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Esipuhe

Kaikki Suomen Lumme ry:n aktiivijäsenistä ovat tehneet tai tekevät koko ajan ver-
taistyötä. Se on meille kaikille todella tärkeää. Ilman sitä olisimme vain ryhmä enti-
siä tai nykyisiä käyttäjiä. Nyt olemme Lumpeen vertoja ja kuulumme osaksi Katuk-
linikan ja Vernan vertoja. Olemme osa tärkeää työtä tekevää yhteisöä.

Meidät on otettu, tai ehkä se on niin, että me olemme ottaneet ammattilaiset 
tasavertaisiksi työkavereiksi. Me tarvitsemme ammattilaisia, mutta meillä taas on 
sellaista tietoa mitä ammattilaiset tarvitsevat meiltä. Toisin sanoen täydennämme 
toisiamme, ja ainakin tuntuu siltä, että me olemme erittäin tärkeä osa Osis-hank-
keen toimintaa. Ilman vertoja koko hanke ei pystyisi toimimaan. Tavoitamme niitä 
asiakkaita, jotka muuten usein eivät ole minkään palveluiden piirissä. Meidän ver-
tojen on helpompi saada alkuun kontakti asiakkaisiin, jotka elävät syvällä päihde-
maailmassa. Meidän joskus pitkäaikaistenkin vakuutteluiden jälkeen asiakkaat us-
kaltavat luottaa ammattihenkilöihin, joita ilman koko hanke ei pystyisi toimimaan. 
Eli olemme yhtä tärkeitä, niin vertaistoimijat kuin ammattilaiset ja yhdessä muo-
dostamme täydellisen tiimin.

Kaikki ihmiset tarvitsevat toisia ihmisiä ja tunnetta, että kuuluu johonkin. Me 
Lumpeelaiset olemme vertoja ja tunne, että pystymme auttamaan muita päihteiden 
käyttäjiä, on tärkeää meille. Meitä on alettu kuuntelemaan ja pyytämään seminaa-
reihin ynnä muihin paikkoihin kertomaan, mitä se on kun elää tai on elänyt päihde-
maailmassa. Vaikka usein vertaistyötä aloittaessa on vielä itsellä päihteidenkäyttöä, 
niin se usein jää pois duunia tehdessä. Sitä alkaa kuntoutumaan, kun päihteiden 
tilalle on tullut muuta eli vertaistyötä ja tunne, että on osa tärkeää hanketta. Olem-
me ylpeitä Suomen Lumme ry:n vertoja ja olemme ylpeitä saadessamme tehdä yh-
teistyötä Osis-hankkeen kanssa!

Sari Haikarainen
Sihteeri
Suomen Lumme Ry
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1. Johdanto 
”Kun me projektityöntekijöiden kanssa mentiin ensimmäiseen vertaistiimiin kolme ja 
puoli vuotta sitten, mua jännitti. En tiennyt miten meidät otetaan vastaan, ollaanko 
epäluuloisia, esitetäänkö henkilökohtaisia kysymyksiä vai ollaanko niin kuin meitä ei 
oliskaan. Mietin miten pitäis puhua, tai miten ei ainakaan pitäis puhuu, jottei 
katottais pitkillä. Koska tää just oli osa sitä vertaisten joukkoa, joiden kanssa töitä 
tultais tekemään. Ja millä tapaa ois parasta esitellä itsensä. Hoin mielessäni, että älä 
ainakaan puhu liian ammattikielellä. Kun tiimi alkoi, en tajunnut slangisanoista 
puoliakaan, enkä oikein muutenkaan ymmärtänyt kaikkea. Vilkuilin uusia 
kollegoitani. Ne näytti itsevarmoilta. Mä yritin muistaa hymyillä koko ajan. Ja kai 
näyttää vähän tärkeeltäkin. Olihan tää kuitenkin ensiesittely vertaisille ja tärkeä 
sellainen, koska meidän tulis nyt ottaa heidät mukaan tähän uuteen hankkeeseen. 
Mutta niin siinä itse asiassa kävi, että vertaiset otti meidät mukaan. Heti toivotettiin 
tervetulleiksi, oltiin kiinnostuneita ja jotenkin tuli fiilis, että noihan saattaa digata 
meitä. Me digattiin niitä kans heti. Siitä se sitten lähti, meidän yhteinen juttu. Käytiin 
läpi, että mikä tää Osis-hanke oikein on. Ja kai sitä silloin alussa vähän itsekin 
ihmeteltiin, että mitä nyt pitäis tehä” – projektipäällikkö 
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Tää on meidän juttu – vertaistoiminnan opas taisi saada alkunsa jo keväällä 2011 
kun Osis-hanketta aloitettiin. Niin vertaiset kuin ammattilaiset ymmärsivät alusta 
lähtien, että nyt ollaan asioiden ytimessä. Oli palo puhaltaa yhteen hiileen ja onnis-
tua yhdessä. Oppaan punaisena lankana onkin vertaisten ja ammattilaisten yhteis-
työ, sen kehittäminen, haasteet ja onnistumisen edellytykset. 

Osis-hanke on kahden järjestön kumppanuushanke, jota on rahoittanut Ra-
ha-automaattiyhdistys 2011–2014. Hanke on pyrkinyt vastaamaan siihen tarpeeseen 
joka on havaittu palvelujärjestelmän ja huumeita käyttävien päihdemaailmassa elä-
vien ihmisten suhteesta. Se ei toimi, ja ihmisiä jää ja jättäytyy palveluiden ulko-
puolelle. Koettiin todellinen tarve luoda uusia vertaistoimintaan liittyviä käytäntöjä 
osallisuuden lisäämiseksi ja yhteistoiminnallisia menetelmiä, jotka edistävät margi-
naalissa elävien ihmisten hyvinvointia. Syntyi Osis-hanke, jonka tehtävänä on ollut 
jäsentää ja vahvistaa vertaistoimintaa osaksi palvelujärjestelmää, nostaa kokemus-
asiantuntijuuden asemaa ja luoda vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöllä sellai-
sia menetelmiä, joissa heikoimmassa asemassa päihdemaailmassa elävät ihmiset 
tavoitetaan, kohdataan ja saatetaan olemassa oleviin palveluihin. Osiksen kahdes-
sa osahankkeessa, Katuklinikassa ja Vernassa, on luotu toimintamallit, joissa edellä 
mainitut tavoitteet on voitu toteuttaa. Katuklinikan taustajärjestönä on toiminut 
Helsingin Vinkki, Vernan taustajärjestönä Omaiset Huumetyön Tukena ry ja koko 
hanketta on koordinoinut A-klinikkasäätiö. Osiksessa työntekijöinä ovat olleet alus-
ta lähtien projektipäällikkö Helena Virokannas ja Katuklinikan projektisuunnittelija 
Liisa Osolanus. Tiina Varonen työskenteli Vernan projektisuunnittelijana toukokuu-
hun 2014 saakka. Hänen työtään on jatkanut Hede Kumpulainen. Katuklinikan lää-
kärinä on toiminut Maarit Rauhala. Katuklinikan ohjaajana keväästä 2013 lähtien 
on ollut Juha-Pekka ”JP” Pääskysaari. 

Osiksen käytännön työ on perustunut vertaistoimijoiden osallisuuteen. Ilman 
sitä ei Katuklinikan ja Vernan työmuotoja olisi pystytty toteuttamaan. Ei toki myös-
kään ilman ammattilaisia. Kirjassa tuodaan esiin molempien näkökulmia ja ajatuk-
sia. Vertaisten suoria lainauksia on runsaasti. Lainaukset on poimittu vertaisten 
lomakekirjoituksista, joita he ovat täyttäneet Katuklinikan ja Vernan vertaistoimin-
nassa. Tässä oppaassa luvussa kaksi kerrotaan mukaanottamisen lähtökohdista, joi-
hin yhteistyö on perustunut. Luku kolme paneutuu vertaisten toimintaan, heidän 
rooleihinsa ja haasteisiinsa. Luvussa neljä pohditaan yhteistyötä ammattilaisten 
näkökulmasta ja avataan onnistumisen edellytyksiä. Katuklinikkaa tarkastellaan 
luvussa viisi ja Vernan toiminta avautuu luvussa kuusi. Luku seitsemän käsittelee 
yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyä yhteistyötä ja loppupohdinnan voi lukea lu-
vusta kahdeksan. 

Käsitys siitä millainen minä olen muodostuu oman identiteetin ja merkityk-
sellisyyden kokemuksista sekä niiden tuomista tunteista. Ajatus siitä, että päihtei-
tä käyttävä ihminen on paljon muutakin kuin nisti tai narkkari, kulkee läpi koko 
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 Osiksen. Itse asiassa hän on kaikkea muuta. Hankkeessa vertaiset ja myös asiakkaat 
on nähty muissa rooleissa kuin päihteiden käyttäjinä. Ihmiset on kohdattu ihmisinä, 
jotka tietävät, tuntevat, ajattelevat ja osaavat. Vertaiset ovat olleet kehittämistyössä 
avainasemassa, ja he ovat saaneet kokea olevansa hyödyllisiä ja tarpeellisia yhteis-
kunnallisessa aspektissa. Kun ihminen kokee olevansa tärkeä, hänen olemuksensa 
muuttuu. Hänen ajatuksensa itsestään muuttuvat positiivisemmiksi ja oman statuk-
sen kokeminen voi muuttua avun tarvitsijasta avun antajan suuntaan. Alkaa syntyä 
ajatuksia omasta pystymisestä ja osaamisesta. Tämä taas johtaa elämänhallinnan ja 
toimintakyvyn vahvistumiseen sekä itsetunnon palautumiseen. Ammattilaisten ja 
vertaisten molemminpuolinen kunnioittava ja arvostava vuorovaikutus, sekä kyky 
nähdä omat ja toisen vahvuudet ovat johtaneet meidän yhteiseen juttuun. Stigma 
on hälvennyt. 

Lämpimät kiitokset kirjan tekemisessä mukana olleille, näkökulmia tarjonneille 
ja oikolukua tehneille Katja Malin-Kaartiselle ja Mija Alholle. Katuklinikan ja Ver-
nan asiantuntijuudesta kiitos Maarit Rauhalalle, Hede Kumpulaiselle ja Juha-Pek-
ka Pääskysaarelle. Taustatuesta kiitos Teemu Tiensuulle ja Ron Furmanille. Lisäksi 
kiitos yhteistyökumppaneille, jotka ovat olleet osallisia menestystarinassa. Sydä-
melliset erityiskiitokset jokaiselle mukana olleelle vertaistoimijalle vaiherikkaasta 
ja opettavasta kehittämistyöstä Osis-hankkeessa. 

A-klinikkasäätiön hoito- ja kuntoutuspalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja 
asiantuntijapalvelut vähentävät päihdehaittoja ja muita psykososiaalisia on-
gelmia sekä parantaa päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä asemaa.

Helsingin Vinkki on päihdehaittojen vähentämiseen keskittyvä matalan kyn-
nyksen terveys- ja sosiaalineuvontapalvelu huumeiden ja muiden päihteiden 
käyttäjille. Vinkki on eurooppalaisen haittojen vähentämisen edelläkävijä erityi-
sesti ammattilaisten ja vertaisen vahvuudet integroivia työtapoja kehitettäessä

Omaiset Huumetyön Tukena ry on päihdealan järjestö, joka kehittää päihtei-
tä käyttäville ja kuntoutuville asiakkaille suunnattuja avohoidollisia päihdepal-
veluja sekä tukee heidän läheisiään. Päihteitä käyttävien, kuntoutuvien ja hei-
dän läheistensä palveluiden parantaminen on järjestön toiminnan keskeinen 
tavoite. Järjestö pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan yhteiskunnallisiin epäkoh-
tiin esimerkiksi palvelujärjestelmässä ja muuttamaan vallitsevaa asenneilma-
piiriä hoitomyönteisemmäksi päihteitä käyttäviä kohtaan.
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2. Lähtökohtana mukaanottaminen
”Tää on väylä yhteiskuntaan palaamisessa, kun ei ole kontakteja”. 

”Koin yhteistyömme erittäin antoisaksi, mukavaksi, luottamukselliseksi, sekä sen että 
jokainen meistä arvosti ja kunnioitti toistemme ammattitaitoa ja tietoa sekä 
kokemusta omalla alallamme. Ja työilmapiiri oli rento ja rauhallinen”. 

Ihmisen perustarve – ja oikeus – on kuulua itseään suurempaan yhteisöön, koko-
naisuuteen; ihminen jakaa elämäänsä muiden kanssa. Yhteiskunnasta erillään 
eläminen ei onnistu ilman suuria ponnisteluja. Ihminen on heimoriippuvainen ja 
kulttuurisidonnainen. Jokainen haluaa olla arvostettu ja tietää oman roolinsa siinä 
viitekehyksessä, missä elää. Päihdemaailmassa elävät ihmiset ovat epäyhtenäinen 
ja monimuotoinen väestönosa, jonka mukaanottaminen toimintaan vaatii amma-
tillista rohkeutta. Työ on pitkäjänteistä ja haasteellista kehittämistyötä. Liian usein 
mukaanottaminen tapahtuu yläpositiosta alaspäin, ammattilaisten tarjoamin ja tun-
nistamin ongelmanratkaisukeinoin. Helposti unohdetaan, ettei mukaanottaminen 
ole yksi – vaan kaksisuuntaista. Myös vertaisilta vaaditaan rohkeutta päästää am-
mattilaiset lähelleen kokemaan ja näkemään asioita, jotka eivät muuten avautuisi. 
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Päihdemaailmassa elävien ihmisen 
mukaanottaminen ei tapahdu tyhjiössä. 
Vertaisten ja ammattilaisten vuorovai-
kutus ja toinen toisensa osallistaminen 
on intensiivistä. Ammattilaiset ottavat 
vertaisia mukaan työhönsä antaen heil-
le todellisia tehtäviä ja vastuita. Vertaiset 
ovat mukana toiminnan suunnittelussa 
ja kehittämisessä. He ovat olleet valitse-
massa hankkeelle projektipäällikköä ja 
he ovat edustettuna johtoryhmätasol-
la. Vertaiset puolestaan päästävät am-
mattilaiset lähelle heidän maailmaansa, 
luottavat ja avaavat sellaisia asioita, joita 
vain kokemusasiantuntija voi tietää. Voi-
daankin esittää kysymys kuka ottaa mu-
kaan ja ketä – ammattilaiset vertaiset, 
vaiko vertaiset ammattilaiset? Yhteis-
työn näkövinkkelistä paras tila on, että molemmat ottavat toisensa mukaan. Vain 
tällöin yhteistyö voi olla molemminpuolisesti motivoitunutta, arvostavaa, avointa 
ja luottamuksellista. Katuklinikassa tehtävää asiakastyötä ja Vernassa tehtävää tu-
kemistyötä voidaan kuvata win-win-win -tilanteeksi. Siinä asiakas/tuettava voittaa 
hoitoa ja apua ja vertaiset voittavat mielekkään ja merkityksellisen tekemisen. Niin-
kin haasteellisen parin yhdistäminen kuin päihdemaailmassa elävät ja ammattilai-
set ovat, on yhteistyö vaivannäön arvoista kaikille osapuolille. 

