityöntekijä vastaa 
asiakkaiden hoidon seurannasta keskuksesta kotitutumisen jälkeen. Seuranta toteutetaan pitämällä yhteyttä 
asiakkaaseen ja tämän perheeseen. Myös lääkärikäynneille asiakas saa keskuksesta mukaansa sosiaalityönteki-
jän, kunnes kokee selviytyvänsä sovituista tapaamisista itse. 

Sosiaalityöntekijä suorittaa kotikäyntejä tarpeen mukaan. Yleensä seurannan kestoa ei ole rajattu. Sosiaalityön-
tekijä toimii siis asiakkaan kuntoutuksen päätyttyäkin jonkin aikaa asiakkaan ja tämän perheen tukena, mihin 
perheet ovatkin olleet tyytyväisiä. Useimmiten yhteyttä pidetään kuitenkin puhelimitse, asiakkaalta tiedus-
tellaan esimerkiksi tämän vointia ja sitä, miten tämä on sopeutunut yhteisöönsä. Tätä etäseurantaa jatketaan 
yleensä ainakin ensimmäisen puolen vuoden ajan keskuksesta lähdön jälkeen.

6.5 KUNTOUTUKSEN 
KESKEYTTÄMINEN

Lyhytkin hoitojakso antaa usein nopeita ja merkittäviä tuloksia asiakkaille, jotka ovat avun tarpeessa. Osalle 
asiakkaista kuntoutumiseen tarvitaan kuitenkin pidempi hoitojakso. Kuntoutuksen kesto on siis yksilöllinen 
ja riippuu asiakkaan edistymisestä. Kun kuntoutuksen tavoitteet on saavutettu ja asiakas on psyykkisesti ja 
fyysisesti kunnossa ja hänen sosiaalinen toimintakykynsä on riittävän vahva, kuntoutus voidaan päättää, jotta 
asiakkaalle ei synny riippuvuussuhdetta kuntoutuskeskukseen. 

Kuntoutus voidaan keskeyttää joko asiakkaan omasta toivomuksesta, yhteisymmärryksessä tämän perheen ja 
mahdollisen hoitavan lääkärin kanssa tai keskuksen päätöksellä sääntöjen rikkomisen tai muun vakavan syyn 
vuoksi.

Keskus voi päättää kuntoutuksen päättämisestä sääntöjen rikkomisen tai muun vakavan syyn vuoksi. Yleensä 
kyse on tilanteesta, jossa sääntöjen rikkominen vaarantaa kuntoutuskeskuksen työrauhan ja muiden asiakkai-
den kuntoutumisen, eikä keskuksella ole muuta vaihtoehtoa kuin päättää kyseisen asiakkaan hoito. Jos syynä 
on käyttäytymissääntöjen rikkominen, asiakkaalle annetaan kuitenkin aina mahdollisuus puolustautua ja häntä 
kuullaan. Jos tapauksessa on aihetta kurinpitotoimenpiteille, asiakas voidaan erottaa väliaikaisesti, hänelle voi-
daan antaa varoitus, tai kuntoutus voidaan päättää kokonaan. Tilanteesta ilmoitetaan myös asiakkaan perheelle.

ESIMERKKI
Eräs asiakkaamme, joka oli yksi keskuksen ensimmäisiä, oli viipynyt keskuksessa pitkään ja rikkoi jatkuvasti 
keskuksen käyttäytymissääntöjä. Lisäksi hän aiheutti vaaratilanteita muille asiakkaille huumeiden käyttöön 
lietsovan käytöksensä vuoksi. Koska asiakkaan käytös todettiin Sopi Jikkon periaatteiden vastaiseksi, hänet 
päätettiin keskuksen järjestyssääntöjen mukaisesti erottaa kolmeksi kuukaudeksi. Kun asiakas palasi kes-
kukseen, hän käyttäytyi rauhallisesti noin kolmen kuukauden ajan, minkä jälkeen hän jatkoi huonoa käy-
töstään. Tällä kertaa keskuksen johto ilmoitti asiakkaan perheelle, että asiakas ei voinut jatkaa keskuksessa 
käyntiä. Tämän jälkeen asiakkaan kuntoutus Sopi Jikko -keskuksessa lopetettiin.

Joskus asiakas voi itse olla sitä mieltä, että hän on valmis lopettamaan kuntoutuksen, vaikka hänellä ei olisikaan 
tarvittavia taitoja ja resursseja pystyäkseen elämään yksin ilman huumeita. Työntekijöiden tehtävänä on kes-
kustella asiasta asiakkaan kanssa, mutta hän ei voi pakottaa tätä jatkamaan kuntoutusta.
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ESIMERKKI
Nuori asiakas, joka oli käynyt kouluja toiselle asteelle saakka, sanoi haastattelussa olevansa valmis aloit-
tamaan työnteon. Työntekijän kanssa käydystä keskustelusta huolimatta hän teki hätiköidyn päätöksen 
ja lopetti kuntoutuksen. Tällä oli tuhoisia seurauksia, sillä muutama kuukausi sen jälkeen, kun asiakas oli 
saanut päivätyön tehtaasta, hän retkahti. Onneksi hän kuitenkin palasi keskukseen ja jatkoi kuntoutusta.

Toisinaan on tullut vastaan myös tilanteita, joissa perhe on halunnut asiakkaan päättävän kuntoutuksen.

ESIMERKKI
Eräs asiakkaistamme oli viipynyt keskuksessa 18 kuukauden ajan. Hän oli alkanut kuntoutua, mutta kiel-
täytyi jatkamasta hoitoa, sillä hänen isoäitinsä ei halunnut hänen jatkavan keskuksessa käyntiä. Isoäidin 
mukaan hänen lapsenlapsensa sairaus oli pahan hengen aiheuttama ja hän kieltäytyi myöntämästä, että 
hänen lapsenlapsensa käytti huumeita. Jopa lääkkeellinen seuranta lopetettiin. Kaksi kuukautta myöhem-
min poika retkahti ja perhe lähetti hänet isänsä luokse.

Ennen kuntoutuksen päättämistä keskustellaan ensin asiakkaan ja sitten tämän perheen kanssa. Mikäli kun-
toutusprosessi on tuottanut tulosta, työntekijä keskustelee yhdessä asiakkaan kanssa ja myöhemmin sosiaali-
työntekijä kutsuu tämän perheen koolle kertoakseen tilanteesta. Tämän jälkeen perheen ja asiakkaan kanssa 
suunnitellaan, miten kuntoutus päätetään ja kuinka seuranta toteutetaan. Yleensä, jos asiakas tai tämän perhe 
ei halua jatkaa kuntoutusta, se tapahtuu yhtäkkiä ilman ennakkoilmoitusta tai työntekijöiden kanssa käytävää 
keskustelua. Sosiaalityöntekijä pyrkii kuitenkin näissäkin tapauksissa aina löytämään keinon perheen ja asiak-
kaan tapaamiseen selvittääkseen syyn kuntoutuksen äkilliseen lopettamiseen.

6.6 YHTEISÖN SÄÄNNÖT
Kaikki yhteisöt tarvitsevat sääntöjä, jotta yhteiselo on mahdollista. Jotta terapeuttisessa ryhmässä voidaan 

työskennellä tehokkaasti ja järjestelmällisesti, se edellyttää riittävän rauhallista ympäristöä niin fyysisesti kuin 
psyykkisestikin. Tästä syystä Sopi Jikkossa päädyttiin yhdessä asiakkaiden kanssa laatimaan käyttäytymissään-
nöt, joita kaikkien on noudatettava. Kaikkien yhdessä laatimat ja hyväksymät järjestyssäännöt toimivat osviit-
tana yhteiselolle keskuksessa.

Kun asiakas aloittaa kuntoutuksen, hän lukee järjestyssäännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Kuntoutuksen 
kuluessa asiakasta muistutetaan säännöistä. Lisäksi niistä keskustellaan aika ajoin ryhmässä.

Säännöt on tehty noudatettaviksi. Niiden avulla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus ja hyvinvointi kun-
toutuskeskuksessa. Suurin osa kuntoutuksen aikana ilmenneistä ongelmista, kuten käyttäytymisrikkeistä, nos-
tetaan esiin ryhmässä, jossa niistä keskustellaan ja niihin pyritään löytämään ratkaisu. Sääntöjen rikkomisesta 
voidaan rangaista nuhtelemalla, varoituksella tai määräaikaisella tai lopullisella erottamisella. Ennen minkään-
laisen sanktion langettamista, asiakas saa aina mahdollisuuden puolustaa itseään ja tulla kuulluksi tarpeen vaa-
tiessa koko ryhmän edessä. Myöhemmin kyseessä oleva asiakas kutsutaan kurinpitoa varten koordinaattorin, 
sosiaalityöntekijän ja ohjaajan eteen, jolloin hän voi puolustaa toimintaansa ja selittää rikkomustaan. Tämän 
jälkeen päätetään, mihin kurinpitotoimiin ryhdytään.

ESIMERKKI
OTE SOPI JIKKON KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖISTÄ

SEURAAVA KOSKEE HENKILÖKUNTAA JA ULKOPUOLISIA TYÖNTEKIJÖITÄ:

 ∙ Älä riitele muiden työntekijöiden kanssa
 ∙ Huolehdi asiakkaiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista
 ∙ Noudata toiminta- ja vierailuaikoja
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 ∙ Sulje pääovi toiminta-aikojen ajaksi 
 ∙ Järjestä tupakointipaikka asiakkaita varten (vain tupakka ja savukkeet sallittuja) keskuksen taka-

pihalle
 ∙ Pidä huolta keskuksen siisteydestä ja puhtaudesta
 ∙ Valvo keskuksen omaisuutta ja laitteita
 ∙ Kunnioita muita työntekijöitä
 ∙ Pidä suhde asiakkaisiin ammattimaisena 
 ∙ Noudata salassapitovelvollisuutta ja huolehdi, että luottamukselliset asiakastiedot pysyvät salassa.

SEURAAVA KOSKEE ASIAKKAITA:

 ∙ Osallistu kaikkeen kuntoutustoimintaan
 ∙ Kunnioita toiminta-aikoja
 ∙ Vältä kaikenlaista häiriköintiä toiminta-aikojen aikana 
 ∙ Tupakoi vain tupakointialueella keskuksen takapihalla
 ∙ Älä riitele tai hauku muita
 ∙ Kunnioita henkilökuntaa ja noudata heidän ohjeitaan
 ∙ Pidä huolta keskuksen siisteydestä ja puhtaudesta 
 ∙ Valvo keskuksen omaisuutta ja laitteita 
 ∙ Kunnioita keskuksen muita asiakkaita ja työntekijöitä 
 ∙ Kunnioita taukoaikoja 
 ∙ Älkää kerääntykö kaupan edustalle.

6.7 HAASTAVAT ASIAKASTILANTEET
Asiakastyössä voi tulla vastaan haastavia tilanteita, jotka toisaalta liittyvät normaaliin ihmisten väliseen 

kanssakäymiseen ja toisaalta päihdeongelman luonteeseen. Seuraavaksi tarkastelemme retkahtamista, mielen-
terveysongelmia, erilaisia konfliktitilanteita sekä muita haasteita, joita työntekijä voi kuntoutustyössä kohdata.

6.7.1 Retkahdukset

Retkahdus on osa kuntoutusta ja jokaisesta retkahduksesta oppii jotakin. Retkahdus ei tarkoita epäonnis-
tumista, vaan se on pikemminkin vain uusi oppimiskokemus. Retkahduksen sattuessa asiakkaan tilanne on 
arvioitava uudelleen. Prosessissa voidaan joutua palaamaan taaksepäin, sillä asiakas voi olla erilaisessa muutos-
vaiheessa kuin aiemmin, kuten esiharkinta- tai harkintavaiheessa (ks. muutosvaihemalli luku 3.3). Jos asiakas 
päättää sitoutua muutosprosessiin uudelleen, hän jatkaa ryhmässä ja hänen kokemuksestaan voi olla hyötyä 
paitsi hänelle itselleen myös muulle ryhmälle.

Koska retkahtaminen on normaali, vaikkakin harmillinen, osa prosessia, siihen on varauduttava ja sitä on pyrit-
tävä ehkäisemään ennalta. Retkahdus ei saa olla tabu, vaan siitä on keskusteltava asiakkaiden kanssa ja miksi ei 
myös heidän läheistensä kanssa, jotta nämä tietävät, että retkahdus voi sattua milloin hyvänsä. Retkahtamises-
ta on puhuttava ennaltaehkäisevässä mielessä, mutta myös siksi, että asiakas ei retkahdettuaan luulisi kaiken 
olevan menetettyä.

Retkahtaminen on normaalia. Kuiville pääsy kertaheitolla on harvinaista. Päihteiden käytön lopettaminen on 
kuntoutuksen tavoite, mutta se saavutetaan vasta useiden kuukausien tai jopa vuosien päästä hoidon aloitta-
misesta. Päihteistä ei pääse helpolla irti, mutta retkahduksiin on hyvä suhtautua kokemuksina, joista voi oppia 
ja jotka voivat auttaa asiakasta paranemaan ja jatkamaan kuntoutusta. Tärkeintä on tällöin, että retkahdusta 
käsitellään oppimiskokemuksena.

Kun asiakas aloittaa kuntoutuksen, tärkeintä on, että asiakkaan edistymistä seurataan retkahduksista huolimat-
ta. Retkahdusten myötä asiakkaasta voi tuntua, että hän joutuu jatkuvasti aloittamaan alusta, mutta retkahduk-
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set voivat lopulta auttaa asiakasta löytämään tasapainon ja näkemään, kuinka paljon hänellä on menetettävää, 
jos hän palaa takaisin entiseen elämäänsä huumeiden käyttäjänä.

Riskitilanteita ja retkahdusvaaraa arvioidaan ja ennakoidaan etukäteen asiakkaan kanssa. Näin niistä ollaan 
tietoisia ja niihin voidaan varautua. Retkahduksia ehkäistään paitsi ryhmä- myös yksilökeskustelujen avulla. 
Koska asiakkaat ovat yksilöitä, tapahtuneet retkahdukset ja se, miten paljon tilannetta on tarpeen käsitellä, 
riippuu asiakkaasta. Myös riskitilanteet voivat olla eri asiakkailla erilaisia. On tärkeää, että ohjaaja pystyy laati-
maan asiakkaan kanssa suunnitelman siitä, miten tällaisia tilanteita voisi välttää erityisesti viikonloppuisin ja 
loma-aikoina.

Ryhmäkeskusteluissa on tärkeää puhua päihteistä kieltäytymisestä ja etenkin siitä, miten sanotaan ei ja miten 
kiinnitetään huomio muualle, jotta ei joudu tilanteeseen, missä voi olla houkutuksia. Esimerkiksi aikaa ei tulisi 
viettää päihteitä käyttävien kavereiden kanssa, sillä he voivat antaa huonoja vaikutteita tai houkutella takaisin 
käyttämään aineita. Ei pidä unohtaa, että asiakkaat tuntevat tilanteensa paremmin kuin kukaan toinen. Tarkoi-
tus onkin ohjata asiakkaita arvioimaan omaa tilannettaan ja riskiä sekä löytämään itse ryhmän ja ohjaajan tuella 
toimintatapoja, joilla riskiä minimoidaan. Kun asiakkaat keskustelevat keskenään, he voivat ehdottaa ratkaisuja 
kertomalla omista kokemuksistaan. Ohjaaja puuttuu keskusteluun vasta aivan lopuksi ja antaa keskustelusta 
rakentavaa palautetta.

6.7.2 Mielenterveysongelmat

Päihde- ja mielenterveysongelmien yhtäaikainen esiintyminen on yleistä. Päihteet horjuttavat mielenter-
veyttä helposti ja usein seurauksena saattaa olla vakava ja pitkäkestoinen mielenterveyden häiriö. Toisaalta 
mielenterveysongelma saattaa johtaa päihteiden käyttöön, jos henkilö yrittää hakea helpotusta esimerkiksi 
ahdistuneisuuteen, paniikkioireisiin tai sosiaalisten tilanteiden pelkoon käyttämällä päihteitä (Mielenterveys 
ja päihteet, 2014). Jos asiakkaalla ilmenee kuntoutuksen aikana mielenterveyden häiriö, on tärkeää, että myös 
sitä hoidetaan.

Poikkeava käytös voi olla merkki asiakkaan tilanteen heikentymisestä ja retkahtamisen vaarasta etenkin, kun 
asiakkaan tilanne on aiemmin ollut vakaa ja hän on säännöllisesti osallistunut kuntoutukseen. Yleensä asiakkaan 
mielenterveysongelmista on nähtävissä merkkejä etukäteen. Ongelmat ilmenevät eri tavoilla. Asiakas voi puhua 
itsekseen, asiakas on poissaoleva eikä osallistu istuntoihin, asiakas hermostuu helposti ja uhmaa auktoriteetteja, 
asiakas ei enää pidä huolta itsestään tai hygieniastaan, asiakas on ymmällään, sekava jne.

Koko hoitohenkilökunta pitää silmällä näitä merkkejä. Jos asiakkaan käytös ei häiritse ryhmätoimintaa tai ole 
vahingollista muille asiakkaille, hän saa jäädä ryhmään, mutta on työntekijöiden erityisen valvonnan alla. Hä-
nen kanssaan voidaan keskustella huolesta, mikä työntekijöillä on hänestä herännyt ja häneltä voidaan kysyä 
hänen voinnistaan ja jaksamisestaan sekä selvittää, tarvitsisiko hän jonkin aikaa intensiivisempää tukea tai jopa 
lääkkeellistä tai psykiatrista hoitoa. Tarpeen mukaan keskuksen työntekijä voi konsultoida hoitavia lääkäreitä.

6.7.3 Konfliktitilanteet

Ryhmän sisällä syntyneet konfliktitilanteet ratkotaan Juboo-nimisen sovitteluistunnon avulla. Kyse on so-
vinnonteosta, ja sitä käytetään vain ryhmän jäsenten välisten konfliktien ratkomiseen. Kun konflikti syntyy 
kahden tai useamman ryhmän jäsenen välille, asiakkaat kootaan ohjaajan valvonnassa keskustelemaan asiasta. 
Yksi asiakkaista ottaa Juboo-istunnossa sovittelijan roolin. Yleensä sovittelija on henkilö, joka on ollut kuntou-
tuksessa muita pidempään ja jota muut asiakkaat arvostavat, mutta hänen on oltava henkilö, jolla ei ole osaa 
konfliktissa. Sovittelija ohjaa keskustelua esittelemällä ongelman ja antamalla puheenvuoron kullekin. Ohjaajien 
valvonnassa ryhmä pyrkii löytämään ongelmaan ratkaisun ja sovinnon osapuolten välille. Rauhan merkiksi 
osapuolet ottavat toisiaan kiinni kädestä ja lausuvat tyyneysrukouksen yhdessä muiden kanssa.
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Konfliktit työntekijän ja asiakkaan välillä ovat mahdollisia, mutta harvinaisia. Vaikka konflikti on mahdollinen, 
ohjaajan on vältettävä sitä parhaansa mukaan, sillä asiakkaat pitävät häntä esikuvanaan. Vaikka kaikki eivät niin 
teekään, suurin osa asiakkaista kunnioittaa ohjaajaa.

Miesasiakkaalla saattaa kuitenkin toisinaan olla auktoriteettiongelma nuoren naispuolisen ohjaajan kanssa. 
Joskus tällainen tilanne voi kärjistyä konfliktiksi. Tällöin ohjaajan tulee pyrkiä rauhoittelemaan tilannetta, py-
symään asiallisena ja puhumaan asiakkaalle järkeä. On tärkeää, ettei ohjaaja omaksu riitaisaa asennetta, joka 
voi vaikeuttaa tilannetta ja vahingoittaa hoitosuhdetta. Jos ongelma ei ratkea, yksi ohjaajista ottaa asian esille 
ryhmän edessä, jolloin kaikki voivat sanoa mielipiteensä asiaan. Useimmiten ongelma ratkeaa muiden ryhmän 
jäsenten avustuksella, sillä heillä on tapana saada toverinsa järkiinsä. Jos tästä ei ole apua, työntekijöiden ryhmä 
tapaa asiakkaan ja hänen kanssaan keskustellaan. Asiakas yritetään saada ymmärtämään, että ohjaaja pyrkii aut-
tamaan häntä, mutta se edellyttää sitä, että asiakkaan ja työntekijän välit ovat kunnossa ja molemmat kunnioit-
tavat toisiaan. Jos tilanne ei muutu, konflikti tuodaan keskuksen johdon käsiteltäväksi ohjaajien ja asiakkaiden 
edustajan läsnä ollessa. He yhdessä käsittelevät asiaa ja pyrkivät löytämään sovun.

Konfliktitilanteita työntekijöiden ja asiakkaiden välillä on vältettävä parhaan mukaan, sillä ne vaikuttavat ne-
gatiivisesti hoitosuhteeseen vähentämällä työntekijän auktoriteettia ja vahingoittamalla hoitosuhdetta. Se huo-
nontaa myös koko keskuksen ilmapiiriä. Kaikkien kuntoutusprosessin osapuolten on varjeltava sovun säilymistä 
ja vältettävä konfliktitilanteita. Lisäksi asiakkaita on pidettävä silmällä retkahtamisen ennaltaehkäisemiseksi, 
sillä joskus retkahtamisvaarassa oleva asiakas saattaa lietsoa pahaa tuulta (mm. saadakseen syyn retkahduk-
seensa)  ja käyttäytyy sen vuoksi huonosti tai pyrkii haastamaan työntekijöitä.

ESIMERKKI
Kerran erään asiakkaan käytös muuttui aggressiiviseksi. Syy ei ollut huumeiden käytössä, vaan siinä, että 
asiakas oli ollut pitkään kuivilla, hän oli väsynyt eikä päässyt kiireisen aikataulunsa vuoksi tapaamisiin 
lääkärin kanssa. Hermostuneena asiakas saapui tapaamaan keskuksen ohjaajaa, mutta ei edes tervehtinyt 
häntä. Senegalissa se on räikeä loukkaus. Kun ohjaaja yritti keskustella asiakkaan kanssa rauhallisesti, tämä 
lateli hänelle loukkauksia. Ohjaaja päätti lopettaa keskustelun siihen. Kaksi päivää myöhemmin asiakas me-
ni lääkärin pakeille keskusteltuaan sosiaalityöntekijän kanssa. Hieman myöhemmin asiakas tuli pyytämään 
ohjaajalta anteeksi. Ohjaaja rauhoitteli asiakasta ja pyysi tätä jatkamaan kuntoutusprosessiaan.

Värikästä yhteenottoa tai sanaharkkaa ei ole toistaiseksi sattunut työntekijöiden ja perheenjäsenten välillä, 
mutta joitain pieniä väärinymmärryksiä on tullut vastaan. Väärinymmärrykset on käsitelty osapuolten välises-
sä tapaamisessa tai puhelinkeskustelujen välityksellä. Suurimmat ongelmat perheiden ja työntekijöiden välillä 
ovat liittyneet  taikauskoon (paha hengen on luultu saaneen lapsesta vallan), perheen sisäisiin ongelmiin tai 
siihen, että perheet eivät ole ymmärtäneet, mistä kuntoutusprosessissa on kyse. Kaikissa tämänkaltaisissa ti-
lanteissa perhe pyydetään keskukseen keskustelemaan ongelmasta, jotta kaikki väärinymmärrykset voidaan 
selvittää. Perheet ovat useimmiten sovinnollisia ja kuuntelevat keskuksen työntekijöiden neuvoja.

6.7.4 Muut haastavat tilanteet

Muunkinlaisia haastavia tilanteita on Sopi Jikkossa kohdattu. Toisinaan asiakkaat ovat hyvinkin itsekeskeisiä 
ja yrittävät vaikuttaa muuhun ryhmään ja kiinnittää muiden huomion itseensä. Tällainen käyttäytyminen ei ole 
hyväksyttävää, mutta kuuluu päihdeongelman luonteeseen. Tällaisessa tilanteessa asiakas saattaa tehdä itses-
tään uhrin liioittelemalla tilannettaan ja nostamalla ongelmansa muiden huoleksi. Hän saattaa olla päinvastaista 
mieltä asioista kuin valtaosa ryhmästä ja haluta olla aina oikeassa.

Ohjaajan on puututtava tällaisiin tilanteisiin erityisesti silloin, kun ne tapahtuvat ryhmäistuntojen ja -keskus-
telujen aikana ja häiritsevät toiminnan kuntoutuksellisia tavoitteita. Tilannetta pyritään ratkomaan puhumalla 
toisten huomioon ottamisen tärkeydestä ja sopimalla keskustelun pelisäännöistä.
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ESIMERKKI
Vuonna 2010 meillä oli juuri kuvatunlainen asiakas. Tilanne tuli ohjaajillemme yllätyksenä ja tilanteen hoi-
taminen oli hankalaa, sillä tällaista sattui ensimmäistä kertaa. Kyseinen asiakas häiritsi kaikkia ryhmäkes-
kusteluja, oli koko ajan äänessä ja välillä vaihtoi tyystin puheenaihetta. Tapausta käsiteltiin omassa kokouk-
sessaan, missä asiaan päätettiin puuttua tosissaan niin, ettei asiakas pääse monopolisoimaan keskustelua ja 
viemään puheenvuoroa muilta. Yhdessä ryhmän kanssa laadittiin säännöt, jotka rajoittavat puheenvuoroi-
hin käytettävää aikaa ja joiden mukaan muiden mielipiteitä on kunnioitettava, muiden on annettava sanoa 
sanottavansa eikä kukaan saa monopolisoida keskustelua.
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ESIMERKKI
Toinen vaikea tilanne tuli eteen, kun eräs miespuolinen asiakas rakastui keskuksen nuoreen naisohjaajaan 
ja olisi halunnut seurustella tämän kanssa. Mies tapasi mennä ohjaajan juttusille työajan jälkeen kosiskele-
maan tätä. Hoitosuhteessa työntekijä ei saa solmia rakkaus- ja/tai edes ystävyyssuhdetta asiakkaan kanssa, 
koska se vaarantaisi ammatillisen hoitosuhteen. Esimerkkitapauksessa asiakas oli niin ihastunut ohjaajaan, 
että hän kuunteli tätä kuuliaisesti, noudatti kaikkia tämän ohjeita kirjaimellisesti ja meni pyytämään tältä 
neuvoa kaikkiin ongelmiinsa. Ohjaaja sai kuitenkin asiakkaan järkiinsä. Ohjaaja selitti asiakkaalle, ettei seu-
rustelusuhde olisi mahdollinen, koska mies oli asiakas ja hän tämän ohjaaja.

Yllä mainitussa esimerkissä on kyse transferenssista, joka on yleinen ilmiö hoitosuhteessa. Asiakas kohdistaa 
tiedostamattaan nykyhetken henkilöihin ja tilanteisiin tunteita, odotuksiaan ja asenteitaan (esim. rakkauden, 
kiintymyksen, ihailun, vihan, pettymyksen ja häpeän tunteet), joita hän on tuntenut lapsuudessaan itselleen 
tärkeää henkilöä kohtaan. (Aalberg, 2009.) Ilmiön voi tunnistaa siitä, että asiakkaan tuntemukset ovat ylenpalt-
tisia tilanteeseen nähden ja aiheuttavat hämmennystä ja hämmästystä työntekijässä.

Vaikka transferenssi on normaali ja inhimillinen ilmiö, se voi osoittautua ongelmaksi silloin kun se hämärtää 
vakavasti asiakkaan todellisuudentajua ja haittaa vuorovaikutusta. Tällaisessa tilanteessa työntekijä voi kokea 
asiakkaan kanssa kommunikoinnin raskaaksi ja energiaa vieväksi. (Ollinheimo, 2008.)

Tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että työntekijä, johon asiakas on tunteensa kohdistanut, ymmärtää, että kyse 
on transferenssista. (Ollinheimo, 2008) Työntekijän on tunnistettava asiakkaan tunteiden lisäksi myös tunteet, 
joita tilanne hänessä itsessään herättää. Työntekijän on varottava vastaamasta tilanteessa tavalla, johon asiakas 
työntekijää haastaa, ja muistettava, että hänen on kestettävä tiettyä keskeneräisyyttä asiakkaissa. (Ehrling, 2014)

Transferenssia ei ole aina helppo tunnistaa ja sen hoitaminen voi olla haastavaa ammattiterapeutillekin. Koska 
Sopi Jikkon ohjaajat eivät ole ammattiterapeutteja, eikä keskuksessa annettu hoito psykoterapiaa, on tärkeää, 
että keskuksen työntekijät toimivat tilanteessa varovasti. Asiakkaan käyttäytymiselle on kuitenkin tyynen ystä-
vällisesti vedettävä rajat, joista tulee pitää kiinni johdonmukaisesti (esimerkiksi rakastumis-/ihastumistilantees-
sa näin: ”Olen kuntoutuksesi ohjaaja ja sinä olet asiakas. Ymmärrät varmasti, että meillä ei voi olla suhdetta.”). 
Transferenssia ei saa käyttää asiakkaan painostamiseen tai harhaan johtamiseen. Joskus voi olla hyödyksi, että 
keskuksen henkilökunta päättää, että kyseessä oleva asiakas ja työntekijä näkevät toisiaan mahdollisimman 
vähän ja että joku muu hoitaa yksilökeskustelut asiakkaan kanssa.
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Sopi Jikko -työmallin lähtökohtana on ryhmätyöskentely: vuorovaikutustaitojen kehittyminen, itseilmaisun 
oppiminen, uusien sosiaalisten roolien omaksuminen ja omien voimavarojen löytyminen ryhmässä tapahtuvan 
oppimisen ja yhdessä elettyjen kokemusten avulla. Työmallin kaikki ryhmätyön muodot ja menetelmät ovat 
paitsi vertaistoiminnallisia, myös aina ammatillisesti perusteltuja ja ohjattuja. Tässä mielessä ryhmätyön voi-
daan katsoa olevan tietoista vaikuttamista sekä yksilön että ryhmän käyttäytymiseen. 

Ryhmätoiminta tarjoaa näin merkittävän mahdollisuuden elämänmuutokselle. Muutoksen mahdollistaa se, että 
ryhmällä on yhteinen sisäistetty tavoite, joka ohjaa työskentelyä. Sopi Jikko -ryhmän jäsenten yhteinen tavoite 
on lopettaa päihteiden käyttö. Tavoite saavutetaan siten, että jokainen ryhmän jäsen oppii kuntoutusprosessin 
kuluessa tunnistamaan oman päihdekäyttäytymisensä erityispiirteet ja pyrkii pidättäytymään päihteiden käy-
töstä kuntoutusjakson ajan. 

Tämä ei kuitenkaan vielä riitä siihen, että päihteiden käyttö loppuisi kokonaan ja että asiakas pystyisi sitoutu-
maan päihteettömään elämään. Siksi ryhmäprosessin aikana on välttämätöntä oppia uusia sosiaalisia taitoja, 
kerryttää onnistumisen kokemuksia, oppia kantamaan vastuuta omista valinnoistaan ja tulla sitä kautta hyväk-
sytyksi yhteisön – sekä ryhmän että oman perheen - täysivaltaisena jäsenenä. Näin kuntoutuja saa elämäänsä 
merkitystä ja hänen ihmisarvonsa palautuu. Tämä kokemus auttaa häntä jatkossa pysyvän elämänmuutoksen 
ylläpitämisessä.

Vertaisryhmän tuella jokainen sen jäsen löytää myös uusia keinoja omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Ver-
taisryhmässä on helpompi ja luonnollisempi kertoa omista asioistaan kuin yksityisvastaanotolla. Ryhmässä jo-
kainen voi tuntea, että hänen pulmansa käyvät yksiin sen kanssa, mitä muut kertovat. Siinä pääsee seuraamaan 
toisten tunne-elämää ja joutuu näin myös suorittamaan itsetarkkailua. Jokainen ryhmän jäsen oppii myös tois-
ten kokemuksista. Näin ollen ryhmätyö on myös ihmissuhteiden opiskelua.

Onnistumiskokemusten tarjoamisella ja oman pystyvyyden tunteen kohottamisella on ryhmätoiminnoissa tär-
keä merkitys. Ryhmän yhteiset leikit, laulut, tanssi ja urheilutoiminta, kuin myös ryhmässä käytävät keskustelut, 
retket ja työpajatoiminta, ovat omiaan paitsi luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, myös kerryttämään on-
nistumisen kokemuksia. Mikäli ryhmän jäsen saa tukea ja onnistuu suoriutumaan haasteelliseksi kokemastaan 
tilanteesta tai tehtävästä, hän saa vahvistusta itsetunnolleen. Luottamus omiin kykyihin lisääntyy ja hänen on 
helpompi uskoa selviytyvänsä myös uudesta haasteesta. Vastaavasti myös usko epäonnistumiseen heikkenee.

Kun kuntoutuja saa ryhmässä sosiaalista hyväksyntää, hän oppii luottamaan ryhmän tukeen. Luottamus lisää 
turvallisuutta ja turvallisuus vuorostaan avoimuutta. Myös halukkuus yhteistyöhön eli sitoutuminen lisää luot-
tamusta ja turvallisuutta. Turvallisessa ryhmässä jokaisen sen jäsenen itsetunto kohoaa. Jokainen voi kokea 
olevansa hyvä tyyppi, vaikka välillä erehtyisi ja epäonnistuisi. Ryhmä, jossa voi turvallisesti olla oma itsensä ja 
jossa on mahdollisuus ilmaista omia mielipiteitään, luo tilaa uuden oppimiselle ja sitä kautta muutokselle.

Sopi Jikko -kuntoutusohjelmassa on käytössä erilaisia ryhmätoimintoja. Näitä ovat mm. ryhmäistunnot, aamu-
navaukset, pelit ja leikit, urheilu, laulu- ja tanssi sekä erilaiset retket. Kullakin toiminnalla on erilainen kuntou-
tuksellinen merkitys ja oma roolinsa keskuksen viikko-ohjelmassa. Näihin ryhmätoimintoihin paneudutaan 
seuraavaksi tarkemmin.

7.1 RYHMÄISTUNNOT
Ryhmäistunnot ovat keino koota kaikki ryhmän jäsenet pohdiskelemaan yhdessä niitä kysymyksiä, jotka 

koskettavat heistä jokaista. Niiden aikana jokaisen on mahdollista jakaa omia kokemuksiaan toisten kanssa ja 
esittää löytämiään keinoja mm. sosiaalisten tai yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ryhmäkeskus-
telujen aiheet käsittelevät useimmiten riippuvuutta, raittiutta, käyttäytymistä, huolia, pelkoja, tuen tarvetta, 
tartuntatautien ennaltaehkäisyä, yhteiskuntaan sopeutumista jne.

Asiakkaille järjestetään erilaisia keskusteluryhmiä, jotka ovat yleensä teemoitettuja, kuten esimerkiksi ns. filo-
sofiaryhmä, pyöreän pöydän ryhmä, avoimen sydämen ryhmä jne. Ryhmässä nuoret käyvät läpi päivän tapah-



7
Ry

hm
ät

oi
m

in
no

t

87Sopi Jikko -työmalli – Huumekuntoutusta Senegalissa

tumia, jakavat kuulumisia ja kertovat mahdollisista ongelmistaan. Keskustelut voivat olla esimerkiksi kokemuk-
sia hoidosta, ihmissuhteista ja oman elämän onnistumisista/pettymyksistä. Vähitellen voimavarojen kasvaessa 
syntyy keskustelua myös tulevaisuudesta ja henkilökohtaisista toiveista. Myös ryhmän kannalta tärkeitä asioita, 
kuten sääntöjä ja niiden rikkomisesta aiheutuvia seuraamuksia prosessoidaan ryhmässä. 

Keskusteluryhmissä tarkoituksena on opetella vuorovaikutustaitoja ja omien mielipiteiden ilmaisua, keskustella 
yhdessä asiakkaita painavista asioista, elämänhallinnasta (esim. henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, 
vuorovaikutussuhteet, miten käyttäytyä eri sos. tilanteissa jne.), arvoista, asenteista jne. Keskusteluryhmien 
tavoitteena on saada asiakkaat avautumaan, osallistumaan ja tulemaan rohkeasti ulos kuorestaan, pohtimaan 
ääneen ongelmiaan ja vaikeuksiaan, sekä löytämään niihin yhdessä ratkaisuja. Tarkoitus on, että vähitellen 
ryhmässä harjoiteltu ongelmien ja vaikeuksien rakentava käsittely sisäistyy siten, että asiakkaat oppivat itse 
hyödyntämään näitä uusia psyykkisiä taitoja myös silloin, kun ryhmä tai ohjaaja ei ole vieressä häntä siihen 
opastamassa.

FILOSOFINEN KESKUSTELURYHMÄ 
Ryhmän jäsenet valitsevat itselleen päivän teeman aiheista, joita he pitävät mielenkiintoisina ja ovat aiemmin 
kirjanneet ylös. Tämän jälkeen ryhmässä käydään keskustelua valitun teeman pohjalta. Keskustelun teema-
na voi olla esimerkiksi ”rauha”, ”rakkaus”, ”vapaus”, ”solidaarisuus” tai vaikkapa ”sitoutuminen” jne. Ohjaaja 
seuraa keskustelua ja pyrkii saamaan kaikki ryhmän jäsenet osallistumaan. Tavoitteena on, että jokainen kom-
mentoisi ja esittäisi oman näkemyksensä ja mielipiteensä asiasta. Toisinaan ohjaaja esittää väliin avoimen kysy-
myksen houkutellakseen esiin uusia näkökulmia, ideoita ja mielipiteitä. Noin 30-35 minuuttia kestävät istunnon 
päätteeksi ohjaaja tekee yhteenvedon käydystä keskustelusta. Filosofisen keskustelun tavoitteena on vahvistaa 
ryhmän jäsenten vuorovaikutustaitoja ja auttaa heitä raottamaan sisäistä maailmankuvaansa, mikä vuorostaan 
auttaa heitä organisoimaan omia ajatuksiaan. 

PYÖREÄN PÖYDÄN KESKUSTELURYHMÄ 
Pyöreän pöydän keskusteluryhmä on paikka avoimelle keskustelulle. Ryhmän jäsenet istuvat pöydän ympärillä 
ja yksi ryhmän jäsenistä (asiakas) vetää keskustelua. Useimmiten keskustelua vetävä asiakas on myös sen päi-
vän ”vastaava”. Valitun aiheen tulee liittyä henkilön tapoihin tai käyttäytymiseen ja siihen, miten se vaikuttaa 
muuhun yhteisöön. Keskustelun aiheita voivat olla esimerkiksi henkilökohtainen hygienia, seksikontaktissa 
tarttuvat taudit, sosiaalisten suhteiden kehittyminen yms. Kyseinen istunto kestää noin 45 minuuttia ja on hy-
vin terapeuttinen, sillä ryhmän jäsenet pääsevät jakamaan tietojaan ja onnistumisen kokemuksiaan toistensa 
kanssa. Pyöreän pöydän keskustelun tavoitteena on paitsi kokemusten jakaminen ryhmän jäsenten kesken, 
myös sosiaalisten taitojen oppiminen vertaistuen avulla.

AVOIMEN SYDÄMEN RYHMÄ 
Avoimen sydämen ryhmässä asiakkaat saavat vapaasti tuoda esiin kulloinkin mieltään painavia asioita. Kun-
toutujilla on usein sydämellään paljon huolia ja murheita, joita heillä on tarve ilmaista, mutta joita heillä ei ole 
muualla mahdollisuutta ottaa puheeksi. Keskustelu on rakenteeltaan 30-35 minuutin mittainen. Yksi ohjaajista 
esittelee keskustelun kulun rakenteen, jotta kuntoutujat ymmärtäisivät paremmin istunnon luonteen. Tämän 
jälkeen ryhmään osallistuvat tuovat vuorotellen esiin omia tuntemuksiaan päihteiden käytöstä, kertovat omaa 
hyvinvointiaan rajoittavista sosiaalisista ongelmista sekä unelmistaan ja toiveistaan. Tavoitteena on vapauttaa 
kuntoutuja mieltään painavista asioista auttamalla häntä tuomaan murheitaan esiin luottamuksellisen ilmapii-
rin vallitessa.

Ryhmäistunnot ovat erinomainen keino koota kaikki ryhmän jäsenet yhdessä pohtimaan vaihtoehtoja addiktio-
käyttäytymiseen nostamalla esiin hyvin konkreettisia esimerkkejä jokaisen omista kokemuksista sekä punnit-
semalla yhdessä onnistuneita ja vähemmän onnistuneita ratkaisuja ja niiden seurauksia. Vieläkin tärkeämpää 
on se, että jokainen voi kokea saavansa osakseen ymmärrystä haasteellisessa elämäntilanteessaan, kokemuksen 
siitä, ettei ole siinä yksin.
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ESIMERKKI
Ryhmässä koettiin kerran erittäin haastava ongelma, joka vaikutti ikävällä tavalla koko ryhmän toimintaan. 
Eräs asiakkaista onnistui nimittäin saamaan 12 hengen ryhmästä viisi puolelleen omaan vaikutuspiiriinsä. 
Kun ohjaajat viimein ymmärsivät, mistä oli kysymys, nämä viisi jo pitivät ilmiötä aivan normaalina. Kysy-
mystä oli myös hyvin vaikea avata ja käsitellä ryhmän kesken. 

Kyseinen asiakas oli onnistunut houkuttelemaan viisi muuta ryhmän jäsentä mukaansa käyttämään huu-
meita, toisin sanoen retkahtamaan raittiudestaan, mikä oli lähellä romuttaa muiden asiakkaiden pitkäai-
kaiset ponnistelut oman raittiuden eteen. Tilanne aiheutti sekasortoa ja hämmennystä koko ryhmässä. Kun 
viisi jäsentä poistuivat paikalta taukojen aikana ja palasivat sekavassa tilassa ryhmätoimintaan, oli koko 
ryhmä kaaoksessa.

Yksi asiakkaista, joka ei kuulunut tähän viiden ryhmään mutta tiesi tilanteesta siihen osallistuvan ystävänsä 
kautta, kävi muut mukaansa houkutelleen asiakkaan kanssa myrskyisen keskustelun. Kun asia tuli ohjaajien 
tietoon, järjestettiin kiireesti ”Juboo” eli sovittelu sessio. Ohjaajien johdolla ja päivän ohjelmasta vastuussa 
olevan asiakkaan esiteltyä tilanteen, puheenvuoro annettiin ”syytteessä” olevalle asiakkaalle, jotta hän voisi 
selventää oman näkökantansa ja ”puolustautua”. ”Syytteessä” oleva asiakas kielsi kaiken, mistä muut häntä 
syyttivät. Mutta kun jokainen oli vuorollaan saanut puheenvuoron ja tehnyt omat paljastuksensa, taipui 
asiakas lopulta tunnustamaan tekonsa ja pyysi anteeksi kaikilta ryhmän jäseniltä.

Ryhäistunnon lopuksi ohjaajat tiedustelivat asiakkailta, miten heidän mielestään tämänkaltainen tilanne 
voitaisiin tulevaisuudessa välttää. Asiakkaat tarjosivat hyvin konkreettisia ratkaisuja, kuten että tauot eivät 
saisi olla yli 15 minuutin mittaisia, että tupakointipaikka olisi osoitettu selkeästi eikä sieltä saisi poistua 
muualle hortoilemaan ja että ryhmätoimintojen aikana ei saisi poistua paikalta ilman selkeätä tarvetta ja 
lupaa.

Ehdotetut toimenpiteet pantiin täytäntöön ja sosiaalityöntekijä otti asian puheeksi jokaisen asiakkaan kans-
sa erikseen saadakseen kokonaiskuvan tapahtuneesta, mm. tilanteeseen johtaneista sisäisistä ja ulkoisista 
yllykkeistä. Samoin ohjaajat ryhtyivät tiukempiin valvontatoimenpiteisiin ja ottivat asiakkaat tarkempaan 
seurantaan.

Kyseisessä esimerkkitapauksessa ryhmän sisältä tullut apu ja tuki ratkaisun löytämisessä oli olennaisen tärkeä. 
”Juboo”-sovitteluistunnon aikana ongelma oli selkeästi nimetty ja tuotu esiin, ja jokainen sai tuoda siinä esiin 
oman näkökantansa tapahtuneeseen. Ryhmän jäsenet onnistuivat myös lopulta saamaan ”syytetyn” tunnus-
tamaan tekonsa, mikä ei ehkä olisi ohjaajilta yksin onnistunut. Tärkeätä sovittelussa oli myös se seikka, että 
ryhmäläiset toivat esiin omat odotuksensa koskien tulevaisuuttaan ja pelkonsa sen vaarantumisesta, mikäli 
retkahtelu jatkuisi. Tilanteen käsittely vaati myös sääntöjen kertaamista ja mahdollisti niiden merkityksen pun-
nitsemisen tapahtuneen valossa.

Koska ryhmä on tärkeä tuki jokaiselle sen jäsenelle, ja koska siellä vallitseva luottamuksellinen ilmapiiri on mo-
nille elintärkeä turvapaikka, sen henkeä ei myöskään haluta vaarantaa. Siksi jokainen ryhmän jäsen kuuntelee 
tarkkaan toiselta tulevaa palautetta ja haluaa kunnioittaa tämän mielipidettä. Perhettä ei haluta rikkoa eikä 
sisaruussuhdetta pettää. 

Ohjaajien rooli on turvata luottamuksellisen ilmapiirin syntyminen ja auttaa ryhmän jäseniä ilmaisemaan it-
seään. Ohjaajan ei pidä asettaa itseään keskiöön eikä viedä tilaa asiakkaalta, vaan tukea häntä itseilmaisussaan. 
Ohjaajan tulee muistaa, että asiakkaalla on itsellään ratkaisut ongelmiinsa ja hänen tuleekin yksinkertaisesti 
vain auttaa ja tukea asiakasta löytämään ne keinot, joilla tämä lopulta voi itse auttaa itseään löytämään tiensä 
ulos vaikeasta tilanteestaan. 

Ohjaajien tehtävä on luoda olosuhteet, jossa rauhallinen ja rakentava vuorovaikutus on mahdollinen. He voivat 
ohjata keskustelua tarvittaessa ja auttaa pysymään asiassa sekä tarkkailla, minne keskustelu johtaa ja punnita 
esiin nousseiden teemojen merkitystä. Havainnointi on olennaisen tärkeätä, sillä se auttaa paremmin hahmot-
tamaan kunkin asiakkaan sen hetkistä tilannetta ja suuntaa, johon tämä on menossa. Havainnointi auttaa myös 
ennakoimaan konflikteja ja ohjaamaan keskustelua rakentavampaan suuntaan.
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7.2 AAMUNAVAUS
Aamut aloitetaan keskittymis- ja herättelyharjoituksilla. Näiden harjoitusten tarkoitus on herätellä mieli 

ja ruumis päivän askareisiin, vahvistaa asiakkaiden vireystilaa ja keskittymiskykyä sekä vaikuttaa positiivisesti 
asiakkaiden osallistumiseen ja ryhmän dynamiikkaan. Näiden harjoitusten aikana ohjaajien on samalla mah-
dollista tarkkailla kunkin asiakkaan sen hetkistä psyykkistä ja fyysistä kuntoa sekä edellytyksiä osallistua edessä 
oleviin erilaisiin aktiviteetteihin. Näin työntekijät voivat tarvittaessa tehdä muutoksia päiväohjelmaan yksit-
täisten asiakkaiden suhteen. 