Osis-hankkeessa vertaiset ovat osallistuneet hankkeen suunnittelu- ja kehit-
tämistyöhön alusta alkaen. Ammattilaiset ja vertaiset ovat tavanneet toisiaan vii-
koittain, osa lähes päivittäin. Useita kehittämispäiviä on pidetty, joissa toiminnan 
etenemistä on pohdittu yhdessä. Katuklinikassa vertaiset ovat arvioineet kirjalli-
sesti kotikäyntien sujuvuutta ja yhteistyötä (liite 1). Vernassa vertaiskoulutetut nai-
set eli vernat ovat täyttäneet lomakkeen (liite 2) jokaisesta tapaamisesta tuetta-
van kanssa, jossa he arvioivat myös omaa rooliaan. Lisäksi Katuklinikan ja Vernan 
vertaiset ovat osallistuneet hankkeessa kaksi kertaa vuodessa pidettäviin väliarvi-
ointeihin, joissa he ovat arvioineet toimintaa, onnistumisia, sudenkuoppia, kehit-
tämistarpeita, työtehtävien mielekkyyttä ja toiminnan merkitystä heille itselleen. 
Vertaisten kanssa käyty debatti ja heiltä saatu palaute ja arvio ovat olleet erittäin 
tärkeää työväline, kun toimintaa on pyritty saamaan mahdollisimman tarpeita vas-
taavaksi ja asiakaslähtöiseksi. 
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3. Vertainen aktiivisessa roolissa
3.1 Kuka voi olla vertainen?

”Musta on jotain hyötyykin. Ehkä mua tarvitaan tässä”. 

”Muutkin ovat alkaneet miettiä lähipiirissä, voisinko minäkin auttaa”.

”Ihmiset saavat apua ja tukea ja sen etteivät ole yksin asioiden kanssa”.

Osis-hankkeen ideologiassa vertaisena voi toimia kuka vain, joka on kokenut sa-
manlaisia asioita kuin ne, joita vertaiset kohtaavat. ”Vertaisella voi olla kokemuk-
seen perustuvaa tietoa, joka tukee palveluiden toteuttamisesta. Tiedon lisäksi ver-
tainen voi lisätä palveluntarjoajan uskottavuutta ja luotettavuutta tavalla, joka 
ammattilaisille voi olla vaikeata, koska kohderyhmä saattaa suhtautua ”virallisiin” 
työntekijöihin välttelevästi ja epäilevästi” (Toronto Harm Reduction Task Force Peer 
Manual 2003). Vertaisen määritelmä ja toimenkuva vaihtelevat toiminnasta riippu-
en. Osiksessa ei ole keskitytty määrittelemään tarkasti milloin joku on vertainen ja 
milloin kokemusasiantuntija, vaan jokaiselle on räätälöity yksilöllisesti sopivat ja 
mieluisat tehtävät, kunkin voimavarojen, vahvuuksien ja intressien mukaan. Tehtä-
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viä on annettu maltilla – niitä on helpompi lisätä vähitellen innostuksen ja motivaa-
tion kasvaessa, kuin joutua toteamaan tehtävien olevan liian vaativia tai vastuulli-
sia, eikä niistä suoriudutakaan. 

Osis-hankkeessa vertaisia on kutsuttu kahdella eri nimikkeellä – lähivertaiset ja 
etävertaiset. Tällä määrittelyllä on tarkoitettu sitä kuinka läheisessä yhteistyössä ver-
tainen on toiminut ammattilaisen kanssa. Nimike on syntynyt ammattilaisten näkö-
kulmasta, mutta se kuvaa hyvin vertaisten erilaisia toimenkuvia. Vertainen, joka elää 
syvällä huumeiden käyttömaailmassa on voinut toimia niin sanottuna etävertaisena, 
kun taas ammattilaisen kanssa lähiyhteistyössä toimivaa vertaista on kutsuttu ”lä-
hivertaiseksi”. Vernan vertaiskoulutusryhmän läpikäyneitä naisvertaisia on kutsuttu 
”vernoiksi”. He ovat voineet olla joko lähi- tai etävertaisia. Verna on vertais-termin 
synonyymi. Päihteiden käyttö ja päihderiippuvuus eivät ole olleet este vertaisena 
toimimiselle. Päinvastoin, jotta palvelujärjestelmän ulkopuolella eläviä huumeiden 
käyttäjiä on tavoitettu, on tarvittu niin lähi- kuin etävertaisia. Lähivertaisten kans-
sa on tehty vertaistoiminnan sopimus. Sopimus on sisältänyt yhteiset pelisäännöt. 
Työtehtävissä ei ole voinut olla päihtynyt. Miten selvinpäin olo sitten on todennettu 
kun vertaisista moni on esimerkiksi korvaushoidossa? Osis-hankkeessa ei ole tuijo-
tettu pupilleihin tai alkometriin, vaan työntekijä on arvioinut onko vertainen ollut 
niin sanotusti oma itsensä ja toimintakykyinen. Päihde ei ole ollut pääasia, ihminen 
on. Useammin vertaisia on passitettu kotiin lepäämään väsymyksen takia kuin päih-
teiden käytön takia. Vertaiset itse ovat pitäneet kunnia-asiana olla selvinpäin – heitä 
on tarvittu, ja he ovat olleet suorittamassa tärkeää tehtävää. Vertaistoiminnan peli-
säännöissä molemminpuolisena lähtökohtana on ollut avoin, rehellinen ja vilpitön 
vuorovaikutus. Yhteistyöhön on tarvittu luottamusta ja dialogisuutta. 

Jos vertaisena voi toimia kuka vain, toimivat laajasti ajateltuna kaikki ihmiset 
toisilleen vertaisina. Jokainen on antanut ja saanut vertaistukea jossain elämänsä 
vaiheessa. Vertaistoiminnalla sen sijaan tarkoitetaan vapaaehtoisten ja ammattilais-
ten yhteistyössä tekemää strukturoitua toimintaa. Toiminnalla on päämäärä, jota 
tavoitellaan yhdessä. Vertaistoimintaan voi tulla useita polkuja pitkin. Osis-hank-
keessa on kehitetty kaksi polkua, jotka näyttäytyvät hyvinkin erilaisina, vaikka pää-
määrä on sama; vertaisten voimaantuminen ja palvelujen ulkopuolelle jääneiden 
ihmisten tavoittaminen ja saattaminen palvelujen piiriin. Katuklinikan polku on 
nojautunut alun perin Terveys- ja sosiaalineuvontapiste Vinkissä jo aiemmin teh-
tyyn vertaistoimintaan. Vernassa taas on motivoitu naisia vertaiskoulutusryhmään. 

Katuklinikan lähivertaisista suurin osa on saanut niin sanotun (lumipallo-) 
vinkkikoulutuksen vertaisena toimimiseen. Koulutuksen käyminen ei kuitenkaan 
ole ollut osallistumisen ja mukanaolon edellytys. Kynnys toimintaan osallistumises-
sa on pidetty hyvin alhaisena. Vinkkikoulutus kestää 2–3 iltaa, noin 9 tuntia yhteen-
sä. Koulutus on napakka paketti informaatiota, jota vertaiset voivat viedä kentälle 
verkostoihinsa. Teemoja ovat muun muassa hätäensiavun alkeet, palvelujärjestelmä 
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ja palveluihin ohjaus, tartuntataudit, turvallisempi pistäminen, mitä on vertaistoi-
minta ja NA- toiminnan perusteet. Koulutusten pitämisistä vastaa Terveys-ja so-
siaalineuvontapiste Vinkki. Niitä järjestetään tarpeen mukaan, yleensä 3–4 kertaa 
vuodessa. Katuklinikan toiminnassa mukana oleva vertainen on voinut käydä kou-
lutuksen tai koulutusmateriaalin läpi työntekijän kanssa kahdestaankin. Katuklinik-
ka on myös järjestänyt säännöllisesti kehittämis- ja koulutustapaamisia vertaisten 
kanssa, missä aiheina ovat olleet muun muassa seksuaaliterveysneuvonta, palvelui-
hin ohjaus ja millainen minä olen vertaisena. Koulutuspäivien teemat on suunni-
teltu tarvelähtöisesti. Katuklinikan vertaiset ovat tavanneet Vinkin ja Katuklinikan 
yhteisessä tiimissä joka toinen viikko. Tiimiin voi tulla kuka vaan ja sinne ohjaudu-
taan muun muassa toisten vertaisten ohjaamana. 
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Siinä missä Katuklinikkaan on voinut tulla vertaiseksi ”suoraan kadulta”, on Ver-
naan vertaiseksi tuleminen rakennettu eri lähtökohdasta. Vernassa tausta-ajatuk-
sena on ollut käsitys, että huumeita käyttävät ja huumemaailmassa elävät naiset 
tarvitsevat ensin hyvää itselleen, ennen kuin voivat jakaa saamaansa hyvää eteen-
päin. Verna on tarjonnut naisille mahdollisuuden neljän kuukauden vertaiskoulu-
tusryhmään, jonka läpikäytyään naiset ovat vertaisia, ”vernoja”. Punaisena lankana 
on naisten eheytyminen ja voimaantuminen vertaistoiminnan ollessa vain yksi tee-
ma ryhmässä läpikäytävistä aiheista (kts. 6.3). Ryhmän käytyään vernat tapaavat 
tiimissä 1–2 viikon välein. Verna-tiimiin ohjaudutaan siis vertaiskoulutusryhmistä. 
Koulutuksen käytyään vernat toimivat vertaisina omissa verkostoissaan tukea ja 
apua kaipaaville ihmisille. 

Osis-hankkeessa vertaiseksi on siis voinut tulla montaa kautta. On tärkeää, että 
vertaisilla on ollut mahdollisuus käydä koulutusta, mutta myös mahdollisuus jättää 
käymättä. Vernassa koulutusryhmä on ollut polku vertaisuuteen, ja ryhmän ajan 
-neljä kuukautta- ensisijalla on ollut naisten oma eheytyminen. Vernan koulutusryh-
mät ovat alkaneet kaksi kertaa vuodessa. Katuklinikkaan taas on voinut tulla mu-
kaan koska vain. Hankkeessa on pyritty siihen, että jokaiselle vertaiseksi haluavalle 
löytyisi polku, jota pitkin tulla mukaan toimintaan, ja jonka voisi tuntea omakseen.

3.2 Vertaisena toimimisen motivaatio

”Se on tosiaan uskomatonta miten hyvät fiilikset siitä vaan saa, kun tietää, että on 
tosiaan auttanut jotain, niin, asiakas oli todella iloinen”. 

”Kohdellaan kuin normaalia ihmistä, otetaan lämpimästi vastaan. Saa tuntemaan 
itsensä tarpeelliseksi ja hyväksi”. 

”Kyllä se tervehdyttää itteekin. Joka kerta kun saa onnistumisen tunteen, se 
tervehdyttää. On palannut sellaiseksi normaaliksi ihmiseksi, yhteiskuntaihmiseksi. 
Ettei ole enää lainsuojaton”. 

”En ole ollut näin pitkään raittiina, kannustaa mua. Tärkeämpää ryhmässä 
oleminen kuin juominen!”

”Jos on varalla, niin pitää olla jo edellisenä päivänä skarppina jos soitetaan töihin. 
Joutuu skarppaamaan. Hyvä juttu”. 

Vertaisilla on suuri auttamisen halu. He haluavat olla avuksi niin ammattilaisille 
kuin tapaamilleen ihmisille. Mutta mitä vertaiset itse saavat toiminnastaan ja mu-
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kanaolosta? Mikä on heidän motivaationsa vapaaehtoistyöhön? Jokaisen ihmisen 
hyvinvoinnille on olennaista tuntea olevansa tärkeä ja tarpeellinen. Vertaistoimin-
nassa vertaiset ovat osa isompaa kokonaisuutta. Heillä on työyhteisö, jossa jokaisel-
la on oma paikka ja rooli. He tukevat toinen toisiaan. Vertaiset tapaavat tiimissä ja 
työvuoroissa. He ovat keskenään tekemisissä toiminnan ulkopuolellakin. Vertaisil-
la on yhteisiä päämääriä sekä keskenään että ammattilaisten kanssa. Jokainen voi 
osallistua näiden päämäärien  tavoittelemiseen omien voimavarojen, jaksamisen ja 
intressien mukaan. Tarjolla on monenlaisia tehtäviä, joita tarjoaa hankkeen ja jär-
jestöjen vertaistoiminnan lisäksi vertaisten oma yhdistys: käyttäjäyhdistys Suomen 
Lumme ry.

Osiksessa vertainen on saanut ahkeruusrahaa tehdystä työstä tuloverolaki 
92§:n mukaisesti; enintään 12 euroa päivä. Lain mukaan ”kunnan, sosiaali- tai ter-
veydenhuoltoa harjoittavan muun julkisyhteisön tai yleishyödyllisen yhteisön kehi-
tysvammaiselle, mielenterveyspotilaalle, päihdehuollon asiakkaalle taikka muulle 
sosiaalihuollon asiakkaalle järjestämästä työ- tai päivätoiminnasta voidaan mak-
saa keskimäärin päivää kohden enintään 12 euron suuruinen toiminta- tai muun 
niminen avustus, jolla tuetaan asiakkaan hoitoa, kuntoutumista tai yhteiskuntaan 
sopeutumista”. Tämä veroton tulo ei vaikuta sosiaalietuuksiin. Osis-hankkeessa ah-
keruusrahaa on maksettu periaatteella 3€/tunti, korkeintaan 4 tuntia päivässä. 

Vanhan sananlaskun mukaan kissakin elää kiitoksella – positiivisen palautteen 
voima on suuri. Ammattilaiset ovat antaneet vertaisille runsaasti palautetta arvos-
taen heidän tekemää työtä. Ammattilaisten luottamus ja vastuun jakaminen on 
tuonut vertaisille varmuutta omasta osaamisesta. Onnistumisen kokemukset ovat 
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kohottaneet itseluottamusta. Mutta miten vertaiset ovat nähneet itse oman työnsä 
arvon, ja miksi he haluavat auttaa muita? Vertaisilta kerätyn palautteen perusteella 
he kokevat tekevänsä arvokasta ja tärkeää työtä. Onnistuneista kotikäynneistä ja 
tuettavien kanssa tapaamisista vertaiset ovat kertoneet saaneensa hyvää mieltä. 
Hyvä mieli on koostunut pääosin kahdesta asiasta: siitä että asiakas/ tuettava on 
saanut apua, ja siitä, että on voinut itse auttaa ja olla avuksi. 