Aamunavausharjoitteet voidaan toteuttaa asiakkaiden sen hetkisen mielentilan ja tarpeiden mukaan. Toiset 
harjoitteet ovat omiaan rauhoittamaan tilannetta, toiset vuorostaan aktivoivat ja piristävät mieltä.

Joinakin aamuina joku asiakkaista saattaa olla alakuloinen tai jopa horroksessa, useimmiten johtuen lääkityk-
sestä. Silloin on piristävien ja aktivoivien harjoitteiden paikka. Toisinaan taas joku saattaa ilmaantua paikalle 
levottomana, huonovointisena tai hänellä saattaa olla jotakin hampaankolossa muita ryhmän jäseniä kohtaan. 
Näissä edellä kuvatuissa tilanteissa ohjaaja päättää harjoitteesta ja jakaa tehtäviä osallistujien kunnon mukaan. 
Toisinaan voi olla syytä jopa ottaa joku sivuun ja antaa hänelle oma yksilöllinen tehtävänsä.

ESIMERKKEJÄ
”PAHOLAISEN ASIANAJAJA”

Muodostetaan piiri, josta ei saa poistua ennen kuin joku ”putoaa”. Yksi osallistujista menee vapaaehtoisena 
piirin keskelle. Hänestä tulee leikin ohjaaja ja hän esittää kysymyksiä yksitellen kullekin osallistujalle. Jäl-
kimmäinen ei saa vastata, vaan hänen vierellään seisova ”juristi” vastaa hänen puolestaan. Jos osallistuja, 
jolle kysymys on esitetty, kaikesta huolimatta vastaa, niin hän ”putoaa” leikistä ja joutuu piirin keskelle 
esittämään kysymyksiä muille. Mikäli taas vieressä seisova ”juristi” ei vastaa kysymykseen, niin vastaavasti 
hän ”putoaa” piirin keskelle. 

”RIKKINÄINEN PUHELIN”

Leikkiin osallistuvat muodostavat ketjun, joka voi olla joko piirin tai rivin muotoinen. Joku osallistujista 
valitaan viestin lähettäjäksi ja hänestä katsoen ketjun viimeinen on vastaanottaja. Lähettäjä kuiskaa vie-
ressään olevan korvaan viestin, joka lähtee näin liikkeelle ketjua pitkin, kunnes saavuttaa vastaanottajan. 
Vastaanottaja lausuu viestin ääneen ja lähettäjä arvioi, onko viesti tullut oikein perille. Viestin katkeaminen 
ja muuttuminen voidaan myös yrittää jäljittää. Tämän jälkeen ohjaaja kertoo, ettei pidä aina luottaa siihen, 
mitä sinulle sanotaan, koska viesti voi vääristyä matkalla. Väärä informaatio voi johtaa ikäviin seurauksiin, 
ja siksi informaation todenperäisyys on syytä aina tarkistaa. 

Kaikki aamunavausharjoitteet seuraavat tiettyä käyrää. Niitä ei ole tarkoitus tehdä hampaat irvessä, eivätkä ne 
seuraa toisiaan epämääräisessä järjestyksessä. Harjoitteet seuraavat aina toisiaan siten, että niistä muodostuu 
kolme vaihetta: valmistautumis- tai käynnistysvaihe, intensiivivaihe sekä rauhoittumisvaihe. Rauhoittumis-
vaiheessa leikin tai laulun rytmi vaimenee ja lopulta hiljenee kokonaan. Tämä auttaa osallistujia keskittymään 
seuraavaan ryhmätoimintaan, kuten esimerkiksi keskusteluryhmään tai työpajaan.

ESIMERKKI
”LASKENTA” 

Tämä kollektiivinen tehtävä, jossa kommunikointi tapahtuu hiljaisella äänellä toinen toistaan kuunnellen. 
Se auttaa ymmärtämään ohjeiden noudattamisen merkitystä ja vahvistaa luottamusta sekä keskinäistä so-
lidaarisuutta. Harjoitetta käytetään osallistujien valmistamiseksi tulevaan tehtävään.

Osallistujat muodostavat piirin ja sulkevat silmänsä, yrittävät olla ajattelematta mitään. Merkin saatuaan he 
alkavat laskea, vuoron perään, yhdestä kahteenkymmeneen viiteen. Jos joku toistaa saman numeron, kuin mitä 
edellinen lausui, on laskenta aloitettava alusta. Tehtävä on suoritettu, kun on päästy kompuroimatta lukuun 25. 
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Aamunavaus päättyy tyyneysrukoukseen. Tyyneysrukouksen alkuperää ei tunneta, mutta se on ollut käytössä 
AA-liikkeessä (Alcoholics Anonymes) 1930-luvulta lähtien. Sittemmin myös muita riippuvuuksia hoitavat liik-
keet, kuten NA (Narcotics Anonymous) ja GA (Gamblers Anonymous), ovat ottaneet rukouksen omakseen. Tyy-
neysrukous lausutaan AA-liikkeen ja siitä ponnistavien liikkeiden parissa jokaisen kokouksen päätteeksi. Rukous 
sopii kaikille uskontokunnasta riippumatta, sillä siinä ei ole määritelty, puhutaanko kristittyjen vai muslimien 
vai muiden Jumalasta. Ateisti voi puolestaan jättää rukouksesta pois maininnan Jumalasta ja lausua rukouksen 
ikään kuin sisäisenä toiveena itselleen (”Kunpa saisin/oppisin tyyneyttä hyväksyä asiat...jne...”).

”TYYNEYSRUKOUS”

Jumala suokoon meille tyyneyttä hyväksyä asiat joita emme voi muuttaa, rohkeutta muuttaa mitkä voimme 
ja viisautta erottaa nämä toisistaan.

7.3 PELIT JA LEIKIT
Pelit ja leikit sekä muut toiminnalliset harjoitteet mahdollistavat yhteisyyden ja osallisuuden tunteen ja luo-

vat ryhmähenkeä. Tämä on yhteisöstä syrjäytyneelle ja yhteisönsä mahdollisesti jopa hylkäämäksi joutuneelle 
ihmiselle kenties ensimmäinen kokemus hyväksytyksi tulemisesta ja tarjoaa näin ollen eheyttävän joukkoon 
kuulumisen tai osallisuuden kokemuksen. Toiminnalliset menetelmät tarjoavat osallistumismahdollisuuden 
myös niille, jotka eivät koe esimerkiksi puhumista itselleen niin luontevaksi. Usein käy niin, että pelien ja leik-
kien avulla rohkaistunut nuori uskaltaa pikkuhiljaa ottaa aktiivisempaa roolia myös keskusteluryhmässä.

ESIMERKKEJÄ
”VETEEN, RANNALLE”

Leikki on yhteisöllinen, se vahvistaa luottamusta ja sosiaalista kanssakäymistä, ja osallistujia voi olla rajaton 
määrä. Leikin johtaja voi olla asiakas tai ohjaaja, kuka tahansa. Maahan piirretään ympyrä, jonka ulkopuo-
lelle osallistujat asettuvat. Kun johtaja huutaa veteen, niin kaikkien on rynnättävä ympyrän sisäpuolelle. 
Se, joka ei juokse ”veteen”, tippuu leikistä. Kun johtaja huutaa rannalle, on kaikkien poistuttava ympyrän 
ulkopuolelle. Komentoja voi antaa missä järjestyksessä hyvänsä. Se, joka erehtyy, putoaa leikistä pois. Leik-
kiä jatketaan, kunnes jäljellä on enää yksi osallistuja, joka on leikin voittaja.

”NELJÄ NURKKAA”

Leikki on yhteisöllinen, se vahvistaa keskinäistä luottamusta ja ryhmäyttää. Jokaisen joukkueen jäsenen 
on oltava nopea ja solidaarinen muita joukkueen jäseniä kohtaan. Jokaisen tulee huolehtia siitä, että muut 
jäsenet pitävät puolensa eivätkä tipu pois leikistä.

Osallistujia voi olla useita. Heidät jaetaan viiteen joukkueeseen, joissa kussakin voi olla 2-4 henkilöä. Joukku-
eet menevät kukin omaan nurkkaansa ja ottavat toisiaan kädestä kiinni. Viides joukkue jää keskelle. Merkin 
saatuaan kaikki joukkueet lähtevät liikkeelle pyrkien kohti toista kulmaa. Keskellä oleva joukkue pyrkii val-
loittamaan yhden kulmista. Mikäli joukkue ei kymmenen siirron jälkeen saavuta omaa nurkkaansa, heidät 
tiputetaan pois pelistä.

Leikkejä on hyvä hyödyntää tilanteissa, joissa ilmapiiri on liian passiivinen tai väsähtänyt. Luottamuksellinen ja 
turvallinen ilmapiiri on kuitenkin edellytys aktiiviselle osallistumiselle.

Myös muut kuin aktiviteettia lisäävät leikit ja pelit ovat hyvä lisä päivärytmiin. Tällaisia pelejä ovat kaikki lau-
ta- ja korttipelit, joita käytetään vapaa-aikana esim. lounaan jälkeen ennen kotiin paluuta. Nämä pelit auttavat 
keskittymään ja pohtimaan, mikä puolestaan vahvistaa kognitiivisia toimintoja. Kaikki pelit ja leikit vahvistavat 
sosiaalisia taitoja, opettavat sääntöjen noudattamisen merkitystä ja kasvattavat omaa vuoroaan odottavan kär-
sivällisyyttä. Ne lisäävät myös merkittävällä tavalla asiakkaan huomiokykyä.
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7.4 URHEILU
Urheilua ja liikuntaa on Sopi Jikko -keskuksen kuntoutujien ohjelmassa aina keskiviikkoisin. Ohjelmassa 

suositaan lajeja, jotka vaativat yhteispeliä ja kaikkien osallistumista. Urheilulla ja liikunnalla pyritään paitsi 
parantamaan nuorten fyysistä kuntoa ja terveydentilaa, myös tarjoamaan heille mahdollisuus saada myönteisiä 
ruumiillisia kokemuksia ja hyvänolon tunnetta, joka ei liity päihteisiin. Liikunta vaikuttaa myös yleisemmin 
nuorten hyvinvointiin kuten vireystilaan, unen laatuun, jaksamiseen ym. Samalla nuoret saavat itseluottamusta, 
yhteisyyden ja onnistumisen kokemuksia. 

Liikunta tarjoaa myös tavan purkaa esimerkiksi aggressioita ja ruumiillisina tuntemuksina ilmenevää psyyk-
kistä pahaa oloa, johon voi toisinaan olla vaikea päästä sanallisesti käsiksi. Urheiluun ja liikuntaan liittyy myös 
erilaisten rentoutumistekniikoiden soveltamista, jolloin asiakkaat oppivat hyödyntämään näitä tekniikoita esi-
merkiksi oman impulsiivisen käyttäytymisensä hillitsemisessä, rauhoittumisessa ja keskittymisessä. 

Liikunta on terapeuttinen ja tehokas kuntoutuksen väline. Monia sen tekniikoita voikin menestyksellisesti hyö-
dyntää rentoutumisen ja paineen purun keinoina. Tällaisia ovat mm. jalkapallo, ”pallo koriin”, erilaiset esteradat 
ja esim. tuolileikit.

LIIKUNNAN TAVOITTEENA ON:
 ∙ fyysisten ja motoristen taitojen kehittyminen 
 ∙ psyykkisen tilan kohentuminen
 ∙ läsnäoloon herkistyminen, reaktio- ja huomiokyvyn kehittyminen sekä sosiaalisten taitojen para-

neminen (mm. palautteen antaminen ja kumppanien tukeminen)
 ∙ tunteiden käsittelyn oppiminen

Liikunta ja urheilu ovat edellä kuvatuista syistä kuntoutustoiminnan keskiössä, sillä ne vahvistavat paitsi asiak-
kaan fyysistä kuntoa, myös yhteisymmärrystä ja keskinäistä solidaarisuutta, kohottavat itsetuntoa ja auttavat 
sosiaalisten suhteiden luomisessa. Sitä paitsi ne ovat omiaan myös somaattisten vaivojen ennalta ehkäisemi-
sessä. Ne auttavat asiakasta ymmärtämään ja hyväksymään uudenlaisia, urheiluun liittyviä sääntöjä. Asiakas 
tuntee itsensä liikunnan jälkeen vahvemmaksi, hänen fyysinen, henkinen ja psyykkinen kuntonsa kohoaa, ja 
näin hän voi paremmin myös omassa kehossaan.

ESIMERKKI
”PALLO KORIIN”

Tätä yhteisöllistä peliä pelataan ulkona ja pelin kesto on 30-45 minuuttia. Pelaajan tulee oppia keskittymään 
omaan panokseensa ja luottamaan siihen, että hänen ympärillään on oman joukkueen jäseniä häntä autta-
massa. Toisin sanoen pelissä opitaan sosiaalisia taitoja, luottamusta ja yhteistoimintaa.

Osallistujat jaetaan kahteen joukkueeseen, joiden väliin piirretään viiva. Yksi kumpaisenkin joukkueen jä-
senistä toimii vahtina, joka pitelee kädessään ämpäriä. Kun pilliin vihelletään pelin alkamisen merkiksi, 
joukkueet yrittävät osua vastapuolella seisovan oman vahtinsa koriin. Kun joku heittää pallon koriin, saa 
joukkue pisteen. Pelistä voi kehittää erilaisia variaatioita ja uusia sääntöjä.

Kunkin osallistujan toiminnallisia kykyjä ja niiden kehittymistä havainnoidaan erikseen. Havainnoinnin kohtee-
na voi olla esimerkiksi kilpailuhenkisyys, innostuneisuus, pelitaidot ja ymmärrys pelin kulusta sekä aktiivisuus. 
Urheilu ylläpitää terveyttä ja henkistä hyvinvointia, tuo onnistumisen kokemuksia, kasvattaa luottamusta toi-
siin ja omiin kykyihin, vahvistaa ryhmään kuulumisen tunnetta ja tuo kaiken lisäksi vielä nautintoa.
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7.5 LAULU JA TANSSI
Laulun ja tanssin voimasta sydän rauhoittuu ja saa sen avautumaan. Laulun ja tanssin terapeuttisuus on 

siinä, että ne poistavat stressiä, pelkoa ja häpeää. Niiden avulla voidaan lujittaa ryhmän yhteenkuuluvuutta ja 
lievittää sopeutumiseen, masennukseen ja levottomuuteen liittyviä häiriöitä, samoin kuin posttraumaattisia 
stressioireita tai muita psyykkisiä ongelmia. Ne ovat myös oiva tapa integroida eri etnisiä ryhmiä keskenään ja 
vahvistaa väestöryhmien välistä solidaarisuutta. Ne mahdollistavat erilaisuuden hyväksymisen toisen henkilön 
taustasta riippumatta.

Sopi Jikko -keskuksessa hyödynnettävien laulujen ja tanssien rytmissä on otettu huomioon pedagoginen ja te-
rapeuttinen näkökulma. Tästä on esimerkkinä mm. ”Deukeundoo”-laulu, jossa lauletaan rauhoittavaan sävyyn 
hyvistä naapuruussuhteista. 

ESIMERKKI
RAUHOITTAVA LAULU: ”DEUKEUNDOO”

”Deukeundoo Diama sa Gueun moom lay gnaan yalla, akhou Deukeundoo dafay loree gnaan leen diama.”

”Rauha on ainoa lääke naapurusten välisiin ongelmiin, vahingon aiheuttaminen naapurille on synti, joka 
osuu omaan nilkkaan, rukoilkaamme rauhaa.”

Laulun ja tanssin avulla voidaan toivottaa uusi jäsen tervetulleeksi ryhmään, niillä voidaan päättää aamunava-
us harjoitukset ja niillä voidaan päivän päättyessä hyvästellä koteihinsa palaavat. Lauluja ja tansseja voidaan 
myös hyödyntää ”Juboo”-istunnon (sovittelu) jälkeen tai mikäli tilanne asiakkaiden välillä on syystä tai toisesta 
jännittynyt ja kireä.

Laulujen ja tanssien opettelu saa asiakkaiden olon kohenemaan ja he tuntevat voivansa paremmin omassa ke-
hossaan. Se auttaa heitä tunnistamaan piileviä ominaisuuksiaan, kohottaa mielialaa ja tukee luovuutta samalla, 
kun se vapauttaa heitä aggressiosta, turhautumisesta ja ulkopuolisuuden tunteesta.

7.6 RETKET
Asiakkaille järjestetään säännöllisesti pedagogispainotteisia retkiä, joiden aikana yhdessä vietetty aika on 

mahdollistanut asiakkaiden ja ohjaajien välisen luottamuksen syvenemisen. Työskentely muualla, kuin asiak-
kaille ja henkilökunnalle tutussa ympäristössä, mahdollistaa keskuksen arjesta irtautumisen ja uusien toiminta-
tapojen ja roolien omaksumisen. Tällöin asiakkaat ja työntekijät voivat nähdä toisensa ja myös itsensä uudessa 
valossa. 

Retkien aikana vietetään tiiviisti aikaa yhdessä, mikä lujittaa ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutu-
mista ryhmän yhteiseen tavoitteeseen: kuntoutumiseen. Retkien aikana on mahdollista myös oppia itsestä ja 
muista, sekä kohteista, joissa vieraillaan. Retkien tavoitteena on myös herätellä asiakkaan luontaista uteliaisuut-
ta ympäröivään maailmaan ja rohkeutta tutustua uusiin asioihin ja ihmisiin. 

Retkien tavoitteena on myös auttaa asiakkaita unohtamaan hetkeksi elämäänsä painavat asiat ja stressin, tarjota 
mahdollisuus levähtää ja viettää rentouttavia hetkiä yhdessä muiden ryhmäläisten ja ohjaajien kanssa. Aina ei 
kuitenkaan ole helppoa pysähtyä ja kohdata itseään arjen ulkopuolella, vaikka se onkin kuntoutuksen kannalta 
aivan välttämätöntä. Arkisen päivärytmin ulkopuolella tapahtuva toiminta tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuu-
den havainnoida asiakkaiden kuntoutumista. 
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ESIMERKKI

Retki ACOFA-keskukseen (Association Communautaire des Femmes pour le Développement de l’Afrique) 
tarjosi niin asiakkaille kuin koko Sopi Jikko -keskuksen henkilökunnalle mahdollisuuden viettää viisi päivää 
yhdessä. Vertaistoimintaan erikoistuneessa ACOFA-keskuksessa ohjaajat pääsivät hiomaan toimintatapo-
jaan, kun heidän tuntemuksensa asiakkaiden tilanteesta parani. 

Retki ajoittui hetkeen, jolloin ohjaajat olivat jo Sopi Jikko -keskuksessa havainneet merkkejä erään asiak-
kaan mahdollisesta retkahduksesta. Heillä oli kuitenkin ollut vaikeuksia osoittaa asiaa todeksi, jolloin heillä 
ei ollut keinoa ryhtyä minkäänlaisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. ACOFA-keskuksessa ohjaajilla oli 
aikaa havainnoida asiakkaan käyttäytymistä, eleitä, menemisiä ja tulemisia, kunnes eräänä yönä asiakas oli 
saatu kiinni itse teosta. Tilanteen paljastuminen johti siihen, että yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa 
päätettiin järjestää keskustelutilaisuus, jonka tuloksena retkahtanut asiakas lupasi noudattaa ryhmän toi-
vetta pidättäytyä aineiden käytöstä ja olla toistamatta virhettään.

ESIMERKKI

Sopi Jikko -keskuksen asiakkaille järjestettiin kuuden päivän retki Senegalin ensimmäisen presidentin Léo-
pold Sédar Senghorin synnyinkaupunkiin Joal Fadiouun. Sekä asiakkaat että ohjaajat majoittuivat rannan 
läheisyydessä sijaitsevaan vierasmajaan, joka toimii nimenomaan vertaistoiminnan keskuksena. Sijainti 
oli otollinen myös tutustumiskäyntejä silmällä pitäen. Sieltä käsin oli helppo tehdä retkiä eri kohteisiin, 
ennen kaikkea Diogay-taloon, Léopold Senghorin synnyinkotiin, sekä muslimien ja kristittyjen yhteiselle 
hautausmaalle Fadioun kyläsaarelle. 

Edellä kuvattua retkeä määritti eräs tietty onnellinen tapahtuma. Eräs keskuksessa jo pian kuusi kuukautta 
ollut asiakas, joka ei tähän mennessä ollut juurikaan osoittanut kiinnostusta minkäänlaiseen kommuni-
kointiin kenenkään kanssa, jolla oli ollut paljon poissaoloja ja joka ei yleensä halunnut osallistua ryhmätoi-
mintaan, muuttui retken aikana täysin toiseksi ihmiseksi. Koettuaan uusia elämyksiä uudessa ympäristös-
sä ja päästyään sisään ryhmässä vallitsevaan tunnelmaan, hän heittäytyi kaikkien hämmästykseksi – eikä 
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vähiten ryhmän muiden jäsenten – mukaan keskusteluun. Hänen nähtiin siellä myös ensimmäisen kerran 
nauravan ja olevan onnellinen. Tilanne jatkui läpi koko retken, mikä mahdollisti myös sen, että asiakas 
uskoutui ohjaajille omista ongelmistaan. Retken jälkeen asiakas alkoi vähitellen osallistua myös Sopi Jikko 
-keskuksessa ryhmän toimintaan ja kommunikoimaan muiden ryhmän jäsenten kanssa. Parasta kaikessa oli 
se, että perhe otti yhteyttä sosiaalityöntekijään tiedustellakseen, mitä Joal Fadioussa oikein oli tapahtunut, 
kun heidän poikansa on alkanut kommunikoida muiden perheenjäsenten kanssa!

Retket tuovat löytämisen, tyydytyksen ja uteliaisuuden heräämisen ilon, ennen kaikkea kun ne kohdistuvat 
paikkoihin, joiden nimet ovat tuttuja, mutta joissa asiakkaat eivät itse ole vierailleet. Retket vahvistavat yhtei-
söllisyyttä ja opettavat kokemusten jakamista. Ne herättävät uusia ajatuksia ja tuovat uusia näkökulmia asioihin. 
Retket ovat eräänlaista mielen virkistäytymistä, joka mahdollistaa keskittymisen itseensä ja edesauttaa muu-
toksen syntymistä. Retkien merkitys on myös siinä, että niiden avulla paitsi tutustutaan, turvallisesti ryhmässä, 
ympäröivään maailmaan ja opitaan myös kommunikoimaan sen kanssa.  

Asiakkaat arvostavat kovasti retkiä, joilla he oppivat paremmin tuntemaan omaa maataan, sen historiaa ja ih-
misiä, sekä saavat mahdollisuuden vaihtaa ajatuksiaan ja uusia ideoita keskenään. Retket tarjoavat heille oppi-
miskokemuksia sekä yhteisössä elämiseen tarvittavia elämäntaitoja. 

Retkeä suunniteltaessa on otettava huomioon mm. seuraavat seikat: säätilanne, terveyspalvelujen läheisyys, 
ruokailujärjestelyt, kuljetus- ja liikkumismahdollisuudet, turvallisuusnäkökohdat sekä sähkön ja veden saanti. 
Jokaisen asiakkaan terveyspalvelujen tarve on huomioitava erikseen, kuten hoitavalla lääkärillä käynti ennen 
retkeä sekä lääkkeiden jakamismahdollisuus retken aikana.

7.7 TULEVAN VIIKKO-OHJELMAN 
SUUNNITTELU JA MENNEEN VIIKON 
ARVIOINTI

Kerran viikossa, viikon lopussa, järjestetään menneen viikon arviointi ja tulevan viikon suunnittelupalaveri. 
Asiakkailla on mahdollisuus tässä palaverissa tuoda esiin menneen viikon epäkohtia ja nostaa esiin kohokohtia, 
mikä on toiminut hyvin ja mikä huonommin. Suunnittelupalaveri mahdollistaa myös ryhmän jäsenten osallis-
tumisen seuraavan viikon ohjelman suunnitteluun. Ohjelmasta keskusteltaessa käydään läpi kunkin toiminnan 
kuntouttava elementti ja vastuutetaan näin jokainen osallistuja oman kuntoutuksensa suunnitteluun. Mikä on 
myös omiaan tukemaan ryhmäytymistä.

Suunnittelupalaveri toimii myös ryhmän ohjauksen apuvälineenä. Se on menetelmä, joka edesauttaa ryhmää 
paremmin järjestäytymään tulevaan. Se auttaa jokaista ryhmän jäsentä kiinnittämään enemmän huomiota päi-
värytmin kuntouttavaan merkitykseen. Kun kyseessä on entinen päihteiden käyttäjä, jolla aikakäsitys saattaa ol-
la hyvinkin epämääräinen ja jonka aika on aiemmin vierähtänyt lähinnä aineen hankkimisessa ja käyttämisessä, 
on hänen ensiarvoisen tärkeätä oppia ymmärtämään päivärutiinien merkitys oman hyvinvointinsa ylläpitäjänä. 

Vastuuseen opetteleminen on eräs tärkeimmistä kuntoutuksen elementeistä. Se tukee yksilön kykyä toimia itse-
näisesti osana yhteisöä. Yksilön vastuu omista valinnoistaan koskee paitsi häntä itseään, myös hänen valintojaan 
suhteessa perheeseen ja yhteiskuntaan. Vastuun kantamiseen opettelemista voi tästä johtuen pitää tärkeänä 
menetelmänä, joka paitsi tukee asiakkaan osallistumista Sopi Jikko -keskuksen toimintaan, myös opettaa hänelle 
yhteisössä ja arjessa vaadittavia taitoja, ryhmässä toimimisen merkitystä ja tarjoaa oman kuntoutumisen kan-
nalta tärkeitä näkökulmia.

Lisäksi kullekin päivälle päätetään etukäteen päivän vastuuhenkilö eli asiakas, joka toimii eräänlaisena ohjaajan 
apulaisena päivän ajan. Tämä vastuuttaminen toimii myös menetelmänä, jolla pyritään paitsi osallistamaan asi-
akkaita Sopi Jikko -keskuksen toimintaan, myös rohkaisemaan heitä kantamaan vastuuta yhteisistä tiloista, arjen 
askareiden sujumisesta, ryhmän toimimisesta sekä omasta kuntoutumisestaan. Vastuuttamisen tarkoituksena 
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on harjoitella arjen asioiden hoitamista ja vastuunkantamista siten, että asiakkaassa herää pikkuhiljaa halu ottaa 
ja kantaa vastuuta, tunne siitä että voi ja saa olla hyödyllinen yhteisölleen, olla oman yhteisönsä tarpeellinen 
jäsen. Ohjaajat seuraavat vastuuhenkilön suoriutumista tehtävässään ja auttavat tai antavat neuvoja tarpeen 
tullen. 

Vastuunkantoa harjoitellaan mm. siten, että tuon päivän vastuuhenkilö auttaa ohjaajia huolehtimalla mm. eri-
laisista askareista ja päivän aikataulusta. Vastuuhenkilö mm. kirjaa ylös osallistujat ja pitää huolta päiväohjel-
man aikataulusta. Hän kutsuu ryhmän kokoon ennen toiminnan alkamista, selostaa tapahtumien kulun ja huo-
lehtii myös lepohetkistä. Hän koordinoi keittäjän kanssa ruoan valmistumisen ja ilmoittaa muille ajankohdasta, 
jakaa ruokailuvälineet ja kutsuu kaikki syömään. Ruokailun jälkeen vastuuhenkilö seuraa ohjelman kulkua aina 
päivän päättävään arviointikeskusteluun asti.
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Workshopeilla ja työpajoilla on tärkeä kuntouttava merkitys Sopi Jikko -työmallissa. Kuntoutujille järjes-
tetään sekä pitkiä terapeuttisia workshoppeja että lyhyempiä, viikon - kaksi kestäviä käsityöpajoja (kursseja). 
Workshopeiksi kutsutaan työpajoja, joiden perimmäinen tarkoitus on yhteisöllinen terapeuttinen toiminta, 
jonka aikana kuntoutujat oppivat paitsi uusia taitoja, myös vuorovaikutustaitoja ja elämänhallintaa. 

Käsityöpajat eli kurssit ovat lyhyitä työpajoja, joilla opitaan uusia taitoja kuntoutujien kulloisistakin tarpeista 
riippuen. Niitä voidaan joustavasti varioida lähtökohtana olemassa olevat taidot sekä uusien taitojen oppimisen 
tarve. Ne tarjoavat myös mielekästä yhdessä tekemistä ja tuottavat onnistumisen kokemuksia. Kurssien tehtä-
vänä on myös herättää nuoressa kiinnostusta uusiin harrastuksiin tai työhön.

Workshoppien ja työpajojen tarkoitus on myös auttaa jokaista kuntoutujaa löytämään itselleen mielekästä työ-
toimintaa omien mieltymysten ja taitojen puitteissa.  Jokaisen työpajan tuloksena on syntynyt jokin tuotos, 
esim. valokuvanäyttely tai tulvakauden ongelmista kertova dokumentti jne. Luovien menetelmien hyödyntä-
minen kuntoutuksessa mahdollistaa myös erilaisten vaikeiden aiheiden käsittelyn erilaisia taideterapeuttisia 
menetelmiä hyödyntäen. Tällöin voidaan käsitellä  vaikkapa traumaattisia kokemuksia hienovaraisesti (esim. 
eläinhahmojen avulla) ja saada ns. korvaavia, eheyttävia kokemuksia tilalle. Työpajaosaamista hankitaan mm. 
kulttuurikeskus RIAC:in nuorilta ja lahjakkailta ohjaajilta, jotka ovat perehtyneet monipuolisesti eri taiteenla-
jeihin.

Työpajatoiminnan tavoitteena on kehittää nuorten vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, lisätä itsetunte-
musta ja elämänhallintaa sekä nostaa esille jokaisessa nuoressa olevia voimavaroja. Päämääränä on yksilön pys-
tyvyyden tunteen kohottaminen ja toimintakyvyn parantaminen ryhmässä tapahtuvan oppimisen ja yhdessä 
elettyjen kokemusten avulla. Työpajatoiminnan varsinaisena tarkoituksena ei siis ole opettaa asiakkaalle jotakin 
tiettyä työelämässä hyödyllistä taitoa (esim. ompelua). Jos asiakas kuitenkin samalla tulee oppineeksi tällaisen 
taidon, on se ikään kuin ”ekstraa”.

8.1 TAIDE KUNTOUTUKSEN 
VÄLINEENÄ

Kulttuurilla ja taiteella on oleellisen tärkeä merkitys ihmisen tunne-elämän rakentumiselle eheytymiselle. 
Turun yliopiston professorin Kimmo Lehtolan (2013) mukaan taide toimii tunne-elämän tasapainottajana, luo-
vuuden ja mielikuvituksen herättäjänä sekä kokonaisvaltaisen inhimillisen kasvun edistäjänä. 

Kun oppii ymmärtämään taiteen erilaisia ilmaisumuotoja voi kauneutta oppia näkemään myös taiteen ulkopuo-
lella. Esteettisesti virittynyt mieli näkee kauneutta kaikkialla, mutta turta mieli ei löydä sitä mistään. Taiteen 
perimmäisenä kasvatuksellisena tarkoituksena pidetäänkin usein juuri tunne-elämän herkistämistä, jolloin to-
dellisuuden kalsean pinnan alta nousee tunteen syventämä ja kuvittelun kirkastama esteettisyys. Näin ollen 
taidekasvatuksen voidaan sanoa olevan nimenomaan tunne-elämän kasvatusta, sillä taide-elämykset herättävät 
tunteita, joita opitaan ilmaisemaan, jakamaan ja hallitsemaan. (mt.)

Mielikuvitus on myös erittäin tärkeä mielenterveystekijä, sillä synteesejä luovan luonteensa ansiosta mieliku-
vitus auttaa ihmisiä kokoamaan vastoinkäymisensä osaksi ehyttä elämäntarinaa (mt.). Luova ilmaisu aktivoi, 
jäsentää, eheyttää, rentouttaa ja auttaa purkamaan ahdistusta. Taito hyödyntää luovia ilmaisukeinoja kuntou-
tuksessa luo turvalliset puitteet käsitellä prosessin aikana vapautuvia tunteita. Näin sietämättömät, tuskalliset 
tai ei-hyväksytytkin tunteet voivat tulla paremmin kohdatuiksi. Milla Saari-Holmin ja Elina Vihtosen (2015) 
mukaan traumaattiset kokemukset tai voimakas stressi saattavat lamauttaa verbaalista muistia, jolloin luova 
ilmaisu voi tulla muistamisen avuksi. Taiteen keinoin ilmaistut tunteet eivät korvaa verbaalista tiedostamista ja 
kommunikaatiota, vaan edesauttaa sitä.

Kun taidetta hyödynnetään kuntoutuksellisessa tarkoituksessa, puhutaan usein luovista toiminnallisista mene-
telmistä. Niihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset luovaa itseilmaisua tarjoavat terapiat kuten kuvataide, musiikki, 
liike, tanssi, elokuva, luova kirjoittaminen, kirjallisuus ja tarinallisuus. Luovat terapiat ovat toiminnallisimmil-
laan silloin, kun osallistuja luo itse: maalaa, musisoi, liikkuu, tanssii, näyttelee, tekee elokuvaa, tekee jotain omilla 
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käsillään tai kirjoittaa. Ryhmissä voidaan käyttää myös valmiita tuotoksia: elokuva-, musiikki-, kirjallisuus-, 
tanssi- tai kuvataidetta keskustelun pohjana. (Heiskanen & Hirsijärvi, 2015a.)

Luova ilmaisu terapeuttisessa mielessä auttaa tutkimaan ja poistamaan kehityksen tiellä olevia esteitä, helpot-
taa ongelmien työstämistä ja avaa uusia näkökulmia omaan elämään. Taiteen tarjoamien ilmaisukeinojen on 
todettu olevan osalle ihmisistä helpompi tapa tarkastella omia ongelmia kuin pelkkään puhumiseen perustuvien 
terapioiden. Luovien menetelmien käyttö hyväksyvässä, empaattisessa ilmapiirissä voi olla helpompaa kuin 
aloittaa suoraan puhumaan vaikeista asioita.

Opettaminen ja luennointi eivät kuulu luoviin toiminnallisiin menetelmiin. Nimensä mukaisesti toiminnalliset 
menetelmät ovat enemmän toimintaa ja vähemmän sanoja. Sanoja tarvitaan vasta työskentelyn purkamiseen ja 
kokemuksen jakamiseen muiden kanssa. Luova ilmaisu kirvoittaa lisäksi esiin itse kussakin piileviä voimavaroja, 
jotka ovat syystä tai toisesta jähmettyneet hyödyttömiksi. Luomisvoima pitää elämää yllä. (mt.)

Itsensä kanssa työskenteleminen on yhtä kuin elämistä koskevien käsitysten, uskomusten ja tunteiden työstä-
mistä. Yhteys omiin uskomuksiin, tunteisiin ja omaan itseen löytyy parhaiten tekemällä: laulamalla, soittamalla, 
liikkumalla ja maalaamalla – ja leikkimällä. Samoin kuin lapsi, joka tutkii ja käsittelee elämää, maailmaa ja omia 
tunteitansa leikkimällä. (mt.) 

Luovan itseilmaisun avulla voi etsiä ja löytää itsestään tunteita ja persoonallisuudenpiirteitä, joita ei aikaisem-
min ole tunnistanut tai kyennyt kohtaamaan. Ryhmätilanteet mahdollistavat myös muiden ihmisten kohtaami-
sen, jakamisen, vuorovaikutuksen ja palautteen saamisen. Hyvin ohjattu ryhmä tarjoaa turvallisen ympäristön 
peilata ja tutkia itseään ja tunteitaan. Ryhmässä pääsee myös näkemään ja kokemaan sitä, kuinka muut ajatte-
levat ja ratkovat pulmiaan. Ryhmä tarjoaa uusia näköaloja omiin mahdollisuuksiin. (mt.)

Taiteen tekeminen ja sen yhdessä kokeminen on paitsi hauskaa, myös terapeuttista puuhaa. Jokaisessa ihmisessä 
on luovuutta ja hän osaa tehdä taidetta, kunhan antaa siihen itselleen mahdollisuuden. Tekemiseen liittyy aitoa 
iloa oman ainutlaatuisuutensa löytämisestä ja onnistumisesta. Luovissa menetelmissä tulos ei ole tärkeä, sillä 
luovassa ilmaisussa on aina kaikki oikein. Tärkeää sen sijaan on itse tekeminen, prosessi. Liiallinen itsekritiikki 
voi tuhota luovuuden ja siihen liittyvän nautinnon. (Heiskanen & Hirsijärvi, 2015b.)

8.2 KÄYTETYT MENETELMÄT
Workshopeissa voidaan käyttää lukuisia eri menetelmiä. Menetelmien valinta riippuu oleellisesti siitä, min-

kälaista osaamista on saatavilla. Sopi Jikko -keskuksella on ollut mahdollisuus hyödyntää kulttuurikeskus RIACin 
ammattiosaamista ja työskennellä useita eri terapeuttisia menetelmiä taitavien ohjaajien kanssa. Näin myös 
asiakkaat ovat saaneet työskennellä useiden eri menetelmien parissa. 

Tässä osassa paneudumme tarkemmin Sopi Jikko -keskuksessa käytössä oleviin taideterapeuttisia menetelmiin, 
kuten taideterapiaan, teatteri-ilmaisuun, lauluun, tanssiin, valokuvaukseen ja elokuvaan. Lisäksi esittelemme 
lyhyesti käsityöpajoissa tapahtuvaa työskentelyä. Erotuksena workshopeista käsityöpajat ovat lyhytkestoisia ja 
niiden tavoitteena on oppia uusia käden taitoja sekä saada onnistumisen kokemuksia.

8.2.1 Kuvataideterapia

Kuvataidetta voidaan hyödyntää luovana terapeuttisena menetelmänä. Kuvataideterapiasta ammentavassa 
työskentelyssä kuvallisen ilmaisun tuotoksia voidaan käyttää psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien hoidossa. 
(Pulli, 2007a.) Kyse ei ole ainoastaan taiteen luomisesta vaan myös siitä, mitä tuotokset ilmentävät. Kuvallinen 
ilmaisu heijastelee aina jollakin tapaa sisintämme ja avaa siten mahdollisuuden tutkia, avartaa ja ymmärtää itseä 
taiteen avulla. Tuotosten konkreettisuus helpottaa niistä ja niiden sisältämistä teemoista puhumista ja mahdol-
listaa helpommin vähän abstraktimpienkin aiheiden käsittelyn. (Pulli, 2007b; Hautala, 2008; Kuvataideterapia, 
2015.)
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Kuvataide voi merkittävästi edistää terapeuttista prosessia etenkin silloin, jos asiakas ei ole verbaalisesti kovin 
taitava tai jos hänellä on taipumusta puhua liikaa. Tällöin on edullista, että keinovalikoimassa on myös non-
verbaaleja menetelmiä. Kun kuvataidetta hyödynnetään kuntoutuksen menetelmänä, on syytä pyrkiä rohkai-
semaan asiakkaita unohtamaan se, että tuotosten tulisi olla jotenkin taiteellisesti oikeanlaisia. (Pulli, 2007b.) 
Oleellisempaa on pyrkiä kuvataiteellisen ilmaisun kautta rakentamaan asiakkaan yhteyttä omiin kokemuksiin-
sa, tunteisiinsa, mielikuviinsa ja ajatuksiinsa. (Vuolle, 2015.)

On tärkeää, että ohjaajat pyrkivät rakentamaan sallivaa ilmapiiriä kuvataidetyöpajoihin ja että työpajan aikana 
vältetään kaikkea töihin ja niiden tekijöihin liittyvää arvostelua. Arvostelua tulee välttää siksi, että töiden tarkoi-
tus ei ole olla esteettisesti miellyttäviä ja työt voivat sisältää emotionaalisia ja tekijälleen herkkiä, oman itsensä 
kannalta merkityksellisiä aiheita, jolloin arvostelu voi loukata syvästi työn tekijää.  Arvottamisen sijaan oleellista 
on luomistyön jälkeen, joskus myös sen aikana, puhua ja keskustella siitä, mitä syntyneet työt ja luova prosessi 
asiakkaissa herättivät. Vuorovaikutuksellinen elementti on siis tärkeä osa kuvataideterapeuttisia menetelmiä.  
Yhdistelemällä keskustelua ja kuvataiteellista ilmaisua on mahdollista opetella itsetuntemusta sekä tunteiden 
ilmaisua tervehdyttävällä tavalla. (Hautala 2008.)

Sopi Jikkossa kuvataiteen menetelmiä on hyödynnetty paljon. Piirtäminen, maalaaminen tai vaikkapa perin-
teinen senegalilainen sous-verre -lasimaalaustekniikka ovat esimerkkejä erilaisista kuvataiteen tekniikoista, 
joita keskuksen asiakkaat ovat päässeet kokeilemaan. Piirustus- ja maalaustyöpajoja on järjestetty erityisesti 
naisten- ja lastenvankilassa, koska sen on todettu olevan erinomainen menetelmä nostaa esiin raskaita asioita 
ja tunteita, joita on vaikea sanoittaa, kuten esimerkiksi häpeää, surua, pelkoa tai syyllisyyttä.

Kuvan avulla on mahdollista kertoa kaipauksesta ja unelmista tai jopa omasta identiteetistä, naiseudesta ja nai-
sen rooleista. Jokainen tuottaa oman teoksensa ja tuo näin oman työnsä esille ja tulkittavaksi. Oleellista on se, 
että kenenkään ei ole pakko kertoa avoimesti tunteistaan muille työpajaan osallistujille, mikäli he eivät halua. 
Siitä huolimatta he ovat tuoneet piirroksensa tai maalauksensa muiden nähtäväksi ja ovat sitä kautta vuorovai-
kutuksessa muiden kanssa. He kuulevat muiden tarinoita ja oppivat uutta itsekin vaikka eivät vuorovaikutuk-
seen verbaalisesti osallistuisikaan.

8.2.2 Draama

Draaman sijaistodellisuudessa arjen kahleet murtuvat: pyörätuolilla pääsee kuuhun ja banaanilla voi tukkia 
lohikäärmeen kidan. Viitta tai naamio tekee ujosta sankarin. Levoton pysähtyy seuraamaan, mitä kummaa hoh-
tavasti munasta löytyy. Uskottelu elää ja taika vetää, eikä sitä edes haluta järjellä käsittää.

Rooli vapauttaa ihmisen totutuista käyttäytymismalleista ja siinä voi eläytyä myös toisten ihmisen tapaan aja-
tella ja toimia. Niinpä draamasta voi palata uutta kokeneena ja toisin katsoen. Kokemuksia tutkitaan yhdessä, 
esimerkiksi tekemällä patsaita jonkun roolihenkilön juuri kokemasta tunteesta (”Näyttäkää, miten surullinen 
hän on kun hänet jätettiin yksin”).

Jos osallistujien viestintätaidot sallivat, koettua voidaan tarkastella myös vasta tuokion päätteeksi tai myöhem-
min. Tämä reflektio on tukihenkilöille välttämätöntä, ja siinä myös jäsennetään kuntoutustavoitteita. Ilman 
yhteistä purkua draama koetaan ehkä vain hauskanpitona, karnevalistisena kaaoksena tai siitä jää ahdistuksen 
tunne. Ohjaajan ammattitaito ratkaisee sen, miten tavoitteet ja keinot tunnistetaan, koetaanko olo turvalliseksi 
ja tapahtuuko oppimista. 

Sopi Jikko -keskuksessa on järjestetty eri tyyppisiä draama workshoppeja. Paitsi kaikkein tuloksellisin ja antoisin, 
mutta myös suosituin niin asiakkaiden kuin yleisön näkökulmasta on ollut draama, jossa ei käytetä sanoja, vaan 
asia ja tunteet ilmaistaan liikkeen, eleiden ja ilmeiden avulla. Tällainen draama on aina myös ryhmäprosessi, 
jossa rooleihin eläytymisen ja niiden kautta toimimisen avulla tutkitaan jotakin ongelmaa tai tilannetta. 

Edellä kuvatun sanattoman draaman lisäksi ryhmä on harjoitellut ja esittänyt puheteatteria. Draamamenetel-
mät ovat tarjonneet mahdollisuuden paneutua yksittäisiin, erityisesti joitakin asiakkaita koskettaviin ongelmiin, 
kuten esimerkiksi katulapsikysymyksiin, tai laajemmin myös mm. vuorovaikutussuhteisiin ja käyttäytymiseen 
yhteisössä sekä kansalaisvastuukysymyksiin. 
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Draama on auttanut asiakkaita voittamaan ujoutensa, parantanut heidän kehollista ja verbaalista ilmaisukykyä, 
kuten myös sosiaalisia suhteita. Se on voimaannuttanut ja vapauttanut heitä ilmaisemaan itseään avoimemmin 
ja rohkaissut katsomaan asioita uudesta näkökulmasta käsin. Ennen kaikkea draama on opettanut asiakkaille 
uusia käyttäytymismalleja ja -tapoja sekä auttanut näkemään oman tilanteen toisen ihmisen, mm. läheisen, 
kannalta.

8.2.3 Laulu ja tanssi

Kautta aikojen ihminen on hyödyntänyt musiikkia niin ilojensa kuin surujensakin ilmaisemisessa. Musiikin 
avulla voi ilmaista sitä, mistä sanat eivät aina riitä kertomaan: musiikki on tunteiden kieli. Musiikki vaikuttaa 
ihmisen mieleen monin eri tavoin ja useilla tasoilla. Musiikin parissa voi viihtyä, nautiskella, rauhoittua, keskit-
tyä, rentoutua, liikkua jne. 

Musiikkiin sisältyy jokaiselle vastaanottajalle ihan oma henkilökohtaisesti koettu sanaton viesti. Mielikuvat, 
joita musiikki herättää, voivat olla hyvinkin merkityksellisiä kunkin elämää ja sen problematiikkaa ajatellen. 
Kuten muutkin taiteen muodot, myös musiikki voi nostaa esiin piilotajuista ainesta ja tunteita, joista ei ole 
aiemmin ollut edes tietoinen.

Tähän edellä kuvattuun juuri perustuu musiikin terapeuttinen arvo. Sen avulla voidaan nostaa asioita tietoisuu-
teen ja myös parantaa, läpityöskennellä ja ratkaista niitä. Tätä tarkoitusta silmällä pitäen on kehitetty musiikki-
terapian menetelmiä. Musiikkiterapiassa hyödynnetään melodian, rytmin ja äänien värähtelyn sanatonta kieltä. 

Musiikin maailma on laaja. Se sisältää paitsi musiikin luomisen, myös sen esittämisen, tulkinnan, laulamisen, 
soittamisen, kuuntelun ja analysoinnin. Eli musiikin terapeuttisessa hyödyntämisessä aiheita ja näkökulmia 
riittää. Tanssin ja musiikin sisällyttäminen terapeuttiseen ryhmätyöskentelyyn on oleellista myös siksi, että ne 
ikään kuin nivovat yhteen parantavan elementin kulttuuriseen ja yhteisölliseen kontekstiin. 