Vertaiset toivovat, että heidän tuettavansa tulisivat parempaan kuntoon. Niin 
ei aina tapahdu. He ovat joutuneet kohtaamaan ennakkoluuloja ja asenteita sekä 
ammattilaisten että tuettavien puolelta. Myös henkilökohtaisessa elämässä on ai-
ka ajoin haasteita. Miten vertaiset kuitenkin jaksavat kulkea tuettaviensa rinnalla 
kun palkkaa nauttivat päihdetyön ammattilaisetkin kärsivät aika ajoin motivaation 
puutteesta? Kenties muutokseen uskominen ei olekaan avain motivaatioon toisten 
auttamisessa, vaan pienten positiivisten asioiden näkeminen ja tuettavan/asiak-
kaan elämänhallinnan ja -laadun koheneminen. Sekä tietäminen, että välittämisel-
lä pääsee jo pitkälle. Vertaiset ovat itse kulkeneet samoja polkuja kuin mitä heidän 
tuettavansa nyt kulkevat. Vertaiset tietävät tuon polun kivet ja kannot. He tietävät 
myös mikä on paras tapa olla toisen tukena ja millaisista asioista tuettava voi am-
mentaa voimaa. Vaikeuksissa olevan ihmisen rinnalla kulkeminen koetaan niin tär-
keäksi, että motivaatio siihen on sammumatonta. 
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3.3 Vertaisen monet roolit 

”Saa olla vertaisena ja roolit on selvät, ja antaa ammattilaisten olla ammattilaisia”.

”Annoin rahat bussilippuihin aborttia varten, se oli asiakkaan kiireellisin tarve”. 

”Kerroin omista kokemuksista ja kannustin päihteettömään elämään”.

”Toinen verroista olikin jo valmiiksi katsonut potentiaalisia asiakkaita, sekä myös 
pongannut ne, joille meidän oli tarkoitus pitää seuraa, etteivät ensimmäisenä 
”hyökkää” Liisan ja Maaritin kimppuun. Vaikkei heillä itse asiassa ollutkaan muuta 
asiaa, riitti että joku kuunteli heitä, eikä siihen tarvittu työntekijöitä, vaan Vertokin 
kävi hyvin siihen tarkoitukseen”.

”Kuuntelin asiakasta, johon hän oli erittäin tyytyväinen saamastaan tuesta, haluaa 
jutella uudestaan kanssani. Mietityttämään jäi kertoiko asiakas kaikkia huoliaan 
joten luottamus täytyy ansaita”.

Vertaisen rooli ja sen määritteleminen ei ole yksinkertaista. Vertainen ei kuulu yh-
teiskunnallisesti, kulttuurisesti eikä perinteisesti määriteltyyn ja hyväksyttyyn asi-
akas-ammattilainen – asetelmaan. Vertainen ei myöskään täysin sovi perinteisen 
vapaaehtoistyöntekijän rooliin, koska hän voi olla samalla viikolla ammattilaisen 
asiakas sekä kollega. Vaihtuva rooli vaatii ammattilaisilta ja vertaisilta hyvää tahtoa 
ja avointa vuorovaikutusta. 3,5 vuotta vertaistoimintaa kehittäneessä hankkeessa on 
tultu siihen tulokseen, ettei tiukkaa määrittelyä tarvita – roolikategorioita voi olla 
useita, eivätkä ne asetu vastakkain. Vertaisilla on ollut erilaisia rooleja, ja jokaisen 
rooli ja suhde ammattilaiseen on määräytynyt vertaisen elämäntilanteen kautta. 
Siinä missä jonkun vertaisen rooli on ollut enemmän vapaaehtoistyöntekijä ja am-
mattilaisen kollega, on toinen voinut olla enemmän asiakkaan roolissa, mutta toi-
minut myös vertaisena. Vertaisilta kerätyissä palautteissa oman roolin kokeminen 
on koettu selkeänä. Syynä tähän on ollut Osiksessa vuodesta toiseen käydyt avoimet 
keskustelut rooleista ja tehtävien jaosta. 

Toiminnassa mukana olleilla vertaisilla on ollut laaja repertuaari mahdollisia 
tehtäviä ja toimenkuvia, joista on voinut valita itselleen sopivimmat ja mieluisim-
mat. Niin kutsutut lähivertaiset (kts. määrittely kohdassa 3.1) ovat osallistuneet tii-
meihin. He ovat olleet ammattilaisten mukana kentällä asiakastyössä, tavanneet 
itsenäisesti tuettavia ja saattaneet itsenäisesti asiakkaita/tuettavia eteenpäin pal-
velujärjestelmässä. Osa on osallistunut aktiivisesti hankkeessa järjestettyihin kehit-
tämis- ja virkistyspäiviin. Lähivertaiset ovat myös saaneet olla Katuklinikan ja Ver-
nan asiakkaina. Lähivertaiset ovat toimineet hankkeessa kokemusasiantuntijoina. 
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Yhdessä ammattilaisten kanssa he ovat olleet pitämässä luentoja ja alustuksia se-
minaareissa ja messuilla. Lähivertaiset ovat usein käyttäjäyhdistys Suomen Lum-
me ry:n jäseniä. Etävertaisilla on ollut erittäin tärkeä rooli palvelujen ulkopuolella 
elävien ihmisten tavoittamisessa. Etävertainen on aina ensin ollut asiakas, ja sitten 
tullut etävertaisiksi. Käsitteen lanseerannut Katuklinikka oivalsi tarvitsevansa aktii-
visesti huumeita käyttäviä ihmisiä tavoittamaan niin sanotussa marginaalin margi-
naalissa eläviä. Etävertaiset elävät syvällä päihdemaailmassa, kun taas osa lähiver-
taisista on pidemmällä kuntoutumisessa. Etävertaisilla on ollut paljon kontakteja 
ihmisiin, jotka ovat tarvinneet ammattilaisten apua, ja joita ei ole muilla keinoilla 
tavoitettu. Etävertainen on kertonut verkostoissaan Katuklinikan toiminnasta, va-
kuuttanut että ammattilaisiin voi luottaa, ja toiminut siltana sekä tiedonvälittäjänä 
ihmisten ja ammattilaisten välillä. Etävertainen on myös vienyt terveysneuvonta-
tietoja verkostoissaan eteenpäin. Osa heistä vaihtaa isompia määriä puhtaita pis-
tosvälineitä sellaisille huumeiden käyttäjille, jotka eivät syystä tai toisesta käytä ter-
veysneuvontapisteiden palveluita. 

Katuklinikassa lähivertaiset ovat kartoittaneet omissa verkostoissaan mahdol-
lisia asiakkaita. He ovat tuoneet tiedon ammattilaiselle asiakkaasta ja olleet mu-
kana kotikäynneillä. He ovat olleet olennainen osa Katuklinikkatiimiä. Vertaiset 
ovat toimineet kotikäyntiasunnoissa turvamiehinä pitäen seuraa asunnossa olijoil-
le ja kuulostellen ilmapiiriä. He ovat antaneet vertaistukea, vaihtaneet välineitä ja 
antaneet terveysneuvontaa. Vertaiset ovat olleet mukana kotikäyntien jälkeisissä 
puruissa. Vertaiset ovat kirjoittaneet kykyjensä ja jaksamisensa mukaan kotikäyn-
neistä viiden kysymyksen lomakkeelle. He ovat pitäneet yhteyttä asiakkaisiin ko-
tikäyntien välillä ja olleet rinnalla kulkijoita. Katuklinikan kotikäynneillä lähiver-
taiset ovat siis toimineet ammattilaisen/ammattilaisten työparina. Ammattilaisen 
vastuu ja velvollisuus on ollut johtaa asiakastapaamisten kulkua ja työtehtävien 
jakoa. Toisaalta jos kotikäynnillä mukana ollut vertainen on todennut ilmapiirin 
turvattomaksi ja vaaralliseksi, on koko tiimi poistunut välittömästi paikalta. Katuk-
linikan rakenteissa siis myös vertaisilla on ollut valtaa määritellä tilanteita. Vertai-
set ovat kuvanneet kotikäyntejä tiimityöksi ja pitäneet omaa rooliaan tärkeänä. He 
eivät ole asettaneet itseään ammattilaisten kanssa samaan rooliin, eivätkä myös-
kään asiakkaiden, vaan ovat löytäneet tavan toimia vertaisina sanan varsinaisessa 
merkityksessä. 

Suurin osa Vernan naisvertaisista on ollut lähivertaisia. He ovat käyneet sään-
nöllisesti Verna-tiimissä ja ovat olleet tiiviissä yhteydessä työntekijään. Vernat ovat 
tavanneet tuettaviaan itsenäisesti. Tuettavat ovat olleet tuttuja ja tuntemattomia. 
Vernat ovat määritelleet roolinsa vertaisina tiedon välittäjiksi, kuuntelijoiksi ja kan-
nustajiksi. He ovat neuvoneet, keskustelleet, motivoineet ja asettaneet peiliä tapaa-
miensa ihmisten eteen. He ovat myös kertoneet omista kokemuksistaan jakaen ih-
misten murheita. Yksi vernojen rooleista on lähes aina ollut kuuntelija. Se on ollut 
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tärkeä osa toimintaa; ihminen on saanut kokea tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi. 
Vernat ovat antaneet informaatiota muun muassa palvelujärjestelmästä tuettavil-
leen, neuvoneet miten otetaan yhteyttä sekä saattaneet palveluihin. Vernat ovat 
käyneet antamassa hemmotteluhoitoja Erityispäiväkeskus Stoori & Sallin asiakkail-
le noin kerran kuussa. Molempien osahankkeiden vertaiset ovat osallistuneet myös 
Pro-tukipiste ry:n katupäivystystoimintaan. 

Vertaisen rooli ja niin sanottu toimenkuva on rakennettu yksilöllisesti, jokai-
selle oman näköiseksi. Tärkeitä tehtäviä on löytynyt pienempiä ja suurempia; mu-
kana toiminnassa on voinut olla hyvinkin erilaisin tavoin. Pääasia, että kaikilla 
on ollut turvallista, jokainen on saanut tuoda toimintaan omia vahvuuksiaan, ja 
että vertaiset ovat saaneet hyvää mieltä työskentelystään ja yhteistyöstä ammat-
tilaisten kanssa. Vertaistoiminnassa vertaisen tärkeimmäksi rooliksi voidaan ni-
metä siltana ja tiedonvälittäjänä toimiminen päihdemaailmassa elävien ihmisten 
ja ammattilaisten välillä. Vertaisten toiminnan ja yhteistyön tuloksena apua ja 
tukea on saatu ihmisille, joita palvelut eivät muuten tavoittaisi. Lisäksi vertaiset 
ovat tuoneet olennaista informaatiota kentältä ihmisten ongelmista ja tarpeista. 
Nämä on pyritty huomioimaan mahdollisimman tarkkaan toiminnan kehittämi-
sessä.
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Vertaisen rooleja:
 ■ Avun tarvitsijan etsijä
 ■ Asiakkaan tapaamisen mahdollistaja
 ■ Sillan rakentaja, informaation kuljettaja
 ■ Asiakkaan tuki; vertaistuki
 ■ Työntekijän tuki; peili
 ■ Kulttuurintulkki asiakkaan ja viranomaisen välissä
 ■ Palveluihin saattaja
 ■ Kuuntelija ja rinnalla kulkija
 ■ Toiminnan kehittäjä
 ■ Turvamies
 ■ Kouluttaja

Siinä missä ammattilaiset tavoittavat palveluihin tulevia ihmisiä, tavoittavat lähiver-

taiset vaikeasti tavoitettavissa olevia, ja saattavat heitä palvelujen piiriin. etävertaiset 

tapaavat syvällä päihdemaailmassa marginaalin marginaalissa eläviä huumeita käyt-

täviä ihmisiä. etävertaisten kautta näihin ihmisiin saadaan kontakti ja heitä pystytään 

auttamaan. 

AMMATTILAISET

LÄHIVERTAISET

ETÄVERTAISET

”Erittäin vaikeasti tavoitettavat”
eivät tule palveluihin missään tilanteessa

”Vaikeasti tavoitettavat”
Käyttävät palveluita satunnaisesti

”Helposti tavoitettavat”
Käyttävät palveluita 

 säännöllisesti
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3.4 Vertaisten kohtaamat haasteet

”Missä se mun raja menee. Sitä ei osaa aina hahmottaa. Haluaisi pystyä tekemään 
vielä enemmän”. 

”Turhautunut olo, välillä tuntuu että hän haluaisi apua, mutta välillä taas ei. Tästä 
hänen parisuhteesta on puhuttu kun hän on selvinpäin ollut, mutta kännissä asiat on 
taas erilailla”. 

”Kaikkein suurin kuormittavuus tulee musta itsestäni. Ei ole yhtään kuormittavaa 
olla esimerkkinä toiselle”.

Vertaiset kohtaavat erilaisia haasteita vertaistoiminnassa. He kokevat voimatto-
muuden tunnetta auttamisessa, turhautumista ja riittämättömyyttä. He taistele-
vat jaksamisen kanssa kun omien voimavarojen arvioiminen ei aina onnistu. He 
ottavat liikaa ihmisten murheita kantaakseen. He kokevat pettymyksiä asiakkaiden 
ja tuettavien suhteen. Vuorovaikutus ja kemiat eivät aina toimi. He kokevat petty-
myksiä myös palvelujärjestelmän suhteen. Heidän roolinsa omissa verkostoissaan 
voi muuttua. He saattavat törmätä kentällä kysymyksiin ”kuka sä luulet olevas, onks 
susta tullu poliisi, mitä sulle oikein on tapahtunut”. Lähellä olevat ammattilaiset-
kaan eivät välttämättä aina osaa toimia johdonmukaisesti, ja joskus voi kokea tul-
leensa ohitetuksi. Vertaisilla ei ole samanlaista ammattikilpeä mikä työntekijöillä 
on. Osis-hankkeen vertaistoiminnassa on pidetty tärkeänä, että ammattilainen on 
tuo kaivattu kilpi vertaisille, siinä määrin kuin se on ollut mahdollista. Yksi vertais-
toimintaan liittyvä ongelma on vertaisten vakuutusturvan puuttuminen vahinko-
jen varalle. Vakuutusyhtiöt eivät ole suostuneet myöntämään vakuutusta vertaisille, 
koska ”he saattavat olla vielä huumeita käyttäviä ihmisiä”. 