Sopi Jikko -keskus on sisällyttänyt ohjelmaansa eri vuosina ryhmässä mukana olleiden ja eri etnisiä kulttuureja 
edustavien jäsentensä muille ryhmän jäsenille opettamia lauluja ja tansseja. Jokainen saa vuorollaan ehdottaa 
ja opettaa muille oman etnisen yhteisönsä perinteisiä lauluja, rytmejä ja liikekieltä. Laulut ja tanssit toimivat 
erinomaisina keinoina yhteisöllisyyden ja solidaarisuuden tunteiden vahvistamisessa ryhmän jäsenten välillä. 

Koska asiakkaat ovat lähtöisin eri etnisistä taustoista, niin omaksumisen kannalta yksinkertaisinta kaikille on, 
kun lauletut laulut ja niihin liittyvät tanssit ovat loppusoinnullisia ja rytmisiä. Vaikka useimmat näistä lauluista 
ovat traditionaalisia, niin niitä valitessa on aina otettu huomioon myös edukatiivinen näkökulma. Riippumatta 
siitä, ovatko laulut rytmisiä tai melodisia, niiden sanoman tulee viestittää rauhaa, solidaarisuutta, yhteisymmär-
rystä, arvostusta itseä ja muita kohtaan sekä tukea yhteisöllistä hyvinvointia.
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Sopi Jikko -keskuksessa tanssitaan mm. mbalaxia, bougaribouta ja diambadongea, jotka ovat kaikki liikekielel-
tään voimakkaan ekspressiivisiä ja kehittävät esittäjän ilmaisukykyä. Jos esimerkiksi esitetään sérèrin kielinen 
tanssi, niin sérèr-yhteisöön kuuluvat tanssivat muita enemmän. Ja sama koskee muun kielisiä lauluja ja muiden 
kulttuurien tansseja.

ESIMERKKI
”BAMBOO”

”Bamboo” on perinteinen mandinga-heimon laulu, jonka merkitys avautuu ennen kaikkea ihmiselle, joka 
on joutunut kokemaan menetyksen. Laulu kertoo meressä uivasta lapsesta, jota krokotiili seuraa. Krokotiili 
haluaa syödä lapsen. Lapsen äiti seuraa avuttomana tilannetta rannalla. Hän päättää pelastaa hädässä ole-
van lapsensa ja osoittaa sanansa krokotiilille laulaen uhkaavaan sävyyn:

”Bamboo kanaa faa bamboo
Bambaoo kanaa faa bamboo
Bambaoo kanaa faa yee!
Nii bela youkou youko la bajaatoo
Bamba sanatane kanaa faa!
Bamba sanatane kanaa faa!”

Ryhmän jäsenet tulkitsevat laulun kertovan heistä, päihteiden käyttäjistä, jotka ovat tulleet riippuvaisiksi 
päihteestä, joka uhkaa heidän elämäänsä. Ohjaajat yrittävät vuorostaan auttaa heitä käsittelemään riip-
puvuuttaan (so. lapsi kuvaa päihderiippuvaista, krokotiili päihdettä ja äitiä edustaa Sopi Jikko -keskuksen 
ohjaaja).

Suurin osa keskuksen asiakkaista arvostaa ja rakastaa laulamista ja tanssimista. Monet kertovat, että nimen-
omaan näissä toiminnoissa he tuntevat itsensä kaikkein aktiivisimmiksi ja energisimmiksi.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä siitä, miten tansseja ja lauluja voi käyttää eri tilanteissa.

ESIMERKKEJÄ  
VASTAANOTTOTILANTEESSA

Tervetulolaulua lauletaan silloin, kun ihmiset ovat saapumassa paikalle. Tähän tarkoitukseen soveltuvat 
useat erilaiset musiikilliset tervetuliaisrituaalit, joilla tulijoita tervehditään ja saadaan heidät tuntemaan 
itsensä tervetulleiksi luomalla lämminhenkinen ja vastaanottava tunnelma. Tervetulolaulu voi myös pa-
lauttaa mieleen oman kulttuurin erityispiirteitä, kuten salamalek-tervehdyksessä, joka osoitetaan jokaiselle 
tulijalle erikseen.

RYHMÄÄN LIITTYMISEN JA KUULUMISEN HELPOTTAMISEKSI

Lauluun voi yhdistää tanssiliikkeitä, jotka saattavat päätökseen tervetuliaistilanteen ja kutsuvat osallistu-
maan yhteiseen tanssiin. Tilanteen tarkoituksena on palauttaa osallistujan mieleen muistoja omasta lapsuu-
desta ja omasta kulttuurista, ja herättää näin henkiin uinuvat kyvyt menneisyydestä. Leikin elementti on 
tässäkin oleellinen. Se luo tunnelman, herättää hellästi ja väkivallattomasti jokaisessa meissä sisällä uinuvan 
lapsen. Tässä kohtaa on jo siirrytty tervetulolaulusta loruihin ja piirileikkeihin, kaikkien yhtyessä lauluun ja 
säestäessä sitä käsiään taputtaen ja jalkoja rytmisesti polkien. Tehdään tilaa rytmin muunnoksille ja luovalle 
ilmaisulle.

TILANTEEN RAUHOITTAMISEKSI

Melodisia, rauhallisia lauluja käytetään tilanteissa, joissa voidaan havaita stressiä tai levottomuutta, lais-
kuutta tai keskittymiskyvyn puutetta. Edellä kuvatun lisäksi myös joka torstai aamupäivät on varattu näille 
levollisille lauluille ja tansseille. 

Musiikki ja laulu kohottavat niin asiakkaan henkistä kuin myös fyysistä tilaa. Itseilmaisua ja yhteisöön kuulu-
mista vahvistavina keinoina musiikki, laulu ja tanssi ovat hyvin terapeuttisia elementtejä liitettyinä kuntoutuk-
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seen. Musiikki, laulu ja tanssi tukevat kuntoutumista lievittämällä stressin oireita, masennusta, levottomuutta 
ja pelkoja.

8.2.4 Valokuva ja elokuva

Valokuvaa ja elokuvaa voidaan käyttää terapeuttisina menetelminä monenlaisissa toiminnoissa, mm. käyt-
tämällä kuvaa omaelämänkerrallisena välineenä, symbolisessa ja assosiatiivisessa merkityksessä, ja ylipäätään 
jonkin tietyn asian prosessoinnissa. Uusia kuvia ottamalla tai tekemällä fiktiivistä elokuvaa tai animaatiota, 
voidaan kertoa tarinoita omasta elämästä tai asioista, jotka vaivaavat mieltä. Kuvia voidaan yhdistää myös mui-
hin ilmaisullisiin keinoihin, kuten musiikki-, kirjallisuus- ja kuvataidemenetelmiin. Ylipäätään valokuvia ja elo-
kuvallista kerrontaa voidaan käyttää terapeuttisessa mielessä kaikkeen sellaiseen toimintaan, jossa kuvat ovat 
toiminnan ensisijaisia välineitä ja toiminnalla voidaan sanoa olevan tekijöille terapeuttisia vaikutuksia.

Jokainen valokuva tai video, jonka asiakas on kuvannut tai kuvaa, on eräänlainen minäkuva. Se on kuin peili, 
josta heijastuu kuvaajan elämä, muistot, unelmat ja toiveet. Kun kuvat yhdistetään, syntyy visuaalinen jalan-
jälki paitsi menneisyyteen, tiloihin (niin henkisiin kuin fyysisiin), joissa asiakas on ollut, myös tulevaisuuteen, 
niihin unelmiin, joita asiakkaalla on. Kuvallinen kerronta tarjoaa myös valaisevia vihjeitä ihmisen sisäisestä 
maailmasta.

Kuvan todellinen merkitys ei ole niinkään sen visuaalisessa todellisuudessa vaan siinä, mitä kuvan yksityiskoh-
dat herättävät katsojan mielessä ja sydämessä. Katsoja luo spontaanisti kuvalle (tai elokuvalle) merkityksen, joka 
voi olla täysin erilainen kuin kuvaajalla tai jollakin toisella katsojalla on. Ihmisen tapa havainnoida ja ymmärtää 
kuvaa riippuu jokaisen omasta elämänkokemuksesta. Siksi kuva voi kertoa paljonkin katsojan todellisuudesta, 
mikäli työntekijä vain osaa esittää oikeita kysymyksiä.

Kuvia voi myös muokata tarinoiksi. Tai tarinoita kuviksi. Jo olemassa olevat kuvat voivat helpottaa ihmistä 
kertomaan oman tarinansa. Ne herättävät jokaisessa erilaisia assosiaatioita ja muistikuvia, joita järjestämällä 
syntyy elämänkerrallinen tarina tai kertomus niistä vaikeuksista, joihin kuvien katsoja on joutunut. Mielikuvia 
jäsentämällä kuvat voivat auttaa löytämään ulospääsyn hankalista tilanteista. 

Voi myös aloittaa tarinasta ja lähteä etsimään siihen kuvia tai kuvallista kerrontaa. Kuvilla voidaan tehdä näky-
väksi itseä askarruttavia asioita tai kertoa tarina omasta elämästä ja tehdä näin itseä näkyväksi toisille. Jokaisella 
ihmisellä on tarve tulla ymmärretyksi ja kuulluksi, tuntea itsensä jollain tavalla arvokkaaksi ja hyväksytyksi, 
tehdä itsensä näkyväksi voidakseen liittyä toisiin ihmisiin. Koska kuvausprosessi perustuu juuri näköaistiin, 
tavoittaa se hyvin juuri ihmisen näkyväksi ja hyväksytyksi tulemisen tarpeen ja antaa mahdollisuuden jakaa 
toistaiseksi vielä sanoittamattomia, tunnepitoisia kokemuksia toisten ihmisten kanssa. Voidaankin sanoa, että 
ennen kaikkea kuvilla tehdään itseä näkyväksi!

Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäneen Miina Savolaisen (2015) mielestä on tärkeä ymmärtää, ettei 
valokuva itsessään ole terapeuttinen väline, ainoastaan tapa, jolla sitä käytetään, voi olla sitä. Valokuvallisen ja 
elokuvallisen kerronnan voimaannuttava vaikutus onkin juuri siinä, että korjaavat kokemukset syntyvät toisiin 
ihmisiin liittymisestä ja toisten kanssa jakamisesta. Savolainen katsoo, että ihmisen on ensin tunnettava olevan-
sa jonkun toisen silmissä arvokas ennen kuin hän voi kokea itse olevansa sitä itsessään. Viimekädessä tärkein 
tavoite on yksilön itsestään löytämä kyky katsoa itseään lempeämmin ja rakastavammin ja oppia sitä kautta 
kuulemaan myös toisia ihmisiä paremmin, myötätuntoisemmin ja arvostavammin (”Maailman ihanin tyttö” on 
vuodesta 1998 alkaen jatkunut valokuvaprojekti, jonka valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen 
on toteuttanut yhteistyössä kymmenen lastenkodissa kasvaneen nuoren naisen kanssa). 

Koska kyse ei ole kommunikoinnista kuvien avulla eikä valokuvauksesta tai elokuvauksesta taiteena, aikaisem-
paa kokemusta kameran käytöstä tai valokuvataiteesta ei tarvita terapeuttisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Sopi Jikko -keskuksessa järjestettyjen valokuva- ja elokuva -workshoppien tavoitteena on ollut, ensinnäkin, tu-
tustuttaa asiakkaat valokuvauksen ja elokuvan tekniikkaan sen verran, että he voisivat päästää oman luovuuten-
sa valloilleen, oppisivat oma-aloitteisuuteen ilmaisullisia vaihtoehtoja pohtiessaan ja kykenisivät keskittymään 
siihen, mitä ovat tekemässä. Mutta olennaisinta on ollut tavoittaa kyky muuttaa omat kokemukset ja omassa 
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elämässä ilmenevät ongelmat kuviksi, visualisoida ne, jotta niitä olisi helpompi jälkeenpäin tarkastella ja jakaa 
muiden kanssa.

Keskuksessa järjestetyissä workshopeissa on opeteltu eri elokuvatekniikoita, mm. fiktiota, dokumentin tekoa 
sekä animaatiota sen eri menetelmiä hyödyntäen (mm. savi, hiekka, paperi ym.). 

SOPI JIKKO -KESKUKSESSA VUOSIEN 2009–2015 AIKANA  
TOTEUTETTUJA ELOKUVIA:

 ∙ ”Ahneus” (2009) - animaatioelokuva kertoo perheestä, joka ei halunnut jakaa ruokaansa muiden 
kanssa.

 ∙ ”Samba” (2010) - lyhytelokuva kertoo tarinan lahjakkaasta nuoresta opiskelijasta, joka ystäviensä 
houkuttelemana alkaa käyttää huumeita ja joutuu lopulta vankilaan.

 ∙ ”Aïcha rukka” (2011) - lyhytelokuva kertoo nuoresta äidistä, joka yrittää elättää lastaan 
tekemällä työtä palvelijana. Tyttö erotetaan palveluksesta, kun selviää, että hänellä on lapsi. 
Lapsen sairastuttua tytöllä ei ole muuta keinoa lääkkeiden hankintaan kuin ryhtyä prostituoiduk-
si.

 ∙ ”Rannalla” (2012) - dokumenttielokuva, joka on kuvattu suuren öljynjalostamon läheisyydessä 
sijaitsevalla rannalla, jonne ihmiset kerääntyvät urheilemaan ja viettämään vapaa-aikaansa. Ranta 
on kuitenkin täynnä roskia ja jalostamosta valuu epäpuhtauksia mereen.

 ∙ ”Tulvat” (2013) - dokumenttielokuva kuvaa Dakarin tulvavahinkoja ja ihmisten kamppailua kes-
kellä tulvavesiä, jotka ovat viime vuosina sadekausien seurauksena muuttuneet yhä pahemmiksi.

Elokuva-workshopit ovat olleet hyvin suosittuja asiakkaiden keskuudessa ja niiden terapeuttinen vaikutus on 
ollut erittäin positiivinen. Osallistujat ovat pystyneet hämmästyttävän hyvin keskittymään pitkäjänteiseen työs-
kentelyyn, joka on vaatinut heiltä usein ”itsensä likoon laittamista”. He ovat osallistuneet elokuvien tekoon pait-
si tekijöinä, myös näyttelijöinä. Ohjaajien tehtävänä on ollut lähinnä perusteiden opettaminen sekä prosessin 
käyntiin saattaminen ja sen seuraaminen sekä avustaminen tarvittaessa. 

8.2.5 Kädentaidot

Sopi Jikko -keskuksessa järjestetyt erilaisiin kädentaitoihin ohjaavat käsityöpajat eivät ole terapeuttisia 
samalla tavoin, kuin edellisissä luvuissa kuvatut menetelmät (kuvataide, teatteri, laulu ja tanssi, valokuva ja 
elokuva). Ne eroavat muista työpajoista myös kestonsa suhteen, sillä ne ovat pääosin vain viikon mittaisia, 
kun muut työpajat (workshopit) ovat kestoltaan kahdesta kolmeen viikkoon. Toisin kuin pitkissä työpajoissa, 
käsityöpajoissa ei ole mahdollisuutta paneutua terapeuttisiin prosesseihin.

Käsityöpajojen terapeuttinen vaikutus on toisaalla. Se on mm. onnistumisen tunteessa, kun on saanut valmiik-
si tavoitellun tuotoksen, se on mielihyvän tunteessa, kun on oppinut jotakin uutta, se on myös siinä, että on 
yhdessä muiden kanssa jakanut tekemisen haasteet ja ilot ja kun on omilla käsillään tehnyt jotakin, mitä ei ole 
koskaan aikaisemmin uskonut osaavansa.

Käsityöpajassa asiakas oppii käyttämään käsiään jonkin hyödyllisen tuotteen tuottamiseen. Omaksi hämmäs-
tyksekseen hän valmistaa esineitä, joita hän on ennen ihaillut ja joiden valmistusmenetelmiä hän ei ole koskaan 
ennen edes miettinyt. Käsityöpajat parantavat kädentaitoja ja opettavat keskittymistä. Ne vahvistavat asiakkaan 
itsetuntoa ja itsenäisyyttä.

Sopi Jikko -keskuksessa järjestetyissä käsityöpajoissa on valmistettu mm. olkalaukkuja, sandaaleja, koululaukkuja 
ja mappeja puusta, paperista ja muovista, makramee-tekniikalla tuotettuja esineitä, opeteltu kankaanpainantaa, 
koristeltu kalebasseja, valmistettu kynttilöitä, palmupuisia tauluja, muistivihkoja, nahkaesineitä ja tuotettu Sopi 
Jikko -T-paitoja lämpösiirtopainatuksella.

Käsityöpajojen suurin hyöty on kädentaitojen kehittyminen. Asiakas voi olla ylpeä omasta osaamisestaan ja siitä, 
mitä on saanut aikaiseksi. Samalla hän voi tuntea itsensä hyödylliseksi tuottaessaan jotakin konkreettista joko 
omaan tai muiden käyttöön. Käsillä tekeminen tukee toimintakykyä sekä opettaa kärsivällisyyttä ja tarkkuutta.
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8.3 ULKOPUOLISTEN OHJAAJIEN 
ROOLI

Työpajoja ja workshoppeja ohjaa usein keskuksen ulkopuolinen kouluttaja, esimerkiksi RIAC:in taideosaa-
mista omaava työpajaohjaaja tai muu kouluttaja. Sopi Jikko -keskuksen ohjaajien tehtävänä on asiakkaiden 
ohjeistaminen ja kurissa pitäminen ulkopuolisen työpajaohjaajan työrauhan takaamiseksi. Keskuksen ohjaa-
jat tukevat työpajaohjaajaa ryhmän ohjaamisessa, sillä he tuntevat parhaiten oman ryhmänsä erityispiirteet, 
samoin kuin jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet. Ryhmän ohjaajille tarjoutuu myös ainutlaatuinen tilaisuus 
asiakkaiden havainnointiin ja ryhmän työskentelyn tarkkailuun työpajaohjaajan ohjatessa ryhmää. 

Työpajaohjaajien tulee rakentaa sallivaa ilmapiiriä, jossa kaikki tekeminen saadaan näyttäytymään arvokkaal-
ta. Kaikkea arvostelua tulee välttää, sillä lopputuloksen taiteellisella arvolla ei ole merkitystä. Merkitys on itse 
luovassa prosessissa, sen terapeuttisessa vaikutuksessa ja lopputuloksessa. Luovan prosessin terapeuttisuus on 
vuorostaan siinä, että prosessi synnyttää emootioita, tunteita, joita henkilön voi muuten olla vaikea tuoda esille 
tai jakaa muiden kanssa. Prosessi nostaa esiin herkkiä alueita ihmisessä ja siksi esiin nousseiden aiheiden ja 
tunteiden käsittelyn tulee olla hienotunteista ja asiakasta vahvistavaa, ei repivää tai tuhoavaa.

Mutta terapeuttisuus ei ole pelkästään tunteiden esiin nostamisessa. Jos esiin nousseet tunteet ja herkät aiheet 
jäävät käsittelemättä, jää koko prosessi puolitiehen ja voi jopa vaurioittaa ihmisen mieltä. Jotta prosessin tera-
peuttisuus toteutuisi, on tunteet saatava purkaa - joko sanoin, tai vaikkapa itkun ja naurun kautta. Vuorovaiku-
tus työpajan ohjaajan sekä muiden työpajaan osallistuneiden välillä on välttämätöntä terapeuttisen vaikutuksen 
aikaansaamisessa. 

Jokaisen työpajaan osallistuneen tulisi saada palautetta työpajaohjaajalta. Palautteen tulee olla kannustavaa ja 
voimaannuttavaa, ei missään nimessä arvostelevaa. Ihmiselle on äärettömän tärkeätä saada positiivista palau-
tetta siitä, että on yrittänyt, onnistunut, saanut jotain aikaiseksi, tehnyt jotakin ensimmäisen kerran elämässään, 
on jaksanut, ei ole luovuttanut, on ollut kärsivällinen, innostunut, voittanut ujoutensa tai uskaltanut tuoda esille 
itselle arkoja asioita jne.

Työpajaohjaajan tulee osata tarvittaessa myös suojella osallistujia. Joku saattaa syvän emootion vallitessa mennä 
liiaksi henkilökohtaisuuksiin ja paljastaa asioita, jotka voivat vahingoittaa häntä myöhemmin. Tällöin työpajaoh-
jaajan tulee keskeyttää tilanne ja ohjata kyseinen henkilö turvallisemmille vesille. Työpajaan osallistuja saattaa 
myös koettaa paeta liian vaikeaksi kokemaansa olotilaa hullutteluun tai tilanteen vääristelyyn. Työpajaohjaajan 
tulee tällöin käyttää omaa ammattitaitoaan sen arvioimiseen, vaatiiko kyseinen tilanne osallistujan johdatta-
mista takaisin tunteidensa käsittelyyn, hänen suojelemistaan tai vain yksinkertaisesti tilanteen keskeyttämistä. 

On syytä ymmärtää, että työpajaohjaajalla on erityinen vastuu työpajaan osallistuvista ihmisistä. Hän ohjaa 
tilanteita, jotka synnyttävät suuria tunteita ja tuovat esiin arkoja ja osallistujille vaikeita asioita. Siksi työpajaoh-
jaajan tuleekin kuunnella osallistujia hyvin herkällä korvalla ja oltava jatkuvasti valppaana luomassa turvallista 
ilmapiiriä, joka on omiaan herättämään avoimuutta ja luottamusta jokaisessa työpajaan osallistujassa.



YKSILÖ 
TYÖ



9
Tr

av
ai

l i
nd

iv
id

ue
l

YKSILÖ 
TYÖ 9



108 Sopi Jikko -työmalli – Huumekuntoutusta Senegalissa

Yksilötyöskentely on osa Sopi Jikko -työmallia. Sillä työskentelysuhde myös aloitetaan, sillä ensimmäinen 
kohtaaminen tapahtuu yleensä aina Sopi Jikkon sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä. Tästä lähdetään rakenta-
maan molemminpuolista luottamukseen ja kumppanuuteen perustuvaa yhteistyösuhdetta. Sosiaalityöntekijän 
ammatillisella osaamisella on suuri rooli luottamuksellisen asiakassuhteen muotoutumisessa ja jatkotyösken-
telyn onnistumisessa. 

Vaikka Sopi Jikko -työmallin lähtökohtana onkin ryhmätyöskentely, on yksilötyöllä erittäin suuri merkitys koko 
kuntoutusprosessin kannalta. Yksilötyö on eräänlainen selkäranka, jolla taataan paitsi oikeanlainen lääkitys, 
myös valmius- ja vireystila, jolla kuntoutuja osallistuu kaikkeen toimintaan. Myös vastoinkäymisten kohdatessa 
on yksilötyö se perusta, johon koko kuntoutusprosessi nojaa. Siellä tehdään uusia tilannearvioita, hienosäätöjä 
ja korjausliikkeitä. 

Jokaisella Sopi Jikkon asiakkaalla on omat yksilölliset tavoitteensa ja tapansa kulkea asettamiaan tavoitteita 
kohti. Tavoitteet eivät aina ole kovin selkeitä, eivätkä ehkä realistisiakaan. Tässä kohtaa on syytä muistaa, että 
myös epärealistiset haaveet ylläpitävät motivaatiota eikä niitä siksi pidä suoralta kädeltä murskata. On kuitenkin 
huolehdittava siitä, että lähitavoitteet ovat sen verran realistisia, että ne ovat asiakkaan saavutettavissa - ja näin 
myös onnistumisen kokemukset käden ulottuvilla.