”Kyllähän se on raskasta ollut, muttei se ole kenenkään vika. Se on älyttömän 
raskasta, koska asiakkaat kaatavat kaiken niskaan. Siinä tulee niiden äidiksi 
tavallaan. Ne katsoo, että kaikki niiden huolet kuuluu mulle ja itse otan sen myös 
niin. Yks mitä oon miettinyt, että olis yhdelle asiakkaalle kaksi työntekjiää. Joko yhtä 
aikaa tai vuorovedoin”.

”Tällä kertaa jouduin itsekin ”testiin”, eli kieltäydyin amfetamiini vedoista, sillä kolme 
asukasta ”lääkitsivät” itseään avoimesti, kysyivät kyllä minulta että; sopiiko jos 
me…? Kun olin vieraana, vastaukseni oli toki; sen kun…! Tilaisuuteni oli samalla 
katsoa miten he piikittivät itse ja oliko siihen mitään huomauttamista. Huomautin 
vain hygieniasta, käsien pesu jäi tekemättä, mutta märkälappuja kyllä käyttivät”.
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Vertaiset ovat tuottaneet itse edellä mainittuja asioita kun heiltä on kysytty mikä 
toiminnassa kuormittaa. He ovat tunteneet samankaltaisia tuntemuksia kuin autta-
mistyön ammattilaisetkin. Verna-vertaiset ovat tavanneet tuettaviaan itsenäisesti, 
yksin, verkostoissaan. Heidän mieltä on jäänyt usein painamaan tuettavien elämän-
tilanteet ja se, hoitaako ihminen niitä asioita eteenpäin, joista yhdessä on puhuttu. 
”Huoli” on ollut yleisin mielen päälle jäänyt asia. Näitä tilanteita ja tunteita on jaettu 
ja läpikäyty Verna-tiimeissä. Myös Katuklinikassa vertaiset ovat toimineet itsenäi-
sesti kotikäyntien ulkopuolella. He ovat tehneet muun muassa hoitoonsaattamisia. 
Jos kaikki ei ole sujunut suunnitelmien mukaan eikä tilannetta ole päässyt heti pur-
kamaan, on se tuntunut raskaalta. Hankkeessa on pidetty tärkeänä, että ammattilai-
set ovat tienneet milloin vertaiset tapaavat tuettaviaan tai saattavat heitä palvelui-
hin. Ammattilaisten on ollut oltava tällöin tavoitettavissa. Vertaiset ovat kuitenkin 
tavanneet tuettaviaan myös ilta-aikoina, jolloin työntekijät eivät ole olleet töissä. 
Vertaiset ovat tunteneet toisensa, ja saaneet myös toinen toisiltaan tukea ja kannus-
tusta. Osis-hankkeessa akuutteja pahoja harmistustilanteita on ollut onneksi vähän, 
ja yleensä puhelinkeskustelu samana tai seuraavana päivänä on riittänyt asian pur-
kamiseksi. Toiminnan rakenteisiin on ollut tärkeää luoda sellaiset käytännöt, että 
vertainen pääsee tarvittaessa puhumaan tuntemuksistaan. 

”Asiakas oli todella mukava, mutta hänen monet ongelmansa estävät sen että hän 
pystyisi pitämään aikatauluista kiinni. Turhautunut olo tuli kun en vieläkään saanut 
hoidettua yhtä saattoa laboratorioon! Minun roolini oli, että saisin asiakkaan ajoissa 
testeihin, mutta yritin kyllä kaikkeni, mutta sekään ei aina riitä, mikä on vaikea 
hyväksyä. Onneksi asiakas oli kuitenkin sitä mieltä, että vaikkei hän ehtinytkään 
ajoissa, mutta hän oli tyytyväinen että minä, joka hänen mielestään olen erittäin 
mukava ja avulias yms. olin se johon hän pääsi tutustumaan Katuklinikan kautta…. 
Onneksi toinen verto tuli seurakseni loppu minuuteiksi venaamaan ja samalla purin 
riittämättömyyttäni/ epäonnistumistani kahtena päivänä peräkkäin ja kyseessä 
sama asiakas ja sama asia! Ymmärrän etten voi tehdä kuin parhaani, mutta mitäs 
kun se ei riitä? Turhauttaa ja on epäonnistunut olo”.

Vertaisilla on korkea motivaatio ja työetiikka vertaistoiminnan tekemiseen. Uupu-
mista tai ylilyöntejä syntyy, jos auttamisen halu menee oman hyvinvoinnin ja jaksa-
misen edelle. Pieleen menneisiin asiakkaita tai palvelujärjestelmää koskeviin tilan-
teisiin on suhtauduttu yksilöllisesti. Toinen on kokenut asian raskaammaksi kuin 
toinen. Asiakastilanteessa vertainen on voinut joutua ristiriitatilanteeseen kenen 
puolella on. Asiakas on voinut olettaa ja painostaa vertaista olemaan puolellaan, 
jos ammattilaisen kanssa on tullut näkemyseroja. Nämä tilanteet ovat onneksi yh-
den käden sormilla laskettavissa. Vertaiset ovat tehneet Katuklinikassa ja Vernassa 
vaativaa vapaaehtoistyötä. Tulee muistaa, että he ovat itse toipilaita, korvaushoi-
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dossa, käyttäviä tai käytön lopettaneita ihmisiä. Usein mietitty kysymys on ollut on-
ko kohtuutonta asettaa vertaiset tilanteisiin, joissa on edellä mainittujen tunteiden 
kaltaisia riskejä. Onko vertaistoimijoiden hyvää tahtoa ja auttamisen halua käytetty 
hyväksi – olisiko työtehtävien pitänyt olla kevyempiä? Vertaisen loppuunpalami-
nen rakastamassaan toiminnassa on fakta, jos hänen hyvinvoinnistaan ei pidetä 
huolta. Ammattilaisilla on tässä vastuunsa. On ollut mietittävä mikä työtehtävä on 
kenellekin sopiva. Sopiva vastuun anto on kannustanut ja motivoinut, kun taas liiat 
epäonnistumiset saattaneet johtaa huonoon lopputulokseen. Vaikka työtehtävät 
on punnittu tarkoin ja kullekin yksilöllisesti, ei epäonnistumisen, turhautumisen 
ja riittämättömyyden kokemuksilta ole voitu välttyä. Työn ja toiminnan tuomien 
tunteiden purkumahdollisuutta ei voi ylikorostaa. Kultaisen keskitien löytäminen 
vertaistoimintaan on haaste sekä vertaisille että ammattilaisille.

3.5 Hyvinvoinnin ylläpito rakenteissa ja kohtaamisissa

”Se tässä hommassa on parasta, että suhteet toimii niin hyvin. Voi itse asiassa soittaa 
kelle tahansa. Voin soittaa jollekin. Jokainen pyrkii auttamaan”.

”Liisa (työntekijä) on aina kuunnellut ja pitää turpansa kiinni”. 

”Teatteriin meidän on pitänyt mennä. Teatteri olis kiva. Suomenlinnan teatterikin 
olis kiva. Maijulla olisi sinne suhteita”. 

”Tiinan (työntekijän) tuleminen paikalle avasi koko tilannetta”. 

Vertaisten jaksaminen ja hyvinvointi ovat sekä eettisesti että vertaistoiminnan toi-
mivuuden kannalta erityisen tärkeitä asioita. Vertaisten elämänhallinta voi vaaran-
tua, jos he eivät jaksa, heiltä on vaadittu liikaa tai heillä ei ole motivaatiota. Ilman 
vertaisia silta palvelujärjestelmän ja vaikeasti tavoitettavien ihmisten välillä katke-
aa. Vertaisten hyvinvointia, jaksamista ja motivaatiota on tuettu monin tavoin. Mer-
kityksellisessä toiminnassa mukana oleminen, asiakkaiden ja tuettavien asioiden 
etenemisen näkeminen sekä itsensä tunteminen tärkeäksi ovat voimaannuttaneet 
vertaisia. Vertaiset ovat saaneet tukea elämäntilanteisiinsa ammattilaisilta, ja he 
ovatkin kokeneet saaneensa apua silloin kun ovat sitä tarvinneet. Tämä on luonut 
turvallisuuden tunnetta. Kuitenkin kuten minkä tahansa muunkin ryhmän kohdal-
la, myös vertaisille on tapahtunut ylilyöntejä ja jotkut ovat uupuneet. Kokemus tar-
peellisena olosta ja hyvän tekemisestä muille on voinut olla niin voimakas, että oma 
jaksaminen on unohtunut ”työn imussa”. Vertaistoiminnan kautta on voitu myös 
hälventää omaa syyllisyyden tunnetta jostain aikaisemmasta teosta.
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”Mulla oli helvetisti töitä ja vastuuta. Eikä se sillai paha ollut. Mä nautinkin siitä. 
Mutta sitten vaan tuli väsymys. Toinen verto tuli just oikeeseen aikaan”.

Joskus auttamisen halu on ylittänyt vertaisten voimavarojen realistisen tiedostami-
sen. Ammattilaiset ovat tehneet jatkuvaa arviointia kunkin vertaisen työvuorojen 
määrästä ja toiminnan kuormittavuudesta. Ei ole ollut kuitenkaan helppoa määri-
tellä mikä on liikaa tai liian vähän kenellekin, ja onko vertainen todella ollut valmis 
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ottamaan vastuuta tehtävistä ilman, että se alkaisi rasittamaan liikaa. Aiheesta on 
puhuttu vertaisten kanssa paljon ja avoimesti. Työntekijät ovat korostaneet vertai-
sille, että oman työtehtävänsä ja vastuunsa voi perua milloin tahansa, mutta siitä on 
hyvä ilmoittaa - ja toki jos mahdollista, ajoissa. Uupumisten lisäksi hankkeessa on 
törmätty siihen, että vertaiset on pitänyt pakottaa lomalle. Osa on ollut niin kiinty-
nyt toimintaan, että siitä on ollut vaikea pitää taukoa. Yhdessä on sovittu, että jokai-
nen pitää sekä kesäloman että joululoman. Useat vertaiset ovat osanneet hienosti 
säädellä sitä milloin ovat mukana ja milloin eivät. Yhteistyössä on ollut tärkeää luo-
da ilmapiiri, jossa vertainen on voinut kertoa työntekijälle ilman syyllisyydentuntei-
ta, että pitää toiminnasta taukoa ja keskittyy esimerkiksi omaan toipumiseen. Joku 
on voinut olla poissa kaksi viikkoa, toinen kaksi kuukautta, ja on myös muutamia 
ihmisiä, jotka ovat vain ”hävinneet”. Tämä ei ole ollut mukava tilanne kenellekään. 
Pääasia on kuitenkin ollut se, että ovi takaisintuloon on pidetty aina auki. 

Sekä Katuklinikassa että Vernassa on pidetty vertaistiimiä 1–2 viikon välein. Ka-
tuklinikan tiimi on ollut yhteinen Vinkin vertaistiimin kanssa. Tiimit ovat olleet ver-
taisten ja ammattilaisten yhteistyön kulmakivi, tärkeä foorumi informaation vaih-
toon sekä kuulumisten jakamiseen. Jatkuvana yhteisen keskustelun aiheena on ollut 
mitä kukakin haluaa tehdä ja millainen panos on kenellekin hyväksi. Vernassa kou-
lutusryhmän jälkeen halukkaat vernat ovat siirtyvät Verna-tiimiin. Tiimissä vernat 
ovat päässeet jakamaan kuulumisiaan, vertaistoiminnasta nousseita ajatuksiaan ja 
tuntemuksiaan. Työntekijä on ohjannut keskusteluja ja tukenut vernoja. Tarjolla 
on aina ollut hyvää syötävää. Tiimin jälkeen vernoilla on ollut mahdollisuus tavata 
työntekijää kahdestaan palveluohjauksen merkeissä. Vinkin ja Katuklinikan tiimis-
sä on ollut asialista, Verna-tiimissä ei. Molemmat tiimit ovat perustuneet rakentee-
seen, jossa ensin on jaettu kuulumiset, sen jälkeen katsottu kalenterista sovittavat 
asiat ja tapahtumat, ja sen jälkeen käyty keskustelua ennalta sovitusta aiheesta. Tee-
ma on voinut olla iso tai pieni, ja myös tiimin aikana on voinut tulla esiin asioita, 
joita on käsitelty. Tiimit ovat olleet siis etukäteen suunniteltuja, mutta eteneminen 
niissä tapahtunut vertaisten tarpeet huomioiden. Vinkin ja Katuklinikan lähivertai-
silla on ollut säännöllinen työnohjaus kerran kuukaudessa. 

Tiimien lisäksi vertaiset ovat saaneet viikoittaista tukea Osiksen työntekijöiltä, 
sekä kasvokkain että puhelimitse. Yhteydenpito on ollut tiivistä. Jokainen vertainen 
on saanut olla myös asiakas niin Vernassa kuin Katuklinikassa. Katuklinikassa ko-
tikäynnit on purettu vertaisen/vertaisten kanssa. Asioita ei ole jätetty roikkumaan, 
vaan yhdessä on käyty läpi tilanteet ja mietitty ratkaisuja hankaliin kohtiin. Hank-
keessa on järjestetty vertaisille sekä kehittämispäiviä että virkistyspäiviä. Vertaiset 
ovat osallistuneet hankkeen väliarviointeihin, joita on pidetty kaksi kertaa vuodes-
sa. Vertaisten motivaatiota on ylläpitänyt myös jatkuva vuorovaikutus ja palaute, 
jota he ovat saaneet ammattilaisilta. Myös se on ollut tärkeää, että vertaiset ovat 
kokeneet voivansa antaa ammattilaisille palautetta, myös kriittistä. 
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4. Ammattilaisuuden erityispiirteet 
vertaistoiminnassa

4.1 Ammattilaisen yhteistyössä kohtaamat haasteet

Ammattilaisten ja vertaisten yhteistyön sujuminen ei ole sattumaa. Molemmat ta-
hot ovat lähtöasetelmassa hyvinkin erilaisissa statuksissa ja rooleissa. Ammattilais-
ten asema on yhteiskunnallisesti hyväksytty ja selkeä. Vertaisuus voi pahimmillaan 
näyttäytyä epämääräisenä vapaaehtoistyönä, jonka päämäärät eivät ole selvillä. 
Osis-hankkeen tärkeimpänä työkaluna on ollut näiden kahden erilaisen toimijan 
saumaton yhteistyö, joka on perustunut luottamukseen ja avoimuuteen. Ennen 
varsinaisen asiakastyön aloittamista hankkeessa kulutettiin neljä kuukautta pullaa 
syöden ja kahvia juoden; pidettiin palavereita ja mietittiin yhdessä mitä teemme ja 
ennen kaikkea miten teemme. Niin ammattilaisten kuin vertaisten piti miettiä mil-
laiseen yhteistyöhön he ovat valmiita ja mitä yhteistyö tulee käytännössä tarkoit-
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tamaan. Varsinkin ammattilaisten piti kyetä miettimään etukäteen mihin voivat 
sitoutua ja mihin eivät. Vertaisten tilanne oli toisenlainen heidän ollessa vapaaeh-
toistyöntekijöitä; he voisivat halutessaan vetäytyä toiminnasta. Kuitenkin vertaiset 
ottivat yhteistyöpalaverit tosissaan ja sitoutuivat vankkumattomasti toimintaan ja 
sen kehittämiseen alusta alkaen. Yhteistyö muovautuu ja hioutuu käytännön työtä 
tehdessä, mutta yhteisille pelisäännöille ja näkemyksille on tärkeää valaa perustuk-
set alkumetreillä. Yhteistyön onnistumisen edellytyksistä puhutaan alaluvussa 4.2. 
Sitä ennen tarkastellaan ammattilaisten kohtaamia haasteita yhteistyössä. Vertais-
ten haasteita on käsitelty alaluvussa 3.4. 

”Yhteistyö sujui todella hyvin. Päätimme vaan minkä huoneen työntekijät ottavat 
käyttöönsä ja aloimme opiskelijan kanssa vaihtamaan välineitä. Tuntui että olisin 
tehnyt siellä samaa jo kauankin, kun ei tarvinnut kysellä eikä selitellä kellekään, 
kaikki tiesivät mitä pitää tehdä. Selvästi ammattilaisia olemme jokainen 
alallamme”.

Kun sosiaali- tai terveysalan ammattilainen alkaa tehdä kiinteää yhteistyötä huu-
meita käyttävien tai huumeiden käytöstä toipuvien vertaistoimijoiden kanssa, tulee 
miettiä erinäiset kysymykset itselle ja työryhmälle selviksi. Aiheet toki seuraavat 
ammattilaista läpi toiminnan. Millainen ammattilaisen suhde on vertaiseen? Onko 
vertainen ammattilaisen asiakas ja kyseessä hoitosuhde, vai kollega, jolloin kysees-
sä on työsuhde? Vai voiko vertainen olla välillä asiakas ja välillä kollega? Käytännön 
kokemus on osoittanut, että vertainen voi olla molempia. Esimerkiksi hänen hoi-
toonsa liittyviä asioita on voitu hoitaa aamupäivällä, ja iltapäivällä sama vertainen 
on voinut olla kotikäynnillä mukana ja osana työryhmää. Ammattilaisen on pystyt-
tävä havainnoimaan, milloin vertainen ei ole kykeneväinen työparityöskentelyyn. 
Rajausta on tehtävä jos vertaisen omat asiat alkavat nousta muiden tapaamisessa 
keskiöön. Vertaisen monivivahteinen rooli vaatii ammattilaiselta vertaisen täydelli-
sen hyväksymisen, kunnioituksen ja arvostuksen. Samalla ihmisellä voi olla ongel-
matiikkaa päihteiden käytön kanssa, ja silti hän voi toimia luotettavana vertaisena 
asiakaskäynnillä. Vertainen kohdataan siis monella tasolla. Vertaisen taas tulee pys-
tyä luottamaan ammattilaiseen, että hänet hyväksytään ja nähdään ihmisenä, jolla 
on monia ominaisuuksia. 

Mistä ammattilainen voi puhua vertaisen kanssa silloin kun asiakastyötä teh-
dään yhdessä tai siinä tuetaan vertaista? Voiko ammattilainen kertoa omista tur-
hautumisen tai epävarmuuden tunteista? Onko se avoimuutta vai vertaisen kuor-
mittamista? Osis-hankkeessa asiakastyötä tekevät projektisuunnittelijat ovat 
kuuluneet ammattilaistiimiin, jossa kehittämistyötä on tehty, ja jossa omaa kipuilua 
on voinut purkaa. Projektisuunnittelijoilla on ollut myös mahdollisuus henkilökoh-
taisiin työnohjauksiin, mikä on jaksamisen kannalta tärkeää. Vertaisten kanssa on 
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purettu asioita, ja ammattilainen on kertonut myös omista tuntemuksistaan asia-
kastyöhön liittyen. Ammatillisten kysymysten ja syvemmän purkamisen paikka on 
ollut kuitenkin muualla. Jakamisen taso vertaisten kanssa on veteen piirretty viiva. 
On itsestään selvää, että ammattilainen keskustelee jonkun vertaisen kanssa enem-
män kuin toisen – ovathan vertaisetkin eri tavoin toiminnassa mukana ja jakavat 
eri tavoin omia ajatuksiaan. Tärkeintä on pitää keskustelukanava ja vuorovaikutus 
mahdollisimman avoimena ja vilpittömänä. Kommunikoinnin ja yhteistyön suju-
vuus kulkevat käsi kädessä. 

Ammattilainen miettii lähes päivittäin miten paljon vertaisille voi antaa vas-
tuuta, jotta se palvelee heidän voimaantumistaan ja hyvinvointiaan. Jos vastuuta 
ei anneta, vertainen voi kokea itsensä turhaksi ja merkityksettömäksi toiminnan 
kannalta. Hän voi myös kokea, ettei häneen luoteta. Jos vastuuta annetaan liikaa, 
on vaarana vertaisen stressaantuminen ja uupuminen. Mitä paremmin ammatti-
lainen tuntee vertaisen, sitä helpompaa vastuiden ja tehtävien jako on. Vastuun ja 
tehtävien antaminen tapahtuu aina yksilöllisesti ja vertaisen kanssa yhdessä miet-
tien. Vertaiset tuntevat omat voimavaransa vaihdellen. Intoa, halua ja hyvää tahtoa 
riittää. Kokemus on osoittanut, ettei tahto kuitenkaan riitä loputtomiin. Molemmat 
osapuolet ovat oppineet näistä tilanteista paljon. Ammattilaisen tehtävänä on ar-
vioida balanssi tehtävän kuormittavuuden ja vertaisen voimavarojen välillä. Kuten 
todettu, parhaimmillaan vastuukanto voimaannuttaa vertaisia ja lisää itsetuntoa, 
pahimmillaan ajaa väsymykseen. 

”Tämän asiakkaan kohdalla koin kaikkein tärkeimmäksi olla asiakkaan tukena ja 
tarvittaessa pitää häntä kädestä. Toki häntä tarvitsi myös muistuttaa ajasta ja 
saattaa ko.paikkaan ajoissa, mutta ennen kaikkea tunsin, että minua tarvitaan 
asiakasta tukemassa ja pitämässä seuraakin, kun pienen ajan jouduimme 
odottamaan lääkärin luo pääsyä”.

”Varmistin aamulla että asiakas oli hereillä&jälkeen. Sitten näimme Hakaniemessä. 
Ja saatoin asiakkaan Arabianrannan klinikalle koska hän ei osannut sinne ja hän 
muutenkin tarvitsi matkaseuraa päästääkseen lähtemään. (Roolini) oli opastaminen 
perille, seurana oleminen sekä tukeminen. Tuli tosi hyvä fiilis kun pystyi olemaan 
avuksi, sitä ei voi oikein sanoin kuvata”. 

Kun toiminnan yhtenä päätavoitteena on ollut vertaisten voimaantuminen, mistä 
ammattilainen voi antaa palautetta, varsinkin jos kyseessä on rajaaminen tai ver-
taisen toimintatavan korjaaminen? Entä jos vertainen on päihtynyt? Ammattilai-
sen on täytynyt pystyä tekemään nopea ensiarviointi päihtymyksen asteesta, koska 
selkeästi päihtyneenä töitä ei ole tehty. Ammattilaisen on ollut raskastakin rajata 
tuttu vertainen esimerkiksi työvuorosta pois, vaikka onkin ollut selvää, että raja-
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us on tehtävä oman ja tiimin turvallisuuden ja työhyvinvoinnin vuoksi. Palaute ja 
rajaus voidaan kokea epäluottamuslauseena, pettymyksenä vertaisen toimintaan 
ja pahimmillaan pettymyksenä vertaiseen ihmisenä. Käytäntö on osoittanut, että 
palautetta voidaan antaa asiasta kuin asiasta yhteistyön sujuessa – ammatillinen 
haaste on siinä, miten se tehdään ja miten puetaan sanoiksi. Toiminnan aikana ra-
jauksia on jouduttu tekemään ja ne ovat onnistuneet hyvin. Myös vertaiset ovat an-
taneet ammattilaisille kriittistä palautetta. Yleensä tämä on tapahtunut palautetta 
kysyttäessä, esimerkiksi puolivuosittaisissa väliarvioinneissa. Palautteen antamises-
sa ja erityisesti sen vastaanottamisessa on kyse luottamuksesta. Pystytäänkö luot-
tamaan siihen, että palaute on normaalia elämään kuuluvaa, eikä tarkoituksena ole 
painaa ketään alas, vaan hyvässä hengessä keskustellen palauttaa mieliin yhteisiä 
pelisääntöjä. 

Ammattilaisen näkökulmasta vertaistoiminnan kehittämiseen liittyviä haastei-
ta on muitakin. Resurssien vähäisyys suhteessa asiakastyön vaativuuteen ja projek-
tiluontoinen työ asettavat paineita. Esimerkiksi Katuklinikassa on jouduttu miet-
timään kuka pääsee asiakkaaksi ja millä kriteereillä, mikä on riittävästi autettu, ja 
milloin asiakkaasta voi hyvällä omallatunnolla päästää irti. Vernassa taas projekti-
suunnittelija on vetänyt neljän kuukauden mittaisia vertaiskoulutusryhmiä ilman 
työparia. Vertaisten kuntoisuuden vaihteleminen on tuonut työn kehittämiseen 
epävarmuutta, mutta se on toisaalta ollut toiminnan luonteeseen kuuluva asia. Jos 
vertainen on ollut kuntoutuneempi ja tehnyt paljon esimerkiksi asiakkaiden saat-
tamistyötä, on hänen panoksensa ollut todellinen lisäresurssi hankkeessa. Tällai-
set vertaiset tulee kuitenkin pyrkiä ohjaamaan elämässään eteenpäin, esimerkiksi 
koulutukseen tai työelämään. Vertaisten sitouttaminen toimintaan liiaksi tai liian 
vähän vaatii tasapainottelua. Uusien toimintamallien kehittäminen on haasteellista 
kun seurauksia ei aina pystytä ennustamaan. Esimerkiksi aktiivisesti huumeita käyt-
tävien ihmisten mukaanottamisen (niin sanotun etävertaistoiminnan) kehittämi-
nen on ollut samaan aikaan innostavaa, mutta myös raskasta. Ja kun Verna-ryhmä 
vietiin Vanajan vankilaan, ei kenelläkään ollut tietoa miten ryhmä tulisi toimimaan. 
Nämä kaikki ovat asioita, jotka liittyvät kehittämistyön luonteeseen, mutta joita on 
koettu tärkeäksi avata ja pohtia.

Ammattilaisen ja vertaisen yhteistyön haasteisiin on kuulunut oman position 
löytäminen suhteessa omaan tehtävään ja suhteessa toiseen. Tässä Osiksessa on 
onnistuttu erinomaisesti. Kun molemmat osapuolet ovat tienneet omat tehtävän-
sä ja roolinsa, on työnilo ja motivaatio ollut helppo säilyttää, eikä yksityiskohtien 
hiomisesta ole tarvinnut vääntää kättä. Niin kulunut sanonta kuin ”yhteinen nä-
kemys” onkin, on se ensisijaisen tärkeä rakennuspalikka vuosia kestävässä yhteis-
työssä. 
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4.2 Onnistumisen edellytykset 

Win-win-win – tilanne. Kun ammattilainen ja vertainen tekevät yhteistyötä asiakkaan 

hyväksi, saa asiakas yhtäaikaisesti hoidon ja vertaistuen. Roolien ja tehtäväjakojen ol-

lessa selviä ja yhteistyön toimiessa ammattilainen ja vertainen voivat keskittyä omiin 

vahvuuksiinsa asiakkaan hoitamisessa ja tukemisessa. Alkuperäiskuva: Outi Hietala. 

Keskeistä vertaistoiminnan kehittämiselle on sen käynnistäminen todelliseen tar-
peeseen. Rahoitus ja työntekijäresurssit tulee turvata ennen toiminnan aloittamista. 
Työntekijöiden toimenkuvat ja keskinäiset työtehtävät tulee avata jo alkuvaihees-
sa ja varmistua siitä, että jokaisen tehtävät vastaavat kunkin osaamista, koulutus-
ta ja kokemusta. Yhteisen päämäärän ja tavoitteiden luominen tuo turvallisuuden 
tunnetta työhön kun kaikilla on sama käsitys mihin pyritään ja millä keinoin. Ter-
veyden edistämisen keskuksen, nykyisen Sosten (Suomen sosiaali ja terveys ry:n) 
kehittämä Suunta-työkalu (liite 3) on päämäärän, tavoitteiden ja keinojen pohti-
misessa oivallinen työväline. Osiksessa kumppanuusjärjestöistä koottiin hankkeen 
ylin päättävä elin, johtoryhmä. Käytännön keittämistyöstä on vastannut Osis-tiimi, 
joka on kokoontunut viikoittain. Tiimiin on kuulunut projektipäällikkö ja projekti-
suunnittelijat. Osahankekohtaiset ”kolmikannat” ovat kokoontuneet 5–6 viikon vä-
lein. Arviointisuunnitelma arviointikriteereineen – ja kysymyksineen on myös hyvä 
tehdä toiminnan alussa. Ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista vertaisten ja 
asiakkaiden kanssa, on työlle luotava perusrakenteet ja kehykset, joissa kehittämis-
toiminnan voi käynnistää. 

Ammattilaiset ottavat vertaiset todellisesti mukaan toimintaan. Heitä kuullaan 
ja heidän näkemyksiään kehittämistyöstä arvostetaan. Vertaisille varataan aikaa ja 
tämä tulee huomioida projektityöntekijöiden työajan suunnittelussa. Myös vertais-
ten hyvinvoinnin ylläpitämiselle, tiimeille, tapaamisille ja purkumahdollisuuksille 
luodaan rakenteet ja varataan tarvittava aika. Asiakastyöstä keskustellessa vertais-
ten kanssa on ammattilaisen hyvä pitää mielessä, että asiakkaat ovat usein vertai-
sen tuttuja tai ystäviä. Vitsien heitto tai yleistysten tekeminen voi tuntua vertaisesta 
loukkaavalta. Ammattilaisen tuleekin palauttaa ajoittain mieleensä miten vertais-
ten kanssa kannattaa puhua ilman, että se kuormittaisi heitä. Vertaiset ovat toimin-
nassa mukana koko persoonallaan ja sydämellään. Tämän faktan mielessä pitämi-

A
Ammattilainen

A
Asiakas

V
Vertainen
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nen auttaa ymmärtämään paremmin vertaisten ajatusmaailmaa. Kun yhteistyötä 
tehdään käytännönläheisellä tasolla, on ammattilaisella viime kädessä vastuu ja 
velvollisuus päättää miten eri tilanteissa toimitaan, esimerkiksi asiakaskäynneil-
lä tai tiimissä. Ammattilaisen toiminnan tulee olla eettisesti kestävää ja tapa toi-
mia sellainen, että koko tiimi kokee olonsa turvalliseksi; ammattilaisen toiminta on 
myös suojakilpi vertaiselle.
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”Mun huoli helpottu kun tiedän että työntekijät tekevät tarvittavat hoito-ohjaus ym.”