Ohjaajan tehtävänä on ennen muuta auttaa tavoitteiden hahmottamisessa ja selkiyttämisessä, luoda yhdessä 
ohjattavan kanssa aikatauluja tavoitteiden toteutumiselle sekä valaa häneen uskoa omiin kykyihinsä saavut-
taa itse itselleen asettamansa tavoitteet. Ohjaajan (ja sosiaalityöntekijän) tulee räätälöidä jokaiselle ryhmän 
jäsenelle hänen oma kuntoutus- ja tavoitteiden toteuttamisaikataulunsa asiakkaan tarpeet ja omat tavoitteet 
huomioiden. 

Toisinaan aikataulua täytyy tarkentaa tai muuttaa, tavoitteita tarkastella uudelleen ja ehkä uudesta näkökul-
masta. Kaikki tämä tapahtuu yhdessä asiakkaan kanssa hänen kanssaan keskustellen ja tarkastellen hänen 
muutosvalmiuttaan suhteessa tavoitteisiin. Onnistumisen kokemukset vahvistavat uskoa omiin kykyihin, epä-
onnistumiset vuorostaan vievät pohjaa uskolta. Molemmat kuuluvat kuntoutusprosessin aikaisiin vaiheisiin ja 
niitä käydään läpi ryhmätilanteissa, kuunnellaan muiden palautetta ja opitaan. Mutta koska niiden vaikutukset 
ulottuvat ihmisen koko persoonaan ja hänen kykyynsä edetä tavoitteissaan, on näitä asioita tärkeätä käydä lä-
vitse säännöllisesti myös yksilökeskusteluissa ja tarkastella muutosmotivaation vaihteluita kuntoutusprosessin 
eri vaiheissa. 

Kaikkea ei voi saavuttaa heti, tarvitaan kärsivällisyyttä edetä pienin askelin, itsetunnon vahvistamista ja uskon 
karttumista omiin voimavaroihin. Usko syntyy pienten onnistumisten avulla. Onnistumisten kautta usko omiin 
kykyihin lisääntyy ja uusista haasteista selviytyminen käy helpommaksi.  

9.1 VUOROVAIKUTUS ASIAKKAAN JA 
TYÖNTEKIJÄN VÄLILLÄ

Muutosmotivaatio on kuntoutuksen avain. Se syntyy vorovaikutuksessa asiakkaan ja työntekijän välillä 
ja kaikki toimet, mihin kuntoutusprosessin aikana ryhdytään, pyrkivät tämän muutosmotivaation vahvista-
miseen. Halun muutokseen tulee kuitenkin kummuta asiakkaasta itsestään: hänen on itse haluttava muuttaa 
ongelmallinen tilanteensa paremmaksi. Muutokseen motivoivissa keskusteluissa asiakkaan ja työntekijän välillä 
käsitellään asioita, jotka asiakas kokee tärkeiksi elämässään sekä asioita, jotka asiakas näkee ongelmallisiksi. Yh-
dessä mietitään myös ratkaisuja näihin ongelmiin sekä sitä, miten jo olemassa olevaa hyvää voitaisiin edelleen 
vahvistaa.

Motivoiva ohjaus on yksi tärkeimmistä keinoista, joilla taataan kuntoutuksen onnistuminen. Asiakkaan on il-
maistava halunsa muutokseen. Työntekijän tehtävänä on vahvistaa tätä muutoshalua ja auttaa asiakasta pääse-
mään irti ongelman kiistämisestä ja epäröinnistä.
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ASIAKKAAN MOTIVAATION VAHVISTAMISEKSI TYÖNTEKIJÖIDEN ON:
 ∙ autettava asiakasta poistamaan tiellä olevia esteitä
 ∙ ehdotettava vaihtoehtoja
 ∙ lisättävä muutoshalua
 ∙ osoitettava myötätuntoa
 ∙ annettava palautetta
 ∙ selkeytettävä päämääriä
 ∙ annettava kannustavia ohjeita
 ∙ kuunneltava aktiivisesti.

Asiakkaan ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen laadulla on merkitystä, sillä muutoshalua lisää hyväksyvä, 
turvallinen ja autonomiaan kannustava ilmapiiri.

Työntekijän on pyrittävä herättämään luottamus heti ensi kohtaamisella. Heti asiakkaan vastaanottamisesta 
lähtien työntekijöiden on pidättäydyttävä arvostelusta ja tehtävä yhteistyötä asiakkaan kanssa siten, että asia-
kas kokee, että työntekijä on hänen puolellaan, ei häntä vastaan. Työntekijöiden on siis luotava yhteistyösuhde 
asiakkaaseen. Asiakasta on kuunneltava ja kaikenlaista opettamista on pyrittävä välttämään. On tärkeää, että 
kommunikointi asiakkaan kanssa perustuu kunnioitukseen ja että asiakas ja tämän tunteet hyväksytään. Moti-
voivan keskustelun tarkoituksena on tutkia yhdessä asiakkaan tilannetta ilman että häntä leimataan tai korja-
taan. Näin asiakasta voidaan ohjata löytämään ratkaisuja ja haluamaan muutosta itse.

ESIMERKKI MOTIVOIVASTA KESKUSTELUSTA:
Tämä esimerkki kuvastaa tyypillistä motivoivaa keskustelua sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välillä. Esimer-
kin asiakas oli keskustelun aikaan viettänyt Sopi Jikko -keskuksessa kaksi kuukautta, kunnes oli asiakkaan 
äidin kautta tullut ilmi, että asiakas käyttää edelleen päihteitä silloin tällöin öisin. Äiti oli tästä huolissaan, 
sillä päihteiden käyttö teki asiakkaasta laiskan, aloitekyvyttömän ja hän aiheutti häiriötä käyttäytymisel-
lään. Esimerkistä näkyy hyvin, miten sosiaalityöntekijä pyrkii välttämään asiakkaan arvostelemista, hän on 
myötätuntoinen ja auttaa asiakasta löytämään vaihtoehtoja.

  Sosiaalityöntekijä: Olet nyt ollut kuntoutuksessa kaksi kuukautta. Onneksi olkoon edistymisesi johdosta. 
Jatka samaan malliin. Mitkä ovat tällä hetkellä tärkeimpiä asioita elämässäsi?

  Asiakas: Yritän keskittyä enemmän tulevaisuuteeni, mutta ikävystyn iltaisin yksin. Siksi poltan silloin 
tällöin pari kannabissätkää ja juon vähintään lasillisen alkoholia kavereideni kanssa, jotta saan nukuttua. 
Siksi olen tullut välillä myöhässä tapaamisiin.

  Sosiaalityöntekijä: Jos ymmärsin oikein, sinua huolestuttaa se, että olet aamuisin myöhässä, koska olet 
käyttänyt päihteitä edellisenä iltana.

  Asiakas: On totta, että satunnainen kannabiksen poltto on tuntunut hyvältä, mutta aamuisin on vaikea 
päästä ylös sängystä. En tiedä, mitä voisin tehdä toisin. En tiedä, miten Sopi Jikko voi auttaa minua lopet-
tamaan päihteiden käytön. Lopettaminen on vaikeaa. Olen yrittänyt monesti, mutta en ole onnistunut.

  Sosiaalityöntekijä: Voisitko keksiä jotain muuta tehtävää iltaisin, kun aika käy pitkäksi? Mitä olet tehnyt 
silloin, kun et ole polttanut kannabista?

  Asiakas: Kun en ole polttanut, olen olut toisessa seurassa. Ehkä voisin viettää enemmän aikaa muiden 
kavereiden kanssa kuin niiden, jotka kannustavat käyttämään huumeita. Siitä syntyy vain ongelmia 
perheeni kanssa, enkä onnistu kääntämään selkääni huumeille.

  Sosiaalityöntekijä: Tuo on hieno näkökulma. Jos jatkat tuolla tavalla ajattelua, onnistut varmasti. Niin 
kauan kuin on elämää, on toivoa. Jo se, että olet täällä ja sitoudut kuntoutukseen on hieno asia. Sopi Jikko 
tukee sinua jatkossakin, niin että löydät ratkaisun, joka auttaa sinua lopettamaan päihteiden käytön. 
Palaa ryhmän pariin. Äläkä epäröi tulla juttelemaan kanssani, jos tarvitset apua.

Dialoginen vuorovaikutus ja lähestymistapa ovat nähtävissä kaikilla tasoilla Sopi Jikkon toiminnassa. Kaikkia, 
niin asiakkaita kuin tämän perheenjäseniä kohdellaan kunnioittavasti. Mitään päätöksiä ei tehdä yksipuolisesti 
ja kaikista asioista keskustellaan, ennen kuin mitään päätöksiä tehdään. Säännöllisissä suunnittelutapaamisissa 
päätetään toiminnasta yhdessä asiakkaiden kanssa.
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Asiakkaat on asetettu heitä koskevan toiminnan keskiöön, ja heidän mielipidettään ja ajatuksiaan kuullaan heitä 
koskevissa asioissa. Ennen kuin tehdään asiakkaita tai kuntoutustyötä koskevia tärkeitä päätöksiä, asiakkaiden 
mielipidettä kysytään ja päätös tehdään vain yksimielisesti, jotta asiakas voi sitoutua siihen, mitä on sovittu. 
Asiakkaat osallistuvat paitsi toiminnan suunnitteluun, myös arviointiin. Lisäksi he ovat vastuussa päivittäisistä 
tehtävistä keskuksessa. Motivoivasta toimintatavasta sekä vuorovaikutuksen ja dialogisuuden merkityksestä 
kerrotaan tarkemmin luvussa 4.

9.2 KUNTOUTUKSEN SEURANTA
Kuntoutuksen seuranta ja arviointi ovat tärkeä osa kuntouttamisprosessia. Seurannan avulla voidaan arvi-

oida kunkin asiakkaan kuntoutumisen edistymistä. Seurannan varmistamiseksi on jokaiselle asiakkaalle laadit-
tava yksilöllinen hoitosuunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Sitä varten on arvioitava, 
mikä on asiakkaan tilanne, ja sovittava tavoitteista, hoitotavoista ja hoidon seurannasta. Hoitosuunnitelmassa 
on huomioitava asiakkaan tarpeet.

Sosiaalityöntekijän tehtävä hoitosuunnitelman laatimisessa on auttaa asiakasta selventämään tavoitteitaan ja 
asettamaan niitä (tavoitteiden asettamisesta kerrotaan lisää luvussa 6.1 sekä luvun 4.1.2 lopussa), laatimaan 
suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi ja auttaa asiakasta uskomaan itseensä ja kykyihinsä.

Hoitosuunnitelmaa on muokattava asiakkaan edistymisen ja saavutettujen tulosten mukaan. Kuntoutumisen 
edistyminen on aina yksilöllistä ja riippuu mm. asiakkaan kyvyistä ja taidoista. Jos kuntoutussuunnitelmaa laa-
dittaessa asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu, työntekijä auttaa asiakasta itsearvioinnin tekemisessä ja ennen 
kaikkea suunnitelman muokkauksessa siten, että kuntoutuksen seuranta sujuisi paremmin.

Seurannan avuksi asiakkaista kerätään tietoa asiakasrekisteriin. Kerättyjen tietojen lisäksi rekisteristä voidaan 
nähdä, onko asiakas saavuttanut tavoitteensa ja miten kuntoutus etenee. Asiakasrekisteriin kerätään tietoja 
asiakkaiden taustasta sekä lähtötilanteesta, jolloin he ovat tulleet hoidon piiriin. Jokaisen asiakkaan kohdalta 
kirjataan ylös, mitä lääkkeitä hän käyttää, lääkityksessä tapahtuvat muutokset, yhteistyö sairaalan kanssa, yksi-
lökeskusteluissa tehdyt huomiot, kotikäynnit, perheessä tapahtuneet muutokset jne. Lisäksi pidetään rekisteriä 
muun muassa läsnä- ja poissaoloista sekä milloin asiakas kirjautui keskukseen ja milloin hänet kotiutettiin tai 
milloin hänen kotiutumisensa on suunniteltu tapahtuvan.

Huomiot asiakkaan kuntoutumisen edistymisestä merkitään erikseen. Ohjaajat merkitsevät ylös huomionsa 
muutoksista asiakkaan fyysisessä ja psyykkisessä tilassa, motivaatiossa, itseluottamuksessa ja osallistumishaluk-
kuudessa jne. Asiakkaan kuntoutuksen edistymisen arvioinnissa käytetään hyödyksi myös perheiden antamaa 
palautetta sekä työntekijöiden ja lääkärien tekemiä havaintoja.

Säännöllisesti järjestettävissä arviointikeskusteluissa käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi tämän kuntoutuk-
sen edistymistä. Tarpeen mukaan keskusteluja voidaan järjestää useampia. Arviointi perustuu tietoihin kuntou-
tuksen edistymisestä sekä onnistumisista ja haasteista, joita asiakas on kohdannut suunnitelmaa toteutettaessa.

Asiakkaat ja hoidosta vastaavat työntekijät tapaavat viikoittain. Henkilökunta ja johto tapaavat toisensa ker-
ran kuussa. Asiakaskohtainen seuranta toteutetaan hoitavan lääkärin ja sosiaalityöntekijän välillä pidettävien 
tapaamisten avulla. Arviointikeskusteluja järjestetään kerran puolessa vuodessa ja vuoden lopussa sekä tarvit-
taessa useammin. Jokaisen asiakkaan edistymistä kuntoutussuunnitelman aikarajojen puitteissa seurataan niin 
käytöksen kuin psyykeen ja sosiaalisen toimintakyvynkin osalta.

Ohjaajat ja asiakkaat arvioivat ryhmätyötä kuukausittain. Arvioinnissa huomioidaan ryhmän dynamiikka, ryh-
mähenki, miten paljon asiakas osallistuu yhteiseen toimintaan sekä mahdollinen huono käytös, joka on hanka-
loittanut ryhmän toimintaa.

Lisäksi ohjaajat sekä kunakin päivänä vastuussa oleva asiakas arvioivat asiakkaita päivittäin, mitä tulee päivä-
ohjelman noudattamiseen etenkin aikataulujen osalta, toiminnan järjestämiseen sekä siihen, mikä on sujunut 
hyvin ja mikä huonosti. 
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Säännöllisten arviointikeskustelujen lisäksi asiakkaille annetaan jatkuvasti palautetta esimerkiksi päivittäisten 
toimintojen lomassa. Ohjaajat voivat esimerkiksi onnitella asiakkaita onnistumisesta tai huomauttaa huonosta 
käytöksestä. Ohjaajat arvioivat myös sitä, miten asiakkaat suoriutuvat käsillä olevasta tehtävästä, mitä asiakkaat 
saavat aikaan, miten hyvin he ovat omaksuneet opetettuja asioita jne.

9.3 TAPAAMINEN LÄÄKÄRIN 
KANSSA

On tärkeää, että kuntoutuskeskus tekee yhteistyötä lääketieteen ammattilaisten kanssa. Tämän vuoksi Sopi 
Jikko on solminut yhteistyösopimuksen Thiaroyen psykiatrisen sairaalan kanssa, joka vastaa asiakkaiden lääk-
keellisestä hoidosta ja seurannasta. Sopi Jikkon sosiaalityöntekijä on mukana keskuksen asiakkaiden lääkärikäyn-
neillä ja pitää muutenkin tiiviisti yhteyttä sairaalan henkilökunnan kanssa. Sairaalalla ja Sopi Jikkolla on yhteis-
työsopimus, johon on kirjattu yhteiset tavoitteet ja yhteistyön rakenteet, mitä tulee muun muassa säännöllisiin 
tapaamisiin, asiakastietojen vaihtoon ja raportointiin.

Lääkärikäynneillä asiakas, lääkäri ja keskuksen sosiaalityöntekijä keskustelevat luottamuksellisesti. On tärkeää, 
että tämä keskustelu käydään hyvässä yhteishengessä ja että asiakas kokee, että häneen suhtaudutaan vakavasti 
ja hänen odotetaan osallistuvan oman sairautensa hoitoon sekä ongelmiensa ratkaisuun.

TOISIN SANOEN TÄMÄ TARKOITTAA SEURAAVAA:
 ∙ Lääkärikäynnin aluksi lääkäri kysyy asiakkaalta tämän odotuksista ja kokemuksista.
 ∙ Lääkäri ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon asiakkaan toiveet, mm. mitä tulee eri tera-

piamuotoihin, ja antaa tämän osallistua päätöksentekoon.
 ∙ Tapaaminen lääkärin kanssa antaa asiakkaalle mahdollisuuden osallistua hoidon toteuttamiseen ja 

etenemisen seurantaan.

Lääkkeellisen seurannan avulla lääkäri pystyy arvioimaan, mikä on asiakkaan fyysinen ja psyykkinen vointi. 
Tämä tapahtuu yhteistyössä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa, jolta lääkäri saa palautetta asiakkaan edisty-
misestä. Yhteistyö lääkärin ja sosiaalityöntekijän välillä on rakentavaa. Sen avulla lääkkeellistä hoitoa voidaan 
muokata asiakkaan tilanteeseen sopivaksi. Koska lääkäri ei tiedä, mikä on asiakkaan fyysinen ja henkinen vointi 
lääkärikäyntien välillä, voi sosiaalityöntekijä antaa lääkärille tärkeää tietoa asiakkaan tilanteesta.

Tapaamiset lääkärin kanssa ovat tärkeässä roolissa, sillä psykososiaalinen hoito kulkee käsi kädessä lääkkeellisen 
hoidon kanssa. Sosiaalityöntekijä pitää kirjaa kaikkien asiakkaiden lääkärikäynneistä, varaa ajat ja ilmoittaa 
niistä hyvissä ajoin asiakkaalle ja tämän perheelle, jotta he ehtivät valmistautua lääkärikäyntiä varten. Sosiaali-
työntekijä on mukana kaikkien asiakkaiden lääkärikäynneillä, joiden aikana lääkäri arvioi asiakkaan voinnin ja 
räätälöi hoidon. Mikäli asiakas syystä tai toisesta keskeyttää lääkärillä käynnit, on vaarana, että asiakas retkahtaa 
ja joutuu palaamaan lähtöruutuun. Retkahduksen ehkäisemiseksi on tärkeää, että lääkärikäyntejä järjestetään 
ja että asiakas pitää niistä kiinni.

9.4 LÄÄKKEIDEN JAKO JA 
LÄÄKETIETEELLINEN SEURANTA

Sopi Jikko -keskuksen sosiaalityöntekijä huolehtii asiakkaiden lääkkeellisestä seurannasta yhdessä Thiaro-
yen psykiatrisen sairaalan henkilökunnan kanssa. Thiaroyen psykiatrisen sairaalan lääkärit määräävät nou-
datettavan lääkityksen, sosiaalityöntekijä huolehtii lääkkeenjaosta keskuksessa ja seuraa asiakkaita päivittäin, 
jolloin lääkitystä voidaan sairaalassa tarvittaessa muuttaa. Sosiaalityöntekijä saa asiakkaan potilastiedot heti, 
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kun asiakas aloittaa hoidon keskuksessa, mikäli asiakas on saanut lähetteen sairaalasta. Tämä tapahtuu luonnol-
lisesti asiakkaan suostumuksella. Potilastiedoista käy ilmi asiakkaalle määrätyt lääkkeet ja lääkkeiden annostus.

Sosiaalityöntekijä myös ohjaa ja opastaa perheitä huolehtimaan, että nuori ottaa lääkkeensä myös kotioloissa. 
Perheille on tärkeää kertoa, miksi lääkkeenotosta huolehtiminen on tärkeää. Sosiaalityöntekijä ja sairaalan lää-
kärit tapaavat toisiaan säännöllisesti ja vaihtavat asiakastietoja, jotta asiakkaan saama hoito olisi mahdollisim-
man kokonaisvaltaista.

Sosiaalityöntekijä neuvoo perheitä, jotta nämä pitäisivät huolta siitä, että asiakas ottaa lääkkeensä myös koto-
naan. On tärkeää kertoa perheille, miksi asiakkaan on otettava lääkkeensä myös vapaa-ajalla. Joidenkin perhei-
den huolimattomuuden vuoksi ja jotta voidaan auttaa oikeiden annosten antamisessa, sosiaalityöntekijä säilyt-
tää asiakkaan aamuisin ottamat lääkkeet keskuksessa ja auttaa asiakasta niiden ottamisessa tämän saavuttua 
keskukseen. Lääkkeet, jotka asiakkaan on otettava illalla, annetaan perheenjäsenen haltuun, joka huolehtii asi-
akkaasta ja valvoo, että kotona lääkkeitä otetaan reseptin määräysten mukaan.

On huomioitava, että kaikki päihdeongelmaiset eivät välttämättä tarvitse psykiatrista hoitoa tai lääkitystä, eikä 
sairaaloilla yleensä ole mahdollisuutta tarjota psykososiaalista kuntoutusta. Psykiatriset sairaalat olivat kui-
tenkin vuosikausia Senegalissa ainoita paikkoja, missä päihderiippuvaiset saivat mitään hoitoa. Ongelmana oli, 
että ne päihteiden käyttäjät, joilla ei ollut mielenterveyden ongelmia, kokivat psykiatrisen sairaalan vääräksi 
paikaksi itselleen ja katsoivat leimautuvansa hulluiksi, mikäli kävivät sairaalassa.

Joskus psykiatrin määräämällä hoidolla voi olla vakavia sivuvaikutuksia. Lisäksi asiakkaat saattavat käyttää 
määrättyjä lääkkeitä muihin tarkoitusperiin. He lisäävät annostusta yrittäessään päästä lääkkeiden avulla vie-
roitusoireistaan. Tämä ei tarkoita, etteikö lääkärillä olisi tärkeä rooli kuntoutuksen hoitoketjussa ja myös psy-
kiatrista hoitoa tarvitaan.

ESIMERKKI
Eräs asiakkaamme torkkui yhteisen toiminnan aikana. Asiasta huomautettiin asiakkaalle, mutta hän ei 
pystynyt selittämään uneliaisuuden syytä. Asiaa tiedusteltiin asiakkaan äidiltä, minkä jälkeen selvisi, että 
tämä oli antanut pojalleen kaksi Nozina-pilleriä iltaisin lääkärin määräämän yhden sijaan. Sosiaalityöntekijä 
teki kotikäynnin asiakkaan kotiin ja keskusteli tämän äidin ja muiden perheenjäsenten kanssa asiakkaalle 
kotona annettavien lääkeannosten tarkkailusta. Tämän jälkeen tilanne normalisoitui ja uneliaisuus hävisi.

Toisinaan lääkäri tapaa asiakkaan Sopi Jikko -keskuksessa. Sosiaalityöntekijä osallistuu luonnollisesti myös näi-
hin tapaamisiin. Näin sosiaalityöntekijän on mahdollista auttaa lääkkeellisen hoidon suunnittelussa, toisin sa-
noen kyseessä on asiakkaan parhaaksi tapahtuva yhteistyö. Mikäli keskuksen työntekijät huomaavat asiakkaan 
käytöksessä jotakin epätavallista tai että tämä käytös on muuttunut huonompaan suuntaan, he ottavat välittö-
mästi yhteyttä asiakkaan perheeseen ja hoitavaan lääkäriin.
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Perhetyöllä on Sopi Jikko -työmallissa äärettömän tärkeä merkitys. Perhetyö syventää ja laajentaa varsi-
naisten asiakkaiden kanssa tehtävää työtä. Se tarjoaa uusia kokonaisvaltaisia näkökulmia asiakkaan elämään, 
auttaa vahvistamaan ja tukemaan hänen kuntoutumistaan, mahdollistaa tulevaisuuden suunnittelun ja tarjoaa 
turvaa jatkotyöskentelylle. Sosialisaation näkökulmasta kuntoutuksen perimmäinen tarkoitus on auttaa yksilöä 
pitämään yllä ihmissuhteita ja löytämään jälleen paikkansa yhteiskunnassa ja lähiyhteisössä. Asiakkaan ensi-
sijainen sosiaalinen ympäristönsä on hänen perheensä. Tästä syystä on tärkeää ottaa perhe osaksi asiakkaan 
tukiverkkoa. 