Ammattilainen voi oppia vertaiselta paljon, ja tämä on syytä pystyä hyväksymään. 
Vastaan on tullut useita tilanteita, joissa vertaisen tarjoamaa näkökulmaa ei ole 
itse tullut ajatelleeksi. On hyvä tiedostaa, ettei ammattilainen ole välttämättä ai-
na oikeassa. Tämä vaatii hyvää ammatillista itseluottamusta; ammattilainen säilyt-
tää kasvonsa ja vertaisten arvostuksen, vaikkei aina osaisikaan toimia tai ajatella 
parhaalla mahdollisella tavalla. Hyvän ammatillisen itsetunnon omaava työntekijä 
sietää epävarmuutta, keskeneräisyyttä ja toimintatapojensa tarkastelua vertaisten 
puolelta. Osiksen kehittämissä työmalleissa ammattilainen on joutunut menemään 
epämukavuusalueelle, jolloin on vaadittu avointa mieltä, joustavuutta, sinnikkyyttä 
ja kärsivällisyyttä. Keskeisiä piirteitä vertaistoimintaa tekevässä työntekijässä ovat 
inhimillisyys, tasapainottelu, vahva ammattitaito sekä itseluottamus. Kysymykset, 
kyseenalaistamiset ja tasavertaiset keskustelut vertaisten kanssa eivät murra am-
matillista identiteettiä, ei myöskään vertaisten työpanoksen hehkuttaminen tai hei-
dän esiintuominen. 

Kuten kaikissa töissä, myös kehittämistyössä ammattilaisten keskinäiset välit 
tulee olla hyvät ja luottamukselliset. Aika ajoin ammattilaisten ”purut” Osis-tiimis-
sä ovat olleet tunnelataukseltaan voimakkaita. Tämä on ollut varsin ymmärrettä-
vää, jos työntekijä on esimerkiksi ollut vertaisten kanssa asiakastyössä useita tun-
teja tauotta. Jossain pitää olla paikka omien kokemusten ja ajatusten jakamiselle. 
Kehittämistyö on ollut monimuotoista ja yllättäviä asiakastilanteita on tullut vas-
taan usein; kotikäynnillä onkin useampi asiakas kuin mitä odotettiin, vertaisella on 
akuutti asia, joka vaatii työntekijän huomiota, tai kotikäynnillä ambulanssia joudu-
taankin odottamaan kaksi tuntia ja aikatauluissa on vaikea pysyä.

Ammattilaisen on luovuttava omista ennakkoasenteistaan ja oltava erityisen 
hienotunteinen kohdatessaan syvällä päihdemaailmassa eläviä ja palveluihin en-
nakkoluuloisesti suhtautuvia asiakkaita. Heillä voi olla huonoja kokemuksia aiem-
mista ammattilaistapaamisista ja nyt kohtaamisen tavoitteena on lisätä asiakkaan 
luottamusta palvelujärjestelmää kohtaan. Tämä onnistuu ottamalla huomioon asi-
akkaan lähtökohdat ja olosuhteet. Esimerkiksi jos lääkäri ohjeistaa suihkuttamaan 
haavaa kaksi kertaa päivässä, eikä asiakkaalla ole suihkua tai edes kotia, asiakas 
kokee melko varmasti, ettei hänen elinoloistaan välitetä. Asiakkaan kyvyt tulee ar-
vioida myös itselle itsestään selvissä asioissa. Jos asiakas on rahaton, on häntä tur-
ha ohjeistaa hakemaan reseptilääkkeet apteekista ilman tietoa miten olisi mahdol-
lista saada maksusitoumus. Päihdemaailman marginaalin marginaalissa elävien 
asiakkaiden hoitaminen ei onnistu liukuhihnatyyliin. Elämäntilanteissa on useita 
hoitamattomia asioita, jotka nivoutuvat toisiinsa. Asiakas ei välttämättä ole vuo-
siin käynyt terveys- tai sosiaaliasemalla tai ollut koskaan päihdepalveluissa. Katuk-
linikan asiakastyössä on näyttäytynyt positiivisena se, ettei kaikkea ole tarvinnut 
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hoitaa ensimmäisellä tapaamisella. 
Vernat ovat myös tavanneet tuetta-
viaan useampia kertoja. Asiakkai-
den asioissa vastuuta ovat hienosti 
ottaneet myös ne yhteistyötahot ja 
palvelut, joihin asiakkaita on ohjat-
tu ja saatettu. 

Laajat yhteistyöverkostot ja 
työn tunnettavuus on mahdollis-
tanut paremmat hoitoonohjaus-
tulokset ja luonut pohjaa vertais-
toiminnan ”läpiajamiseen” muihin 
toimijoihin päin. Osiksen yhtenä 
tavoitteena on ollut nostaa vertais-
toimijuuden tunnettavuutta ja lisä-
tä heidän mukaanottamista kaut-
ta palvelujärjestelmän. Tehtävä ei 
ole ollut helppo, mutta hankkeen 
kahden viimeisen vuoden aikana 
vertaisten ja heidän saattamien-

sa asiakkaiden vastaanottaminen eri toimipaikoissa on muuttunut myönteiseksi. 
Keskeisimmät yhteistyökumppanit eivät ole enää hämmästelleet ”mikä ihmeen ver-
tainen”. 

Osiksessa ammattilaiset ovat kokeneet saaneensa paljon vertaistoiminnan ke-
hittämisestä. Ihmisyys käsitteenä on tullut ”iholle”. Asiakastyö ja vertaisten kanssa 
työskentely ovat olleet muistutuksena siitä, etteivät lähtökohdat elämälle ole aina 
tasavertaiset. Työ on opettanut kärsivällisyydestä uusia ulottuvuuksia, kun on toi-
mittu haittoja vähentävällä ideologialla matalankynnyksen palveluita tarvitsevien 
ihmisten kanssa. Työ on ollut monella tapaa innostavaa, haasteellista ja mielen-
kiintoista, välillä myös raskasta. Silloin tiimissä on yhdessä etsitty esiin punainen 
lanka miksi tätä työtä tehdään. Yhteistyössä oma ammatillisuus on vahvistunut. 
Joka päivä on oppinut uutta projektissa työskenteleviltä työtovereiltaan, vertaisilta 
ja verkostoyhteistyökumppaneilta. Työ on tuonut mukanaan paljon onnistumisen 
kokemuksia, kun mahdoton on muuttunut mahdolliseksi. Työmallissa on edellytyk-
set ja mahdollisuudet auttaa ihmisiä konkreettisesti, antaa aikaa ja olla inhimillinen 
ihminen ihmiselle. 

Ja
rk

ko
 P

ar
ta

ne
n



34  PäiHDeTyÖN VeRTAiSTOiMiNNAN OPAS

5. Katuklinikka

Katuklinikka pähkinänkuoressa:
Katuklinikan tarkoituksena on tavoittaa kaikista marginaaleimmat ja sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen ulkopuolelle jäävät päihdemaailmassa elävät ihmiset. 
Tämä mahdollistuu vertaistoimijoiden ja ammattilaisten yhteistyön avulla.  
Katuklinikka vie sosiaali - ja terveyspalveluita vertaistoimijoiden ja ammatti-
laisten yhteistyönä niille huumeiden käyttäjille, joita palvelujärjestelmä ei usein 
tavoita. Toiminnan tuloksena huumeiden käyttäjiä saadaan paremmin palvelu-
jen ja hoidon piiriin. Heidän elämänlaatunsa paranee. Vertaistoimijat kokevat 
itsensä merkityksellisiksi tärkeässä toiminnassa ja voimaantuvat.
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5.1 Katuklinikan toimintamalli

”Se koko Katuklinikka tiimi on ihminen ihmiselle”.

”Katuklinikan toimintaa ei voi kuin ihailla. Harvassa on ihmiset (lääkärit, hoitajat ja 
sossut, vertaistoimijat), jotka uskaltautuvat kyläilemään raskaan-sarjan päihtei-
den-käyttäjien koteihin, auttamaan kaiken maailman vaivoissaan”.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja kaikista huono-osaisimmat päih-
demaailmassa elävät ihmiset eivät kohtaa toisiaan, vaikka järjestelmällä on tarjot-
tavanaan laajakirjoinen palvelu- ja hoitorepertuaari. Sen sanelemiin ehtoihin eivät 
kuitenkaan huonokuntoisimmat päihteiden käyttäjät pysty sitoutumaan. He eivät 
välttämättä pysty tulemaan vastaanotolle tietyllä kellonlyömällä, heillä on ennakko-
luuloja viranomaistahoja kohtaan ja he ovat kokeneet saaneensa huonoa kohtelua. 
Päihteitä käyttäville ihmisille on räätälöityjä matalan kynnyksen palveluita, kuten 
Terveys- ja sosiaalineuvontapiste Vinkki. Vinkki tarjoaa terveys- ja sosiaalipalveluita 
huumeita käyttäville ihmisille anonyymisti. Katuklinikka kehitettiin tavoittamaan ja 
tarjoamaan Vinkin kaltaisia palveluita niille päihteiden käyttäjille, jotka eivät käytä 
edes matalan kynnyksen palveluita. 

Katuklinikka on tarjonnut palvelujen ulkopuolisille huumeita käyttäville ih-
misille mahdollisuuden kutsua sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kotiinsa, tai 
sinne missä he ovat. Tapaamisilla asiakkaat on kohdattu matalalla kynnyksellä, 
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kartoitettu elämäntilanne, annettu ensiavullista hoitoa ja saatettu asiakkaat rää-
tälöidysti palvelujen piiriin. Kaikki työ on tapahtunut yhdessä vertaistoimijoiden 
kanssa. Vertaisten kontaktien ja verkostojen avulla on tavoitettu asiakkaita, ja 
Katuklinikan ammattityöntekijät ovat päässeet asuntoihin, joihin ei muuten oli-
si pääsyä. Vertaisilla on ollut merkittävä asema Katuklinikan asiakastyössä myös 
hoitoon/palveluihin saattamisissa ja vastaanotoilla mukana olemisissa. Vertais-
toimintaa on siis hyödynnetty kaikessa mitä Katuklinikka tekee; asiakkaan tavoit-
tamisessa, kohtaamisessa, yhteyden ylläpitämisessä ja eteenpäin saattamisessa. 
Katuklinikan tiimi on koostunut sosionomi-lähihoitajasta (projektisuunnittelija), 
lääkäristä (osa-aikainen), ohjaajasta (oman toipumiskokemuksen omaava, osa-ai-
kainen) ja vertaisista.

Katuklinikan toimintamalli 
1. Vertainen tapaa asiakkaan kentällä
Vertainen tapaa kaverinsa, tutun tai tuntemattoman kentällä ja kertoo Ka-
tuklinikkatoiminnasta. Vertainen selvittää haluaako kaveri, että Katuklinikan 
työntekijät tulevat käymään hänen kotonaan, tai jossain muussa ihmiselle 
tutussa paikassa kuten päiväkeskuksessa. Vertainen kertoo tulevansa myös 
itse mukaan tapaamiseen. Vertainen vakuuttaa kaverille, että työntekijöihin 
voi luottaa. Vertainen ja asiakas ottavat yhteyttä Katuklinikan työntekijään 
ja sopivat tapaamisajankohdan. Ennen tapaamista vertainen vielä muistut-
taa kaveria/asiakasta tapaamisesta soittamalla tai käymällä hänen luonaan.

2. Koti/asiakaskäynti 
Katuklinikkatiimin kotikäynnille lähtee sosionomi-hoitaja, lääkäri ja 1–2 ver-
taista. Ennen kotikäyntiä käydään läpi mitä tehdään, mitkä ovat roolit ja kuka 
vastaa mistäkin. Asuntoon mentäessä tarkastetaan, että sisälle on turvallista 
mennä. Alkujutustelun jälkeen ammattilaiset kartoittavat asiakkaan elämän-
tilanteen ja akuutin avuntarpeen. Jos asunnossa on paikalla muitakin, tapaa-
vat ammattilaiset yhden asiakkaan kerrallaan huomioiden yksityisyyden. Ver-
tainen huolehtii ammattilaisten työrauhasta. Hän vaihtaa asunnossa puhtaita 
välineitä, antaa terveysneuvontaa ja kertoo Katuklinikan ja Vinkin toiminnas-
ta. Työntekijät tarjoavat asiakkaalle testaus- ja rokotusmahdollisuuden. Lää-
käri voi tehdä pieniä hoitotoimenpiteitä ja kirjoittaa reseptejä (ei pvk-lääk-
keitä). Katuklinikka antaa myös seksuaaliterveysneuvontaa. Naisasiakkaille 
voidaan asentaa ehkäisykapseli lyhyelläkin odotusajalla. Asiakas saa ohjaus-
ta hoitoon hakeutumisessa ja neuvoja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. 
Yhdessä asiakkaan kanssa sovitaan miten edetään jatkossa. Jokainen asiakas 
hoidetaan yksilöllisesti. 
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3. Kotikäynnin/ asiakastapaamisen jälkeen 
Kotikäynnin jälkeen Katuklinikkatiimi käy läpi miten käynti sujui ja millai-
nen kokemus kullekin jäi. Kerrataan miten asiakkaan asioissa edetään, mitä 
ammattilaiset tekevät ja mitä vertainen tekee. Usein jo samana päivänä ote-
taan yhteyttä palvelu/hoitotahoon ja sovitaan yhteistyöstä asiakkaan asiois-
sa. Asiakkaaseen pidetään yhteyttä puhelimitse, usein tekstiviesteillä. Ka-
tuklinikan naisasiakkaille järjestetään matalalla kynnyksellä ehkäisypalvelut. 
Asiakas saatetaan Keskitettyyn ehkäisyneuvontaan tai Katuklinikan lääkäri 
suorittaa asetuksen Katuklinikan tiloissa.

4. Vertainen asiakkaan saattajana 
Jos asiakas saatetaan palveluun tai hoitoon, usein saattajana on vertainen 
(myös ammattilaiset saattavat hoitoon, aina tilanteesta riippuen). Vertainen 
soittelee ja muistuttaa asiakasta tapaamisajasta, jotta hän muistaisi olla ky-
seisenä päivänä skarppina. Vertainen hakee asiakkaan kotoa ja he menevät 
tapaamiseen yhdessä. Vertainen motivoi ja tukee asiakasta; kulkee rinnalla.