Työtapa suuntautuu tehostettuun neuvontaan ja voimavarojen tukemiseen. Perheelle annetaan tukea arjessa ja 
pyritään parantamaan perheen sisäistä vuorovaikutusta sekä mahdollistamaan perheroolien muotoutuminen 
uudella tavalla. Keskuksessa toteutettavan hoidon jälkeen asiakas palaa kotiinsa ja viettää lopun päivää per-
heenjäsentensä kanssa. Jotta hoitosuhteesta olisi hyötyä myös perheelle, tarvitaan tuen lisäksi jonkin verran 
valvontaa, jotta vältyttäisiin suuremmilta riskitilanteilta.

Usein Senegalissa perheiden toiminta on vain pahentanut nuoren päihdeongelmaa johtuen ymmärryksen puut-
teesta sekä siitä, että perheillä on vaikeuksia suhtautua järkevästi tilanteeseen ensimmäisten päihteiden käy-
töstä kielivien merkkien ilmetessä. Koska perheen rooli on kuitenkin keskeinen asiakkaan toipumisessa, perhe 
on otettava osaksi kuntoutusprosessia. 

PERHETYÖN TAVOITE ON KAKSITAHOINEN .  
TERAPEUTTISESSA MIELESSÄ TAVOITTEENA ON:

 ∙ tarjota asiakkaan läheisille ja vanhemmille paikka, mistä he saavat tukea ja missä he voivat jutella 
ja päästä yli kriisitilanteesta, jonka perheenjäsenen päihdeongelma perheessä yleensä aiheuttaa

 ∙ kuunnella kärsiviä vanhempia ja auttaa heitä selviämään kriisitilanteesta
 ∙ ottaa vanhemmat mukaan tilanteen käsittelyyn.

TOISAALTA TAVOITE ON PUHTAASTI ENNALTA EHKÄISEVÄ:
 ∙ Vanhempien kuuntelemisen tarkoituksena on herkistää heitä lastensa päihdeongelmalle ja auttaa 

ymmärtämään päihdeongelmasta johtuvia muutoksia näiden käytöksessä. Tuki auttaa vanhempia, 
kun he miettivät omaa rooliaan ja vaikeaa tilannettaan vanhempina.

ESIMERKKI
Nuori asiakkaamme oli ajettu pois kotoa huumeiden käytön vuoksi. Hän asui kadulla ilman suojaa ja apua 
oman onnensa nojassa. Kadulla ollessaan hän tapasi muita nuoria ja asunnottomia päihteiden käyttäjiä, 
joiden joukkoon hän lyöttäytyi. Hänen päihteiden käyttönsä paheni ja hän alkoi harrastaa rötöstelyä. Asiak-
kaan perhe löysi hänet vasta, kun poliisi oli ottanut tämän kiinni ja vienyt vankilaan. Jos perhe olisi osannut 
puuttua ongelmaan sen ilmettyä ja hakea apua, poika olisi ehkä saanut oikeanlaista hoitoa ajoissa.

On tärkeää, että perheenjäsenet ymmärtävät, että he voivat keskustella nuoren kanssa ja tukea nuorta yrittämäl-
lä kuunnella häntä ja hänen mielipiteitään. Esimerkiksi kannabiksen käyttö voi kertoa koulunkäyntiin liittyvistä 
ongelmista, jännitteisistä perhesuhteista tai tunnetason vaikeuksista. Toisaalta kannabiksen käyttö voi tulla 
ilmi ongelmina koulunkäynnissä, ja siksi nuoren käyttäytymistä on tarkkailtava kokonaisvaltaisesti. Nuorta ei 
pidä tuomita, mutta häneltä ei pidä myöskään pimittää sitä, mitä mieltä vanhemmat ovat huumeiden käytön 
terveysriskeistä ja mahdollisista juridisista seurauksista.

Lisäksi nuorelle on kerrottava, mitä vaikutuksia päihteiden käytöllä voi olla tämän aivoihin. Otsalohko kehittyy 
nuoruusikään asti, minkä vuoksi nuori ei kykene välttämättä ymmärtämään tekojensa seurauksia tai sitä, mikä 
on oikein ja mikä väärin. Nuoret saattavat etsiä viihdykettä ja mielihyvää hurjillakin tavoin, sillä nuoruuteen 
kuuluu tietty kokeileminen ja rajojen rikkominen. Toisinaan päihteiden käytössä voi olla kyse myös vaikeiden 
tunteiden turruttamisesta.

Jos vanhemmat eivät saa nuorta lopettamaan käyttöä antamistaan neuvoista ja käydyistä keskusteluista huoli-
matta, vanhempien on pyydettävä ulkopuolista apua hoitoon erikoistuneilta tahoilta. Valitettavasti Senegalissa 
perheet kääntyvät usein taikauskon puoleen etsiessään apua tilanteeseensa, mikä on usein suuri este kuntou-
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tukselle. Perheellä ja senegalilaisella kulttuurilla on tärkeä rooli arjen toimintatavoissa yhä nykypäivänä ja siksi 
onkin tärkeää valistaa yhteisöjä ja antaa oikeaa tietoa perheille päihdeongelman luonteesta ja hoitomahdolli-
suuksista.

Kulttuuriset uskomukset ovat osa jokapäiväistä elämää Senegalissa, missä lähes jokainen yhteisö uskoo yliluon-
nollisiin voimiin, pahoihin henkiin ja loitsuihin. Kaiken poikkeavan käytöksen ajatellaan johtuvat näistä syistä, 
minkä vuoksi päihteiden käyttö voi jatkua pitkään ja päihderiippuvaista pidetään pahojen henkien tai loitsujen 
uhrina. Perheen mielestä kaikki päihteiden käytöstä johtuvat oireet voivat johtua yllä mainituista syistä, vaik-
ka nuori olisi hoidon piirissä. Jos perhe on kovin taikauskoinen, voi kuntoutustyö olla haastavaa, sillä perheet 
saattavat hyvin keskeyttää kuntoutuksen ja viedä nuoren uskonoppineiden ja poppamiesten hoidettavaksi. Kun 
tuloksia ei synny, perhe lopulta useimmiten ymmärtää tilanteen. Taikausko saattaa siis estää tai vähintään hi-
dastaa hoitoon pääsyä.

Edellä kuvatuista syistä johtuen on helppo ymmärtää, miksi kotikäynnit ovat kuntoutuksessa niin tärkeässä roo-
lissa. Näin sosiaalityöntekijä pääsee rauhassa keskustelemaan asiakkaan vanhempien kanssa hoitoon liittyvistä 
seikoista ja kertomaan heille päihderiippuvuuden problematiikasta. Perheet tarvitsevat oikeaa tietoa ja apua 
siihen, kuinka suhtautua läheisen päihderiippuvuuteen. Siksi perhetyön merkitys on erittäin suuri kuntoutus-
työn onnistumisen kannalta.

10.1 PERHEEN PELOT
Päihteiden käytön paljastuminen on yleensä perheelle valtava shokki ja johtaa usein stressitekijöiden kasau-

tumiseen. Se luo jännitteitä perheen sisäiseen vuorovaikutukseen ja muuttaa perheenjäsenten rooleja, mikä on 
omiaan ajamaan perheen sisäiseen kriisiin. Puolisoiden suhde saattaa joutua koetukselle syystä, että vanhemmat 
reagoivat nuoren päihdeongelmaan usein eri tavalla. Myös sisarukset saavat osansa paineesta ja reagoivat siihen 
eri tavoin – kuka koettamalla peittää tai tyynnytellä tilannetta, kuka kääntämällä selkänsä.

Lähes kaikilla vanhemmilla on päällimmäisenä tunteena syyllisyys ja epäonnistuminen vanhempana. He miet-
tivät, mitä ovat tehneet väärin kasvattajina ja mitä naapurit mahtavat heistä ajatella. Vanhemmat eivät tiedä, 
miten tilanteessa tulisi toimia, he tuntevat suurta epätietoisuutta ja epävarmuutta. Tilanne saattaa jatkua vuosia 
ja lukkiuttaa perheen sisäisen vuorovaikutuksen itseään toteuttavaksi kehäksi. Tällöin ei riitä pelkästään nuoren 
hoitaminen, vaan kaikkien perheenjäsenten on omaksuttava uusia toimintatapoja, löydettävä voimavaroja ja 
tukea omaan kuntoutumiseen.

Perheenjäsenen päihteiden käyttö aiheuttaa perheissä suurta tuskaa. Perheet saattavat olla erittäin traumati-
soituneita tilanteesta, mikä ei ole ihme, sillä he ovat pahimmillaan vuosikausia yrittäneet selvitä ja hakea apua 
eri tahoilta huonolla menestyksellä. Erityisesti äidit kuormittuvat usein pahasti tämänkaltaisessa tilanteessa. 
Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että perheillä on suuri avun ja tuen tarve, kun nuori vihdoin saa Sopi 
Jikko -keskuksessa hoitoa. Niinpä joka kerta, kun jotain epätavallista tapahtuu, perhe soittaa välittömästi sosi-
aalityöntekijälle kertoakseen asiasta ja pyytääkseen häntä apuun.

10.2 OMAISTEN REAGOINTITAVAT
Perheenjäsenen päihdeongelma vaikuttaa koko perheen sisäiseen vuorovaikutukseen. Seuraavassa on esi-

tetty omaisten käyttämiä hallintakeinoja (tai reagointitapoja), joita psyykkisesti sairastuneiden henkilöiden 
omaiset käyttävät yrittäessään selviytyä oireiden aiheuttamista ongelmatilanteista (Berg, 1999). Kyseisiä rea-
gointitapoja on tässä yhteydessä käytetty viitteinä kuvaamaan päihteitä käyttävien henkilöiden omaisten rea-
gointia lapsensa/sukulaisensa tilanteeseen.

Nämä ovat perheessä spontaanisti ilmeneviä tapoja yrittää ratkaista ongelmia tai selviytyä vaikeista tilanteista 
eli ne eivät välttämättä ole tarkoituksenmukaisia toimintatapoja. Ne eivät siis välttämättä tuota tavoiteltua 
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lopputulosta, kuten perheenjäsenen päihteidenkäytön loppumista, vaan voivat pahimmillaan jopa mutkistaa 
perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita ja siten ylläpitää ongelmaa. Asiakkaan perheen kanssa työskentelevän 
työntekijän on hyvä olla tietoinen näistä reagointitavoista sekä osata tunnistaa niitä, jotta hän voisi parhaiten 
auttaa ja neuvoa perheitä siinä, miten perheenjäsenen päihdeongelmaan tulisi suhtautua ja kuinka perhe voisi 
parhaiten tukea perheenjäsenen kuntoutumisprosessia.

PAKOTTAMINEN
Omainen käyttää rankaisua pakottaakseen päihteitä käyttävän läheisensä toimimaan halutulla tavalla. Rankai-
sukeinoina voidaan käyttää esim. kriittisiä huomautuksia, uhkauksia, fyysistä aggressiota tai häpeän tunteiden 
aiheuttamista käyttäjälle.

VÄLTTÄMINEN
Omainen pyrkii minimoimaan vuorovaikutusta päihteiden käyttäjän kanssa joko vetäytymällä tilanteesta tai 
esim. tekemällä asianosaisen puolesta asioita, joista hän ei usko tämän selviytyvän itsenäisesti.

VÄLINPITÄMÄTTÖMÄT REAKTIOT
Omaiset eivät reagoi, koska eivät halua tiedostaa ongelmaa tai koska käyttäytyminen hyväksytään osana käyt-
täjän persoonallisuutta.

MUKAAN MENEMINEN
Omaiset tukevat päihteiden käyttäjän käyttäytymistä menemällä siihen mukaan. Esimerkiksi negatiivisten tun-
teiden ilmetessä omainen voi antaa käyttäjälle myönnytyksiä hänen ’sairautensa’ takia tai vahvistaa sosiaalista 
vetäytymistä ymmärtämällä tämän masennusta. 

ALISTUMINEN
Alistuminen edustaa sellaista kehityksen lopputulosta, jossa omaisen yritykset kontrolloida päihteiden käyttä-
jän käyttäytymistä ovat epäonnistuneet, omaiset alkavat kokea voimattomuutta ja lopulta alistuvat tilanteeseen.

RAUHOITTAMINEN
Omaiset pyrkivät luomaan kodissaan rauhallisen ja tasapainoisen ilmapiirin menemättä mukaan päihteiden 
käyttäjän elämäntilanteeseen. Tämä tilanne on yleensä seurausta useita vuosia jatkuneesta ongelmasta, jonka 
omaiset ovat rajanneet kotinsa ulkopuolelle ja kieltäytyvät enää ottamasta siihen osaa.

ORGANISOIMATTOMAT REAKTIOT
Omaiset ilmaisevat avuttomuuden ja epätoivon tunteita ja yrittävät samanaikaisesti monia erilaisia tapoja toi-
mia ilman, että mikään toimintatapa olisi selvästi ensisijainen.

10.3 VUOROVAIKUTUS PERHEEN 
KANSSA

Päihdeongelman ilmettyä perheen ja nuoren välinen suhde muuttuu usein kireäksi. Kumpikaan osapuoli 
ei ymmärrä toisiaan, ja he elävät ennennäkemättömän trauman keskellä. Päihderiippuvainen tulee helposti 
väärinymmärretyksi perheensä taholta, sillä Senegalissa perheellä on tapana tuomita ja jopa ajaa pois kotoa 
perheenjäsen, joka tuottaa häpeää perheelle.
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Koska huumausaineiden käyttö on monella tavoin poikkeavaa ja myös rikollista käyttäytymistä, perheet yrit-
tävät peitellä ongelmaa, jotta eivät herättäisi naapureiden huomiota. Ymmärrettyään tilanteen, päihdeongel-
mainen saattaa käyttää sitä hyväkseen esimerkiksi kiristämällä perhettään antamaan hänelle rahaa, jonka hän 
sitten käyttää huumeiden hankkimiseen. Sosiaaliset ja perheen sisäiset suhteet voivat romuttua tyystin sen 
vuoksi, että tilannetta ei käsitellä perheessä oikealla tavalla. Sopi Jikko -keskuksen työntekijöiden tehtävänä 
onkin auttaa vanhempia ymmärtämään, mistä päihderiippuvuudessa on kyse, ja siten auttaa perheenjäsenten 
välistä kommunikaatiota ja purkaa perheessä ilmeneviä jännitteitä.

Ymmärtääkseen lapsensa tilannetta vanhempien on hyvä tietää, että nuoruus on kasvun ja muutosten aikaa. 
Nuori kokee muutoksia, jotka liittyvät fyysiseen ja psyykkiseen kypsymiseen, erityisesti itsenäistymiseen, mitä 
pidetään nuoruuden tärkeimpänä kehitystehtävänä. Itsenäistyminen tapahtuu henkisellä tasolla. Vanhempien 
merkitys vähenee ja ikätovereiden kasvaa, kun nuori pyrkii muuntamaan vanhempiinsa aiemmin kohdistuneen 
riippuvuutensa ja samaistumisensa omiin tovereihinsa. Tämä on normaalia kehitystä, mutta voi olla myrskyisää 
aikaa. Nuori voi olla ärtyisä ja hänen tunteensa voivat kuohua, mielialat vaihdella ja nuori saattaa tuntea epätoi-
voa, häpeää tai raivoa pienistäkin asioista. Nuoret ovat kuitenkin erilaisia: osan reagointitapa voi olla hyvinkin 
aggressiivinen ja provosoiva, osa taas vetäytyy itseensä. (Conseils aux parents, 2015; Nuoruuden kehitystehtävät, 
2015; Persoonallisuuden ja tunne-elämän kehitys, 2015.)

Fyysisistä (mm. hormonaalisista) ja psyykkisistä muutoksista johtuen nuori saattaa kokea hämmennystä, ei-
kä hän välttämättä pysty aina reagoimaan kovin kypsästi. Hän saattaa käyttäytyä uhmakkaasti ja röyhkeästi. 
Tällainen käytös on normaalia ja menee ohi aikanaan. Tässä kehitysvaiheessa nuorella ei kuitenkaan vielä ole 
hyvin kehittynyttä arviointikykyä ja käsitystä syy-seuraussuhteista ja hän saattaa ajautua väärään seuraan tai 
kokeilemaan asioita, joita ei pitäisi kokeilla. Erilaiset kokeilut ja uudet kokemukset, hyvät ja huonot sellaiset, 
kuuluvat ikävaiheeseen, kun nuori opettelee tuntemaan itseään. Nuori kokee tällöin tyypillisesti esimerkiksi 
ensimmäisen ihastumiset ja rakastumiset tai saattaa kokeilla tupakointia tai päihteitä. (mt.)

Nuoruus on ikävaiheena vaikea ja sitä pidetäänkin usein eräänlaisena kriisinä. Usein ajanjakso on vaikea myös 
nuoren vanhemmille. Nuori saattaa kokea vanhempien neuvot ja avun esteenä itsenäisyydelleen ja suhtautua 
niihin huonosti, vaikka hänellä on kuitenkin samaan aikaan tarve vanhempien asettamille rajoille. Tästä huo-
limatta on kuitenkin tärkeää, että vanhemmat viestivät nuorelle selvästi, mitä ajattelevat päihdekokeiluista ja 
huumeiden käytöstä. On kuitenkin tärkeää, että vanhemmat pyrkivät kaikissa olosuhteissa säilyttämään dialo-
gin lapsiinsa. Silloin kun lapsi käyttää huumeita, ongelman kieltäminen tai siitä puhumisen välttely ei ratkaise 
mitään, oikeastaan päinvastoin. (mt.)

Senegalissa moniavioiset perheet ovat yleisiä. On tavallista tavata pariskuntia, jotka ovat eronneet, koska avio-
mies ja lapsen äiti pitävät huumausaineiden käyttöä noituutena tai loitsuna, jonka toinen vaimoista on langet-
tanut lapsen päälle. Useimmiten aviomies ja joskus koko yhteisö pitävät tilannetta merkkinä vaimon uskolli-
suuden puutteesta.

Sopi Jikkon sosiaalityöntekijän tehtävänä on auttaa ja neuvoa vanhempia ja pitää heihin yhteyttä, jotta he voi-
vat yhdistää voimansa ja saada nuorensa sitoutettua hoitoon. Työntekijä kannustaa perheenjäseniä pitämällä 
tiiviisti yhteyttä heidän kanssaan ja kannustamalla heitä, jotta he voisivat auttaa perheenjäsentään pääsemään 
irti riippuvuudestaan.

On tärkeää, että työntekijä pyrkii havaitsemaan myös sen, mikä perheen vuorovaikutuksessa on hyvää, ja mikä 
toimii hyvin. Usein perheet ovat kokeilleet monia eri tapoja auttaa nuortaan. Osa keinoista on voinut toimia hy-
vin. Nämä onnistuneet toimintatavat on nostettava esiin, jotta perhettä voidaan kannustaa jatkamaan nuorensa 
tukemista mahdollisimman hyvin.

Perheen panos perheenjäsenensä kuntoutuksessa on mittaamattoman arvokasta, sillä perhe on Senegalissa 
yksilön ensisijainen sosiaalinen viitekehys.
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10.4 KOTIKÄYNNIT
Kotikäynneissä on kyse resosiaalisaation eli yhteisöön uudelleen orientoitumisen ja kuntoutuksen tukemi-

sesta asiakkaan perheyhteisössä. Kokemus on osoittanut, että perheellä ja lähiyhteisöllä on Senegalissa merkit-
tävä rooli yksilön elämässä, näin ollen perheen merkitys myös asiakkaan kuntoutumiselle on korostunut. Tästä 
johtuen onkin ollut tärkeää ottaa perhe mukaan kuntoutusprosessiin, jolloin asiakkaan perheenjäsenet saavat 
tietoa ja tukea siitä, miten parhaiten auttaa asiakkaan kuntoutustavoitteiden edistymisessä kotioloissa. 

Perheellä on myös sellaista tietoa asiakkaan kuntoutumisen edistymisestä, mitä keskuksen työntekijöillä ei ole. 
Kun perhe ja kotikäyntejä tekevä sosiaalityöntekijä keskustelevat yhdessä asiakkaan tilanteesta, voidaan hoitoa 
räätälöidä paremmin asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tarkoituksena on tukea asiakasta kohti autonomiaa.

Sen lisäksi, että Senegalissa perheen ja lähiyhteisön merkitys yksilön elämässä on korostunut, nuoret myös 
elävät pitkään tiiviissä perheyhteydessä. Koska yhden perheenjäsenen päihdeongelma vaikuttaa koko perheen 
dynamiikkaan ja hyvinvointiin, on tärkeää pyrkiä hoitamaan koko perhettä kokonaisuutena. Vanhemmat saat-
tavat toisinaan piipahtaa käymään myös Sopi Jikko -keskukseen. Se kertoo siitä, miten tärkeää nuoren kuntoutus 
on koko perheelle. Vanhempien kanssa on kuitenkin hyvä keskustella siitä, milloin keskuksessa voi vierailla. 
Näin perheenjäsenten vierailut keskuksessa eivät turhaan häiritse keskuksen päiväohjelmaa ja kuntoutuksellisia 
toimintoja.

Sosiaalityöntekijä pitää yhteyttä perheisiin puhelimitse ja kotikäynneillä. Tavoitteena on valistaa vanhempia ja 
pitää heitä ajan tasalla heidän lastensa käytöksessä tapahtuvista muutoksista kuntoutuksen aikana. Näin myös 
vanhemmat pääsevät osallisiksi siitä, mitä heidän lastensa elämässä tapahtuu ja ovat tietoisia siitä, miten he 
kulloinkin voivat parhaiten tukea lapsiaan. Sosiaalityöntekijä myös ohjaa ja opastaa perheitä huolehtimaan, 
että nuori ottaa lääkkeensä myös kotioloissa. Perheille on tärkeää kertoa, miksi lääkkeenotosta huolehtiminen 
on tärkeää.

Usein perhe on helpottunut tietäessään lapsensa saavan apua huumeongelmaansa keskuksesta ja perheen 
jäsenet raportoivat tunnollisesti sosiaalityöntekijälle, miten nuoren kuntoutumisen eteneminen kotioloissa 
näyttäytyy.  Toisaalta joissakin perheissä ei nuorta välttämättä osata tukea tarpeeksi tämän kuntoutumispyrki-
myksissä. Siksi perheitä on hyvä tavata myös paitsi yksitellen, myös ryhmäkokoontumisten merkeissä. Perhe-
kokoontumiset tarjoavat myös oivan mahdollisuuden vertaistuelle ja kokemusten jaolle perheiden välillä. Tämä 
voi parhaimmillaan olla voimaannuttava kokemus: ”Emme ole yksin, on muitakin perheitä, jotka kamppailevat 
näiden asioiden kanssa. Nyt on vaikeaa, mutta tästä on mahdollista selvitä!”

Perheiden kanssa tehtävää työtä voi toisinaan hankaloittaa se, että taikauskoisuus on yhä arkea Senegalissa ja 
kodeissa halutaan uskoa lasten ja nuorten ongelmien johtuvan esimerkiksi pahoista hengistä, ei huumeongel-
masta. Siksi onkin tärkeää, että päihdetyön ammattilaiset tekevät intensiivistä huumeisiin liittyvää tiedotusta 
paikallisessa yhteisössä, jotta ihmiset olisivat paremmin tietoisia huumeiden aiheuttamista ongelmista ja siitä, 
että huumeriippuvuutta voidaan hoitaa. Samalla huumeriippuvuuteen liittyvä stigma hälvenee.