5. Yhteistyö palvelujärjestelmän kanssa
Katuklinikan työntekijät ovat aina yhteydessä tahoon jonne asiakas on ohjat-
tu ja saatettu. Yhteistyötaholta varmistetaan, että kaikki on sujunut sovitus-
ti. Katuklinikasta voidaan tarvittaessa käydä tapaamassa asiakasta hoitopai-
kassa, jos hän sitä haluaa. Palvelujärjestelmän eri paikat ottavat Katuklinikan 
toiminnan tosissaan ja myös vertaiset saavat saattotilanteissa kunnioitta-
van kohtelun työntekijöiltä. Kokemusasiantuntijuuden hyöty tunnustetaan 
myös yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

”Katuklinikan haittojen vähentämisen ideologiassa tavoitteena on:
…Ihmisen elämänlaadun-ja elämänhallinnan parantuminen
…Sosiaalisen syrjäytymisen kierteen pysäyttäminen
…Rikollisuuden väheneminen
…Terveyshaittojen minimointi
…Perhesuhteiden paraneminen
…Asiakkaan äänenä toimiminen
…asiakkaan voimaantuminen
Tämän kaiken takana on inhimillisyys ja ihmisarvo”
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5.2 Tavoittaminen ja kohtaaminen marginaalin 
marginaalissa 

”Koen, että joka paikassa otettu hyvin vastaan. Asiakkaat luottaa. Asiakkaat saattaa 
soittaa helpommin mulle kuin työntekijälle”.

”Olin todellakin tulkkina asiakkaan ja Liisan ja Maaritin välillä”.

”Hänelle oli tärkeää että olin läsnä. Ja olisin halunnut enemmänkin auttaa”.

Päihdemaailman marginaalin marginaalissa tai marginaalissa elävillä ihmisillä tar-
koitetaan heitä, jotka eivät syystä tai toisesta käytä palvelujärjestelmän heille tarjo-
amia palveluita, tai heitä, jotka käyttävät ainoastaan matalan kynnyksen palvelui-
ta. Syvällä päihdemaailmassa elävien ihmisten tavoittaminen on jo haaste sinänsä. 
Kiinteät matalan kynnyksen palvelut ovat onnistuneet tavoittaman suuren osan 
näistä ihmisistä. Kuitenkin jo pääkaupunkiseudulla tiedetään olevan useita satoja 
päihteiden käyttäjiä, joita ei tavoiteta. Katuklinikka on kohdannut heitä hankkeen 
aikana 600. Suurimpana asiakasryhmänä ovat olleet 45–54-vuotiaat naiset ja mie-
het. Lähes kaikki asiakkaat ovat olleet suomalaisia, pääosin pääkaupunkiseudulta. 
Valtaosa asiakkaista on käyttänyt huumeita suonensisäisesti. Useimmilla on todet-
tu C-hepatiitti. Vailla vakinaista asuntoa on ollut joka kymmenes. Monilla on ollut 
takanaan vankeusrangaistuksia tai uusia tuomioita tulossa. Poliisin pelko on ollut 
kova muun muassa maksamattomien sakkojen vuoksi. Yhteydet lähipiiriin, kuten 
lapsiin tai vanhempiin ovat usein katkenneet. Osa asiakkaista ei ole nostanut sosi-
aalietuuksia, eikä lääkkeisiin ole osattu hakea harkinnanvaraista toimeentulotukea. 
Osa on ollut korvaushoidossa, mutta kaikkien kohdalla se ei ole riittänyt elämän-
laadun paranemiseen. Ihmiset ovat saattaneet olla paperilla palveluissa, mutta hei-
kon kuntonsa takia he eivät ole pystyneet tai osanneet hyödyntää niitä. Asiakkaista 
kolmannes ei ollut käyttänyt edes matalan kynnyksen palveluita kuluneen vuoden 
aikana, osa ei vuosikymmeneen tai ei koskaan.

Haasteellisessa tavoittamistyössä Katuklinikan punaisena lankana ovat olleet 
vertaiset eri tasoilla. Lisäksi viidakkorumpu on toiminut terveys-ja sosiaalineuvon-
tapisteissä, päiväkeskuksissa ja asumisyksiköissä. Uusia asiakkaita on tavoitettu jo 
tavoitettujen asiakkaiden kautta. Jos vertaisen kautta tavoitettu asiakas on elänyt 
marginaalissa, on hänen kauttaan tavoitettu ihminen voinut elää marginaalin mar-
ginaalissa. Tällä menetelmällä - mukaanottamalla aktiivisesti huumeita käyttävät 
asiakkaat – Katuklinikka on saanut tavoitettua hyvin huonokuntoisia, apua tarvit-
sevia ihmisiä. On tarvittu siis eri elämäntilanteissa ja päihteiden käyttö- ja kuntou-
tumisvaiheessa olevia vertaisia, jotta kaikista heikoimmassa tilanteessa olevat ihmi-
set on pystytty tavoittamaan. Lähi- ja etävertaiset on kuvattu tarkemmin luvussa 3. 
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Ammattilaisten, vertaisten ja asi-
akkaiden yhteistyö on onnistumisiin 
johtava tie kun työskennellään syvällä 
päihdemaailmassa. Asiakastapaami-
silla vertaisilla ja ammattilaisilla on 
etukäteen mietityt roolit (vertaisen 
rooleista tarkemmin kohdassa 3.3). 
Vertaisen rooli on ollut asiakkaan en-
sikohtaamisessa merkittävä. Hän on 
antanut asiakkaalle tietoja Katuklini-
kan toiminnasta ja ollut näin Katukli-
nikan käyntikortti sekä luottamuksen 
rakentaja. Vertaiset ovat arvioineet 
ketkä asiakkaista voi ohjata suoraan 
jo olemassa oleviin palveluihin, ja kei-
den kohdalla tarvitaan Katuklinikan 
palveluita. Mikäli vertaisen tapaama 
ihminen ei ole profiloitunut Katukli-
nikan asiakkaaksi, on vertainen voi-

nut tarjota esimerkiksi saattoapua eri palvelupisteisiin. Vertaisilla on ollut tiedos-
sa tärkeimmät yhteistyötahot, joista on haettu oikeanlaista apua. Kun vertainen 
on arvioinut Katuklinikan tarpeen ihmisen kohdalla, on hän osannut kertoa kat-
tavasti mistä on kyse, ja mitä Katuklinikka voi tehdä ihmisen asioiden eteenpäin 
viemiseksi. 

”Yllätti miten pienestä asiakas oli kiitollinen. Hänestä oli aivan uskomatonta, että 
hänet tullaan hakemaan omasta kodistaan, saatetaan vastaanotolle ja vielä jäädään 
sinnekin pitämään kädestä kiinni tarvittaessa. Jäi vähän ristiriitainen olo; hyvä fiilis, 
että olin pystynyt auttamaan, mutta huomasi kyllä, että asiakas ei ollut tottunut 
itselleen mitään saamaan, saati pyytämään”.

Kun asiakasta on menty tapaamaan esimerkiksi hänen kotiinsa ensimmäistä ker-
taa, on vertainen toiminut kohtaamisessa tiimin ”kärkenä”. Asiakas on tiennyt ver-
taisen olevan joko nykyinen tai entinen päihteiden käyttäjä. Tämä on lisännyt en-
sikontaktin sujuvuutta, luotettavuutta ja asiakkaan uskallusta puhua asioistaan. 
Asiakkaat ovat kokeneet aluksi, että vertaiselle on helpompi puhua. Kun Katuk-
linikka on mennyt ensimmäiselle kotikäynnille, asiakas on tiennyt valmiiksi mis-
tä on kyse. Hänen ei ole tarvinnut pelätä tulevansa tyrmätyksi asioineen, koska 
vertainen on kertonut etukäteen toiminnan periaatteista. Toiminnan arvojen kes-
kiössä on ollut asiakkaan ja hänen kotinsa kunnioittaminen; tiimi on ollut vieraa-
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na asiakkaan kotona. Asiakkaan kanssa on lähdetty liikkeelle niistä asioista, joista 
hän on halunnut puhua, tai joihin hän on toivonut sillä hetkellä saavansa apua. 
Päihdehistoriaa ei ole nähty tarpeelliseksi kerrata ensikättelyssä. Käytössä ei ole 
ollut valmiita hoidontarpeen arviointilomakkeita, vaan tapaaminen on edennyt 
vuorovaikutteisesti keskustellen. Usein Katuklinikkatiimi on nähnyt ihmisen elä-
mäntilanteessa kasoittain huolestuttavia ongelmia, mutta jos asiakas on halunnut 
kyseisellä kerralla näyttää vain kipeää polveansa, on se hoidettu, ja luotettu, että 
seuraavilla tapaamisilla päästään hoitamaan muitakin asioita. Asiakkaan ehdoilla 
eteneminen on havaittu hyvin toimivaksi malliksi. Usein toisella tapaamisella on 
päästy jo asioiden ytimeen. Jos asiakasta on tavattu useammin, on Katuklinikkaa 
varten saatettu siivotakin.

5.3 Vaikeahoitoisen asiakkuuden etenemisprosessi

”Minulle jäi erittäin hyvä ja onnistunut olo. Sellainen olo että asiakkaat saivat 
käynnistämme erittäin paljon apua konkreettisesti, eikä vain suullisesti annettuja 
tyhjiä lupauksia, jotka eivät koskaan toteudu. Joka oli myöskin suuri hämmästys ja 
ihmettelyn aihe, asiakkaiden keskuudessa, että tästä Katuklinikan tarjoamista 
palveluista ja hoito henkilökunnan lupauksista ja toimenpiteistä on ollut heille apua, 
heidän jokapäiväisessä elämässään”. 

Kun Katuklinikka on päässyt tapaamaan asiakasta ja luonut häneen luottamuksel-
lisen vuorovaikutussuhteen, on asiakkaalle voitu tarjota apua. Asiakas on voinut 
saada sosiaalineuvontaa ja palveluohjausta ja häntä on voitu testata ja rokottaa. 
Terveys- ja seksuaalineuvontaa on annettu ja puhtaita välineitä vaihdettu. Naisil-
le on voitu asentaa ehkäisykapseli. Pienimuotoiset hoitotoimenpiteet ovat olleet 
mahdollisia ja lääkäri on voinut kirjoittaa reseptejä ja lähetteitä. Ammatillisen avun 
lisäksi asiakas on ollut oikeutettu vertaistukeen. Sekä vertaiset että ammattilaiset 
ovat saattaneet asiakkaita palveluihin ja hoitoihin.

Katuklinikan kotikäyntityössä kohdattavia haasteita pyrittiin miettimään hank-
keessa jo etukäteen, ennen varsinaisen asiakastyön alkamista. Varsinkin lasten-ja 
eläinsuojeluun liittyviä kysymyksiä pohdittiin ammattilaisten sekä vertaisten kes-
ken. Vernan projektisuunnittelija oli keskusteluissa tukena, koska hänellä oli pitkä 
lastensuojelullinen työkokemus. Kotikäyntityön edetessä alkoi hahmottua, ettei-
vät nämä kysymykset olekaan suuri ongelma: valtaosa asiakkaista eli niin syvällä 
päihdemaailmassa, ettei heillä ollut lapsia tai lapset olivat sijoitettu vuosia sitten. 
Muutamissa kotikäyntikohteissa huolestuttiin kotieläinten hyvinvoinnista, mutta 
tilannetta seuraamalla huomattiin, että niitä oli hoidettu pääsääntöisesti hyvin. En-
simmäisen vuoden aikana vahvistui näkemys siitä, että sosiaalityön, terveydenhuol-
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lon ja vertaistuen yhdistäminen asiakaskäynneillä oli kaiken a ja o. Myös lääkärin ja 
projektisuunnittelijan pitkä yhteinen historia työparityöskentelystä helpotti töiden 
suunnittelua ja luottamuksellisten suhteiden rakentamista asiakkaisiin ja vertaisiin. 

Toisen ja kolmannen vuoden taitteessa Katuklinikalla oli runsaasti naisasiakkai-
ta, joiden ongelmat olivat syventyneet vuosia, jopa vuosikymmeniä sitten. Osa heis-
tä ei ollut asioinut sosiaalitoimessa tai terveysasemalla 1990-luvun jälkeen. Naiset 
toivat mukanaan haasteellisia miesasiakkaita, ja varsin haasteellisia parisuhdeku-
vioita avautui. Katuklinikkaan saatiin osa-aikainen ja oman toipumiskokemuksen 
omaava miesohjaaja kuin tilauksesta. Työtä kehitettiin pariskunnille sopivammaksi 
ja siinä myös onnistuttiin. Seuraavassa on kuvaukset kahdesta Katuklinikan asiak-
kaasta ja siitä kuinka prosessit heidän kohdallaan ovat edenneet. 

1980-luvulla syntynyt nainen. Asiakkaan lähtötilanne:
Sairautta, kyvyttömyyttä, riippuvuutta, kipua, epätoivoa, kokee olevansa 
umpi kujassa.

Tilanneanalyysi: 
1980-luvulla syntynyt nainen, joka asuu virallisesti yksin vuokra-asunnos-
saan, mutta asunnossa oleilee lukuisia ihmisiä. On toimeentulotuen asia-
kas, mutta ei ole hakenut etuisuuksiaan viime kuukausina ja maksusitoumus 
lääkkeisiin puuttuu. Suonensisäistä huumeiden käyttöä teini-iästä lähtien. 
Ei ole korvaushoidossa, eikä ole ollut päihdehoidossa. Pääpäihteinä ovat 
opiaatit ja lääkkeet. Psyykkisesti hän on varsin hyvässä kunnossa, kun taas 
somaattinen tilanne on erittäin huono. Useita sairaalajaksoja taustalla. On 
haluton hoitoon pelkojen ja vieroitusoireiden vuoksi. Tulee Katuklinikan asi-
akkaaksi etävertaisen ohjaamana.

Kotikäynti ja asioiden hoidon eteneminen: 
Asiakkaalla todetaan erittäin pahat tulehdukset jaloissa. Keskustelun jäl-
keen lääkärille vahvistuu, että asiakkaalla on mahdollisesti veritulpat mo-
lemmissa jaloissa. Aiemmat epikriisit, joita asiakas näyttää, kertovat tämän 
puolesta, mutta nyt tilanne on pahentunut. Lääkitykset ovat olleet viime 
kuukausina tauolla, tai otettu hyvin epäsäännöllisesti. Aloitetaan asiakkaan 
motivointi sairaalaan lähtemiseen. Lääkäri tekee lähetteen paikan päällä ja 
antaa asiakkaan määritellä pitkälle mitä lähetteeseen saa kirjoittaa. Tarjo-
taan kyytiä sairaalaan. Asiakas haluaisi lähteä, mutta kokee, että ei pysty heti. 
Hän pelkää millaista kohtelua saisi henkilökunnalta, kun on itseaiheuttanut 
vammansa. Sovitaan, että Katuklinikan ohjaaja tulee etävertaisen kanssa ha-
kemaan asiakkaan seuraavana aamuna. Asiakas suostuu tähän motivoinnin 
jälkeen. Seuraavana aamuna asiakas haetaan sovitusti, joskin lähtö kotoa 
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kestää kauan. Sairaalaan lääkärille pääsyä jonotetaan yhdessä. Odotuksen 
jälkeen asiakas tapaa lääkärin ja hänet otetaan sisälle sairaalaan. 