ESIMERKKI
Sosiaalityöntekijän laatima raportti kotikäynnistä erään asiakkaan luona

Saavuin asiakkaan kotiin kello 18.45 ja asiakkaan äiti otti minut vastaan. Ensin puhuimme asiakkaan tervey-
dentilasta ja väliin jääneestä lääkärikäynnistä. Lisäksi keskustelimme siitä, millä tavoin asiakkaan itsenäis-
tymistä ja sopeutumista voisi paremmin tukea. Kävimme asiakkaan huoneessa ja huomasin, että tavarat 
olivat paremmin järjestyksessä ja huone oli siistimpi verrattuna edelliseen vierailuuni, jolloin huone oli 
ollut sotkuinen. Asiakkaan äiti on keskustellut muurarin kanssa siitä, millä tavoin huoneen voisi remon-
toida ennen talvea. Asiakkaat vanhemmat kiittelivät koko Sopi Jikko -keskuksen henkilökuntaa panokses-
ta asiakkaan kuntoutuksessa. Lopuksi keskusteltiin päihteiden käytöstä ja kuntoutuksen edistymisestä ja 
tutustuttiin asuintiloihin. Suosittelin perheelle asiakkaan kuntoutuksen edistämiseksi seuraavaa: ”Pitäkää 
kiinni sovituista tapaamisista, sillä asiakas on raittiuden ylläpitovaiheessa ja hänen on osallistuttava tunnol-
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lisesti lääkinnälliseen seurantaan. Hänellä on tapaaminen lääkärin kanssa ensi keskiviikkona psykiatrisessa 
sairaalassa.”

Sosiaalityöntekijä suunnittelee kotikäyntien ajankohdat ja suorittaa niitä joskus myös perheen pyynnöstä. Ko-
tikäynti on olennainen osa asiakkaan kuntoutus- tai sopeuttamisprosessia. Kyse ei ole kohteliaisuuskäynnistä, 
vaan se on osa sopeuttamistyötä. Kotikäyntejä tehdään tarpeen mukaan ja tätä tarvetta arvioidaan kuntoutuk-
sen seurannassa mm. kuntoutussuunnitelman ja toteutuneiden tavoitteiden pohjalta.

Kotikäyntien tarkoitus on saada yksilö sopeutumaan perhepiiriinsä ja sosiaaliseen ympäristöönsä ja arvioida 
yksilön psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa sekä toimintakykyä yleisellä tasolla sekä hoidon seurannan kan-
nalta. Kotikäyntien tavoitteena on arvioida, miten asiakas osaa soveltaa kuntoutuksen aikana oppimiaan taitoja. 
Lisäksi tarkoituksena on parantaa asiakkaan kotioloja ja vahvistaa asiakkaan ja muiden perheenjäsenten välisiä 
suhteita.
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Eri verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö on järkevä ja tehokas tapa auttaa asiakasta hyötymään mahdolli-
simman paljon tarjolla olevista hoitopalveluista. Joka kuun alussa järjestetään verkostokokous, jossa käsitellään 
tarkemmin kunkin asiakkaan tilannetta ja edistymistä. Sopi Jikko -keskus hyödyntää tarvittaessa mm. psykiat-
rien, psykologien ja muiden ammattilaisten osaamista ja konsultaatiota.

Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää, koska asiakkailla voi olla useita hyvin erilaisia ongelmia, eikä yhden 
asiantuntijan tietotaito aina riitä niitä ratkaisemaan (Isoherranen, 2012). Nämä ongelmat saattavat liittyä päih-
deongelman lisäksi esimerkiksi terveydenhoitoon, mielenterveyteen, asumiseen, perhesuhteisiin, toimeentu-
loon tai vaikkapa rikosseuraamusasioihin.

Moniammatillisessa yhteistyössä on oikeastaan kyse työtavasta, jossa eri asiantuntijoiden asiantuntemus 
kootaan yhteen siten, että asiakasta pystytään auttamaan parhaalla mahdollisella tavalla asiakaslähtöisesti. 
Tällaisessa yhteistyössä on kuitenkin myös haasteita, joita voivat olla mm. rooleista sopiminen, vastuu-
kysymysten määrittely, yhteisen tiedon luomisen käytännöt (esimerkiksi asioiden kirjaamiskäytännöt) 
sekä vuorovaikutukseen liittyvät tekijät kuten tiimityötaitojen oppiminen. Nämä mahdolliset haasteet on 
hyvä ottaa huomioon, kun yhteistyökuvioita käynnistetään ja yhteistyökumppaneiden tulisikin ennalta 
keskustella ja sopia esimerkiksi juuri rooleihin ja vastuihin liittyvistä kysymyksistä. Tärkeintä on, että kai-
killa osapuolilla on yhteinen ymmärrys toimintatavoista, jotta vältetään turhat ristiriidat ja sekaannukset. 
(Isoherranen, 2012.) 
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SOPI JIKKOSSA TYÖSKENNELLÄÄN SEURAAVIEN TAHOJEN KANSSA:
 ∙ psykiatristen sairaaloiden, kuten Thiaroye ja Dalal Khél, joista jälkimmäinen on erikoistunut hoita-

maan psyykkisiä oireita, kuten stressiä, depressiota ym.
 ∙ psykologien, jotka vierailevat keskuksessa vetämässä työnohjauksellisia istuntoja keskuksen 

työntekijöille
 ∙ terapeuttiseen työskentelyyn perehtyneiden ammattitaiteilijoiden kanssa
 ∙ sairaanhoitajien, jotka tulevat tarvittaessa apuun ja hoitavat asiakkaiden sairauksia, kuten mala-

riaa, kuumetta tms.
 ∙ eri ammattien edustajien, kuten autokoulun opettajien, räätälien, seppien ym., jotka käyvät esitte-

lemässä asiakkaille erilaisia vaihtoehtoja työharjoittelulle
 ∙ käsityötaiteilijoita ja muusikoita, jotka vetävät lyhyitä työpajoja Sopi Jikko -keskuksessa.

11.1 SAIRAALAYHTEISTYÖ
Sairaalan kanssa tehtävä työ on tärkeää, sillä sairaalan sosiaalityöntekijät ja lääkärit ohjaavat kuntoutujia 

Sopi Jikko -keskukseen ja lisäksi sairaala huolehtii Sopi Jikkon asiakkaiden lääkinnällisestä hoidosta kuntoutuksen 
aikana. Nuoret läpikäyvät sairaalassa vieroitushoidon, jonka jälkeen yhteistyö jatkuu lääkinnällisen tarkkailun 
osalta kuntoutujien ollessa samanaikaisesti Sopi Jikko -toiminnan piirissä.

Käytännössä on havaittu, että sairaalayhteistyön luonteesta on hyvä sopia tarkasti yhteistyökumppaneiden 
kesken. Sopimukseen on hyvä kirjata yhteistyökumppaneiden roolit ja vastuut, vastuu-/yhteyshenkilöt niin sai-
raalan kuin Sopi Jikkon puolelta sekä sopimukset siitä, miten tiedonkulkuun liittyvät asiat käytännössä hoidetaan 
(esim. säännölliset palaverit yhteistyökumppaneiden kesken, miten asiakastietoja vaihdetaan, kuntoutukselliset 
verkostopalaverit). 

Yhteistyö sairaalan kanssa pohjautuu molempien osapuolten allekirjoittamaan yhteistyösopimukseen. Yhteis-
työssä keskitytään kuntoutukseen ja osapuolet voivat ohjata asiakkaita toinen toisilleen. Toisin sanoen vieroi-
tusjakson jälkeen sairaala lähettää asiakkaan jatkokuntoutukseen Sopi Jikko -keskukseen, mutta myös keskus 
voi tarittaessa lähettää asiakkaansa sairaalaan katkaisuhoitoon retkahduksen sattuessa.

Sairaala vastaa lääkkeellisestä hoidosta ja Sopi Jikko vuorostaan psykososiaalisesta kuntoutuksesta. Sairaalan 
roolina on ohjata asiakkaita kuntoutuskeskukseen sekä vastata näiden lääkkeellisestä hoidosta vastaanotto-
käynneillä. Sopi Jikko ja sairaala keskustelevat asiakkaan hoidosta ja vaihtavat keskenään asiakkaan hoidon kan-
nalta merkityksellisiä tietoja.

Käytännön yhteistyöstä sairaalan hoitavien lääkärien kanssa kerrotaan tarkemmin kappaleissa 9.3 ja 9.4, jotka 
käsittelevät lääkärikäyntejä sekä lääkkeiden jakoa.

11.2 TYÖHARJOITTELU, 
KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA, 
KOULUTUKSET

Asiakkaiden sijoittumista takaisin yhteiskuntaan ja työelämään tuetaan tarjoamalla heille erilaisia työhar-
joittelu- ja koulutusmahdollisuuksia. Eri tahojen kanssa on tehty yhteistyötä, jotta tämä olisi mahdollista. Yh-
teistyötä voi tehdä mm. erilaisten järjestöjen ja koulutusten tarjoajien kanssa, kuten autokoulujen ja taiteilija-
yhdistysten.
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Työharjoittelu on paitsi hyödyllistä myös tärkeätä, koska se on asiakkaalle ensimmäinen askel itsenäisyyteen. 
Työharjoittelusta keskustellaan asiakkaan kanssa jo ennakkoon, ennen kuin asiakas on edes vielä valmis irrot-
tautumaan keskuksen turvallisesta huomasta. Hänen kanssaan keskustellaan toiveista ja tulevaisuuden unel-
mista, ja vakavammin viimeistään siinä vaiheessa, kun hänen henkiset ja psyykkiset voimavaransa ovat alkaneet 
palautua. Usein kyseinen vaihe tulee eteen viimeistään silloin, kun Sopi Jikko -keskuksen arkirutiinit alkavat 
tuntua asiakkaasta jopa jo hieman pitkästyttäviltä. 

Työharjoittelupaikan valinta lähtee aina asiakkaan omista toiveista käsin ja sen järjestämisen lähtökohtana 
on pyrkimys edistää hänen tulevaisuuteen suuntautuvia tavoitteita. Sosiaalityöntekijä tekee ennakkokäynnin 
harjoittelupaikkaan ja keskustelee mahdollisen tulevan työnohjaajan kanssa asiakkaan tavoitteista sekä niistä 
säännöistä, joita kuntoutujan kanssa työskenneltäessä on noudatettava.

Sosiaalityöntekijä seuraa asiakkaan työharjoittelun edistymistä käymällä säännöllisin välein keskusteluja sekä 
koulutuksesta vastaavan ohjaajan että asiakkaan kanssa. Työharjoittelun tavoitteena on kiinnittää asiakas työ-
elämään ja seurannan tavoitteena vuorostaan varmistaa hänen työssä pärjääminen ja kyky kantaa vastuuta. 

Sopi Jikko -keskuksen asiakkaiden työharjoittelupaikkoja ovat olleet mm. autokoulu, jossa he ovat suorittaneet 
ammattikuljettaja tutkinnon, räätälin oppi, ATK-taitojen peruskurssi, sähköasentajan tutkinto, musiikinopin-
not, puusepän oppi, putkiasentajan, muurarin ja maalarin koulutus sekä batiikkivärjäyksen opinnot.

Työharjoittelun pituus määräytyy harjoittelun mukaan. Toiset ammatit vaativat pitemmän oppijakson, mm. 
puusepän koulutus, kuin toiset. Harjoittelun kesto riippuu myös asiakkaasta ja hänen voimavaroistaan ja, ennen 
kaikkea, kyvystään kantaa vastuuta sekä valmiuksista itsenäiseen oppimiseen. On myös tärkeää, että asiakas saa 
harjoittelupaikassaan riittävästi ohjausta ja että harjoittelun ohjaaja ymmärtää olla vaatimatta aluksi liikoja, 
mutta osaa myös kasvattaa vaatimustasoa asiakkaan edistyessä.

Työharjoittelusta laaditaan virallinen sopimus työpajan ohjaajan tai koulutuksesta vastaavan henkilön ja kes-
kuksen välillä. Sopimuksessa määritellään harjoittelun tavoitteet, harjoittelun kesto, asiakkaiden määrä, har-
joittelun aikataulu sekä osapuolten velvollisuudet ja vastuut. Sosiaalityöntekijä valvoo sopimuksessa nimettyjen 
velvoitteiden noudattamisesta puolin ja toisin.

Työharjoittelujakson jälkeen asiakas palaa Sopi Jikko -keskukseen, jossa hänen kanssaan käydään palautekes-
kustelu. Keskustelussa käydään läpi asiakkaan tuntemuksia ja keskustellaan uusista kokemuksista, joita hän on 
kohdannut, sekä tavoitteista, joita hän on saavuttanut. Palautekeskusteluun osallistuvat aina asiakkaan lisäksi 
keskuksen koordinaattori, sosiaalityöntekijä sekä ohjaaja, sillä palautekeskustelut auttavat myös heitä syventä-
mään ymmärrystä asiakkaan edistymisestä ja valmiudesta siirtyä itsenäiseen elämänvaiheeseen.
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YHTEENVETO JA KIITOKSET
Seitsemän vuoden hankeprosessi on ollut innostava ja toisinaan myös haastava. Yhteisen matkan aikana olem-
me saaneet tutustua lukuisiin uusiin ihmisiin, joista on tullut ystäviä ja läheisiä matkakumppaneita. Hankepro-
sessin ovat mahdollistaneet myös kaikki ne senegalilaiset tahot ja viranomaiset, jotka ovat antaneet varaukset-
toman tukensa uudenlaisen työtavan tuomiseen ja juurruttamiseen senegalilaiseen yhteiskuntaan.

Haluamme kiittää Suomen Ulkoasianministeriötä hankkeen mahdollistamisesta. Kiitämme erityisesti hallin-
nollista ulkoasiainsihteeriä Leila Riitaojaa ja hänen edeltäjäänsä Merja Luostarista kaikesta avusta, tuesta ja 
neuvoista, mitä olemme heiltä seitsemän vuoden aikana saaneet.

Tämä teos ei olisi toteutunut ilman kaikkia niitä luovia ja työllensä omistautuneita ihmisiä, jotka ovat olleet 
mahdollistamassa hankkeen toteutusta ja työkirjan valmistumista. Erityiskiitokset kuuluvat ennen kaikkea Sopi 
Jikkon työlleen omistautuneelle henkilökunnalle: Samba Badiane, Marème Diagne, Birane Anta Seye, Gnima Bad-
ji ja Fatou Saw. He ovat kaikki osallistuneet työkirjan kolmannen osan kirjoittamiseen ja oman kokemuksensa 
siirtämiseen lukijalle. Tässä yhteydessä emme voi unohtaa myöskään keittäjä Astou Ndoyea, siivooja Coumba 
Diopia ja vartija Youssou Touréa, jotka ovat mahdollistaneet täysipainoisen paneutumisen hankkeen eteenpäin 
viemiseen ja työkirjan tuottamiseen.

Erittäin suuri merkitys hankkeelle ja kyseisen työkirjan toteutumiselle on ollut myös Tukikohta ry:n viestin-
täkoordinaattorin, Mia-Marisa Rannan, työpanoksella. Hän on ollut paitsi kouluttamassa Sopi Jikkon henkilö-
kuntaa ja vastannut hankkeen raportoinnista, myös osallistunut työkirjan kirjoittamiseen. Hänen panoksensa 
työkirjan kirjoittamisessa, tarkistamisessa ja viimeistelyssä on ollut korvaamaton. Kiitos myös Raphaël Khan 
avusta ja konsultaatiosta liittyen moniin ranskankielistä laitosta koskeviin kysymyksiimme.

Diamaguene Sicap Mbaon Oikeustalon koordinaattori, Ibrahim Diatta, on ollut kaikkina menneinä seitsemänä 
vuotena hankeprosessin uskollinen tukija ja toiminnan mahdollistaja. Hän on puhunut hankkeen puolesta lu-
kuisissa tilaisuuksissa ja ollut näkyvä hahmo hankkeen tunnetuksi tekemisessä niin viranomaispiireissä, kuin 
myös paikallisella tasolla Pikinen alueella asuvien kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen keskuudessa. Samoin ha-
luamme kiittää Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furmania suuresta avusta ja tuesta hankeen eri vaiheissa.

Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi haluamme kiittää ennen kaikkea Antonia Ringbomia, joka on ollut kor-
vaamattomana tukena kumpaisellekin yhteistyöosapuolelle. Hän on mahdollistanut suomalaisille ”pehmeän 
laskun” Senegaliin, tuonut hankkeen piiriin oman laajan verkostonsa, toiminut taustatukena ja konsulttina, 
kuten myös kouluttanut paikallisia ohjaajia taideterapian ja elokuvakielen käyttämiseen päihdekuntoutuksessa. 
Lisäksi haluamme kiittää kaikkia hankkeen senegalilaisen työryhmän koulutuksessa avustaneita: Margherita 
Zilliacus, Petri Kylmänen, Hanna Mutanen, Mila Sjöholm, Eeva Niemi ja Pekka Niittyvirta.

Myös kulttuurikeskus RIAC ansaitsee erityiskiitokset korvaamattomasta panoksestaan erilaisten taideterapeut-
tisten menetelmien soveltamisessa ja juurruttamisessa Sopi Jikko -keskuksen toimintaan. Heidän osaamisensa, 
antaumuksellinen suhtautumisensa työhönsä ja valmius jatkuvasti uusien menetelmien soveltamiseen haas-
teellisten kohderyhmien kanssa työskenneltäessä hakevat vertaistaan niin Senegalissa kuin myös Suomessa. 

Lisäksi haluamme kiittää niitä lukuisia henkilöitä, jotka ovat eri tavoin olleet mahdollistamassa työn tekemistä 
Senegalissa:

Mademba Gueye, Oikeustalojen toiminnasta vastaava tekninen neuvonantaja oikeusministeriössä
Ibra Bocar Wane, CILD:n apulaiskoordinaattori
Professori Aida Sylla, mielenterveyden jaoston johtaja, aiemmin Thiaroyen psykiatrisen sairaalan johtava lääkäri
Dibcor Yatte, Thiaroyen psykiatrinen sairaala, sosiaalityön jaoston johtaja sekä kaikki psykiatrisen sairaalan sosiaa-
lityöntekijät
Gorgui Kebe, psykologi
Dr Sara, Dr Boissy, Dr Ndoye, Dr Diakhate, Dr Dieme sekä muut Thiaroyen psykiatrisen sairaalan lääkärit
Mame Seydou Ndour, OCRTIS:in johtaja
Papa Fall, Mor Kate NDIAYE, Souleymane Ly, Thiaroyen aliprefektit
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Feu Doudou Assane Mbaye, Khady BA, Coumba Ndofene Fall, kaikki Diamaguene Sicap Mbaon pormestarit, joiden 
kanssa olemme tehneet yhteistyötä
Abibatou ”Bator” Ndiaye, ystävä.

Haluamme lopuksi vielä muistuttaa, että työkirja ei ole tyhjentävä totuus asioista, vaan tarkoitus on tarjota 
tarpeeksi väljät raamit työn edelleen kehittämiseen Senegalissa ja uusien toimintatapojen luomiseen. Tämän kä-
sillä olevan kirjan tarkoitus on kannustaa senegalilaisia päihdetyöntekijöitä jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja 
ajan hermolla pysymiseen. Toivomme, että kirja kuluisi käytössä ja että lukijat saisivat siitä käytännön vinkkejä 
omaan työhönsä. Suomalaiselle lukijalle se toivoaksemme tarjoaa välähdyksen siitä, kuinka meillä Suomessakin 
tuttuja päihdetyön menetelmiä voidaan soveltaa toiseen kulttuuriin ja toiseen kontekstiin.
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Asiakastietolomake
LIITE 1

KANSIO N° : XX/CSJ

Päivämäärä :

I/HENKILÖTIEDOT
Sukunimi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Etunimet:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ikä:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sukupuoli:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etninen ryhmä:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ammatti:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isän nimi:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Äidin nimi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osoite:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siviilisääty:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kansallisuus:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II/PERHETILANNE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 III/KOULUTUSTASO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV/LÄHETTÄVÄ TAHO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV/KÄYTETYT AINEET
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V/AIEMMAT HOITOKOKEMUKSET
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI/TAVOITTEET
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V/TOIMENPITEET
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
              
Asiakas :       Sosiaalityöntekijä :
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SELITE 
 päätöksenteko /  
 toiminta
 -1 tai + 2

  harkinta
 0 tai +1

 

 esiharkinta
 +1 tai +2

VÄITTÄMÄT 
1. Mielestäni en käytä liian paljon.
2. Yritän käyttää vähemmän kuin ennen.
3. Nautin käytöstä, mutta joskus otan liian paljon.
4. Välillä ajattelen, että minun pitäisi vähentää käyttöäni.
5. Käytön pohtiminen on pelkkää ajanhukkaa.
6. Olen äskettäin muuttanut käyttötapojani.
7. Kuka tahansa voi sanoa haluavansa muuttaa käyttöään, mutta minä 

todella teen sitä nyt.
8. Olen siinä vaiheessa, että minun pitäisi ajatella käytön vähentämistä.
9. Käyttö on minulle joskus ongelma.
10. Minulla ei ole mitään tarvetta miettiä käyttöni muuttamista.
11. Olen paraikaa muuttamassa käyttötapojani.
12. Minusta käytön vähentämisessä ei ole mieltä.

Muutosmotivaation  
arviointi

LIITE 2 :  

Vastaus 
Väittämä

-2

Täysin eri mieltä

-1

Eri mieltä

0

En osaa sanoa

+1

Samaa mieltä

+2

Täysin samaa 
mieltä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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KUINKA KÄYTTÄÄ MUUTOSMOTIVAATION ARVIOINTILOMAKETTA:

1. Väittämät (1-12) esitetään yksitellen. Vastaus merkitään kirjaamalla X taulukon sopivaan sarakkeeseen 
(-2, -1, 0, +1, +2).

2. Kaikkien väittämien esittämisen jälkeen kunkin sarakkeen yhteispistemäärä merkitään viimeiselle riville.

3. Lopuksi viimeisen rivin plussat ja miinukset lasketaan yhteen. Näin saadaan lopullinen tulos (esim. +2).

4. Jos plussia on enemmän, tarkoittaa se, että asiakas joko esiharkintavaiheessa (jos plussia on paljon) tai 
siirtymässä kohti harkintavaihetta (jos on esimerkiksi vain yksi plussa).

5. Jos miinuksia on enemmän kuin plussia, se tarkoittaa, että asiakas on joko päätöksentekovaiheessa (jos on 
esimerkiksi vain yksi miinus) tai siirtymässä kohti toimintavaihetta (jos on useita plussia).

6. Tulos tarkistetaan jokaisen väittämän osalta: taulukkoon lisätään väittämän numeron viereen kutakin vas-
tausta edustava symboli:
 ∙ Kolmio, jos vastaus on sarakkeessa -1 tai -2. Tämä symboli vastaa päätöksenteko/toimintavaihet-

ta.
 ∙ Nelikulmio, jos vastaus on sarakkeessa 0 tai +1. Tämä symboli vastaa harkintavaihetta.
 ∙ Ympyrä, jos vastaus on sarakkeessa +1 tai +2. Tämä symboli vastaa esiharkintavaihetta.

Tapauksissa, jossa vastaus on sarakkeessa +1, tulee ohjaajan tehdä tulkinta asiakkaan tilanteesta ja valita 
ympyrän ja nelikulmion väliltä.

Tämän lomakkeen lisäksi on suositeltavaa käyttää muitakin menetelmiä muutosvaiheen arvioimiseksi.
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