Tilanne nyt:
Asiakkaan terveydentila on kohentunut, toimintakyky ja elämänlaatu paran-
tunut. Toimeentulotukiasiat ovat hoidossa ja sairauteen on asianmukainen 
lääkitys. 

1970-luvulla syntynyt nainen. Asiakkaan lähtötilanne:
Elää syvällä päihdemaailmassa, prostituutiota ja väkivaltaa. Kokee yksinäi-
syyttä, ulkopuolisuutta, ahdistuneisuutta ja häpeää. Alhainen omanarvon-
tunto. Itsemurha-ajatuksia. 

Tilanneanalyysi:
1970-luvulla syntynyt nainen, joka asuu vuokra-asunnossaan. Vuokrarästejä 
on kertynyt paljon. Sekakäyttöongelmaa, pääpäihteenä on tällä hetkellä al-
koholi. Rahat hankitaan päihteisiin seksityöllä. Kaksi lasta, jotka eivät asu 
kotona. Ei ole ollut parisuhteessa vuosiin. Tulee Katuklinikan asiakkaaksi 
Terveys- ja sosiaalineuvontapiste Vinkin ohjauksesta. 

Kotikäynti ja asioiden hoidon eteneminen:
Asioita selvitellään liittyen vuokrarästeihin, toimeentuloon ja lääkityksiin. 
Lääkäri arvioi asiakkaan kuntoisuutta asiakkaan omien potilastietojen poh-
jalta. Tehdään arviolähete korvaushoitoon. Toisella kotikäynnillä keskustelu 
syvenee. Suurimpina ongelmina ovat huonontunut terveydentila, alkoholin 
suurkulutus, metadonin saanti kadulta ja korkeat maksa-arvot. Asiakkaalla 
on vaikeuksia poistua kodistaan. Tämä on ristiriidassa työn kanssa kadulla. 
Asiakas kertoo käyttävänsä kolme pulloa kirkasta alkoholia päivässä. Kertoo 
selviävänsä näin ”aineettomuudesta” johtuvista vieroitusoireista, ja pystyy 
lähtemään kadulle töihin. 

Kotikäyntien välissä soitetaan useita puheluita asiakkaan asioissa. Kor-
vaushoidon arvio alkaa. Saattamisia arviointitapaamisiin tekevät vertainen 
sekä ammattilaiset. Jokaiselle arviokäynnille asiakas herätetään. Häntä 
muistutetaan ajoista, ollaan vastassa, saatetaan ja ollaan tarvittaessa mu-
kana vastaanotolla. Tapaamiset jännittävät ja pelottavat asiakasta ja nii-
hin pääseminen vaatii motivointia tapaamisia edeltävinä päivinä. Asiakas 
tutustutetaan Pro-tukipiste ry:n palveluihin. Luottamuksen syventymisen 
jälkeen asiakas pystyy seksityön vähättelyn sijasta kuvaamaan kuinka vas-
tenmielisenä kokee työn. ”Ihan kuin joku tulisi kauppaan ja sanoo, että mä 
otan ton”.



5. KATuKLiNiKKA    43

Asiakas joutuu maksaongelmien vuoksi sairaalaan. Vertainen käy useita 
kertoja sairaalassa tukemassa asiakasta. Ammattilaiset soittelevat asiakkaan 
kanssa. Asiakas on huomattavan turvoksissa ja painoa on tullut hetkessä yli 
15 kiloa. Sairaalasta kerrotaan, että maksasta yli puolet on täysin tuhoutu-
nut. Alkoholiin annetaan täyskielto. Vertainen hoitaa asiakkaan raha-asioita 
tämän pankkikortilla. Vertainen vie myös tarvittavia tavaroita sairaalaan. 
Hän on ainoa, johon asiakas luottaa. Sairaalajakson loppupuolella tulee tie-
to, että asiakas pääsee suoraan sairaalasta aloittamaan korvaushoidon lai-
tosolosuhteisiin. Katuklinikan ohjaaja hakee asiakkaan sairaalasta. Kotona 
käydään pakkaamassa tarvittavat tavarat ja mennään sovitusti korvaushoi-
don aloituspaikkaan.

Tilanne nyt: 
Asiakkaan korvaushoito on alkanut hyvin. Alkoholinkäyttö ja pistäminen 
ovat vähentyneet/ loppuneet. Elämänilo on alkanut palata. Ei uusia sairaa-
lajaksoja. Ei uusia maksamattomia sakkoja tai tuomioita, vuokrarästit on 
hoidettu ja itsestä huolehtiminen myös ulkoisesti lisääntynyt. Asiakas tekee 
seksityötä ”vain” omien vakioasiakkaiden kanssa. Lääkärin määräämiin lääk-
keisiin on saatu maksusitoumuspäätös sosiaalitoimelta. Hormonikierukka 
on asennettu Keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa. Asiakas on saanut uusia ka-
vereita korvaushoitoyhteisöstä. Hän toimii nyt etävertaisena Katuklinikassa. 
On sitoutunut Pro-tukipisteen palveluihin. Itsetuhoisuusajatukset ovat tällä 
hetkellä kadonneet ja epätoivo on pienin askelin vaihtumassa toivoksi. 

5.4 Palveluohjauksen merkityksellisyydestä 

”Ei mun aikaan vaan ollut ketään kadulla kertomassa että hei sä voit ottaa tonne ja 
tonne yhteyttä ja kun on itse kokenut saman, niin on helpompi puhua. Tietää minne 
voi ohjata ja voi ottaa työntekijään yhteyttä ja olla silta asiakkaan ja työntekijän 
välillä”.

”Niiden on helpompi keskustella meidän kanssa ja saa asiakkaat vapautumaan, 
eivätkä koe kotikäynneillä työntekijöitä ahdistavina tai uhkana”. 

Katuklinikan asiakas oli oman asiakkaansa kanssa kerran miettinyt kuinka vaikeaa 
marginaalin marginaalissa eläminen voi olla ja kuinka vaikeaa sieltä on ponnistaa 
pois. Keskustelun tuloksena syntyi kananmuna-malli, jossa olemassa olevat palve-
lut ovat ulkokuorella ja heikoimmassa asemassa olevat ihmiset syvällä keltuaisessa. 
Kuoren ulkopuolella asiakkaat pystyvät asioimaan palveluissa. Munan valkuaiseen 
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sijoittuvat matalan kynnyksen terveysneuvontapisteet ja päivätoimintakeskukset. 
Myös siellä ihmiset ovat kiinni elämän syrjässä ja saavat monipuolisia palveluja 
vaikeasta päihderiippuvuudesta huolimatta, myös päihteiden vaikutuksen alaise-
na. Munan keltuaisessa kuvataan olevan ihmisten, jotka käyttävät terveyspalveluja 
vain ääritilanteissa, eivätkä aina silloinkaan. Tavanomainen palveluohjaus on riit-
tämätöntä, samoin asioinnista sopiminen tai muistuttaminen. Katuklinikan asiak-
kaista 30 % elää munankuorien ja valkuaisen tasoilla ja 70 % keltuaisessa. Haittojen 
vähentämisen ideologialla toimivassa Katuklinikassa asiakkaan saaminen keltuai-
sesta valkuaiseen on ollut iso harppaus ihmisen elämänlaadun kohenemisessa. Asi-
akkaalla on ollut monia asioita odottamassa jo ennen kuin Katuklinikkatiimi on saa-
punut kotikäynnille. Apua on toivottu saatavan heti. Nyrkkisääntönä on toiminut 
se, että jos asiakkaan tilanne on tarvinnut vuorokauden sisään apua, on silloin oi-
kea kohde ambulanssi ja sairaalahoito. Jos asiakas on pystynyt odottamaan hieman 
kauemmin, on Katuklinikka yleensä pystynyt tarjoamaan apua. 

Katuklinikalla on ollut käytössään auto, jolla on kuljettu kotikäynneillä. Konk-
reettiset työvälineet ovat olleet pakattuina kahteen pieneen matkalaukkuun. Toinen 
laukuista on sisältänyt terveydenhuollollisia välineitä. Toisessa on ollut koottuna 
sosiaalityön ja vertaisten materiaaleja, muun muassa lomakkeita ja toimeentulo-
tukihakemuksia, esitteitä tartuntataudeista, turvallisemmasta pistämisestä, hä-
täensiavusta ja sukupuolitaudeista sekä palveluohjaukseen liittyviä yhteystieto-
ja. Yhteystietoja on pidetty aina paperilla mukana, jotta esimerkiksi puhelinsoitot 
mahdollistuvat kotikäynnin aikana ilman internetyhteyttäkin. 

Katuklinikan asiakkaiden ongelmista noin puolet ovat liittyneet sosiaalisiin ky-
symyksiin. Sosionomi-lähihoitajan asiakastyön työtehtäviä tarkasteltaessa, on koh-
taamisen lähtökohtana ollut asiakkaan oma kokemus hänen ongelmiensa laadus-
ta. Luonnollisesti myös omat ja tiimin tekemät havainnot asiakkaan tarpeista ovat 
ohjanneet työtä. Kotikäynneillä on ollut keskeistä kannustaa asiakasta etenemään 
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pienin askelin. Kerralla on keskitytty yhteen isompaan tavoitteeseen. Esimerkik-
si korvaushoitoon odottavan kanssa on keskitytty viemään ensin korvaushoidon 
tarpeenarviointi kunnialla läpi motivoiden ja auttaen tavoitteen saavuttamisessa 
(=muistutettu ajoista, saatettu, oltu mukana tapaamisissa). Hoidon alkamisen jäl-
keen kiintopisteeksi on voitu asettaa pidempiaikaisen asunnon saaminen, rikok-
seton elämä tai perhesuhteiden lähentyminen. Asiakkaan kymmentä mahdollis-
ta ongelmaa ei ole edes pyritty ratkaisemaan kerralla. Tavoitteet työssä on pitänyt 
pitää realistina ja muistaa, että mitä lähempänä ihminen on kananmuna-mallissa 
keltuaista, sitä vaikeampaa sieltä nouseminen on. Katuklinikka tavoite on voinut 
olla auttaa asiakasta esimerkiksi 25 prosentissa hänen ongelmistaan, jolloin elämi-
sen laatu on jo parantunut ja ensiaskel marginaalin marginaalista kohti marginaalia 
otettu. Katuklinikka on tehnyt asiakastyössä alkutyön, ja loppu on jätetty palvelu-
järjestelmälle. Toiminnan projektiluonteisuudesta ja kattavan palvelujärjestelmän 
olemassaolosta johtuen tarkoituksena ei ole ollut hoitaa asiakasta alusta loppuun, 
vaan tavoittaa, kohdata ja saattaa oikeaan paikkaan. 

Sosiaalityön työpanos on ollut suurimmillaan asiakastapaamisten välillä, kun 
asiakkaan asioita on järjestelty, ja useisiin tahoihin oltu yhteyksissä. Työntekijän 
tehtävänä on ollut toimia tiedonvälittäjänä palvelutahojen, viranomaisten ja asiak-
kaiden välillä, auttaa yhdessä vertaisten kanssa asiakas järjestetyille tapaamisille ja 
toimia hänen ”asianajajanaan” muun muassa verkostotapaamisissa. Palveluohjauk-
sen merkitys on ollut erittäin suuri – ilman sitä asiakkaat olisivat jääneet Katukli-
nikan toiminnan varaan. Palvelujärjestelmää (ainakin pääkaupunkiseudulla) voi-
taneen kuvata viidakoksi, jossa tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Jos ammattilaisten 
on ollut ajoittain vaikea pysyä kärryillä muutoksista ja hahmottaa kokonaisuutta, 
on se sitä myös kodittomalle, päihdemaailmassa elävälle ihmiselle. Perusterveyden-
huollossa, johon asiakkaat tiukan paikan tullessa hakeutuvat, voi olla haasteellista 
tunnistaa päihteitä käyttävien asiakkaiden hoitoa vaativat oireet päihteiden käytön 
takaa. Huumeita käyttävän ihmisen hakeutuessa sairaalaan voidaan pahimmillaan 
hänen sairautensa oireet sekoittaa päihtymykseksi. Tällöin asiakas voi jäädä ilman 
asianmukaista hoitoa. Tämä on inhimillistä, ja siksi Katuklinikan kaltaisen toimin-
nan tulisi olla vakiintunutta.

Esimerkki kotikäynniltä: 
”Katuklinikan kotikäynnillä kävimme kodissa, jossa tapasimme asunnossa asuvan 
pariskunnan ja heidän tuttaviaan. Matkalla asunnolle näimme kadulla pitkän ja iso-
kokoisen miehen. Hänen kävelynsä oli huojuvaa ja hän vaikutti hyvin päihtyneeltä. 
Asunnossa kävi ilmi, että tuo mies oli tulossa tapaamaan Katuklinikkaa. Miehen ta-
vattuamme selvisi, että hänen huojumisensa ei johtunutkaan päihteistä, vaan kor-
keasta kuumeesta. Asiakas kertoi pyrkineensä edellisenä päivänä päivystykseen, 
mutta hänet oli käännytetty pois. Hän oli selkeästi huonokuntoinen. Lisäksi hänen 
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polvensa oli turvoksissa. Lääkäri arvioi miehen tarvitsevan laboratoriotutkimuk-
sia pikaisesti ja kirjoitti lähetteen sairaalaan. Vertainen saattoi asiakkaan sairaa-
laan päivystykseen, ja hän pääsi hoitoon. Asiakkaalla todettiin hengenvaarallinen 
verenmyrkytys ja häntä hoidettiin sairaalassa. Katuklinikka otti yhteyttä asiakkaan 
asioissa silloiseen Huumeklinikkaan. Asiakas pääsi Huumeklinikan hoitokontaktiin 
ja korvaushoidon tarpeenarviointiin jo somaattisen sairaalahoidon aikana”.

Ihmisen aidolla, kiireettömällä ja yksilöllisellä kohtaamisella on voitu saavuttaa 
asiakkaiden luottamus, lähteä ratkomaan ongelmia ja saattaa heidät oikeisiin pal-
veluihin ja hoitoihin. Riitta Granfeltin (2013) sanoin ”sosiaalityö yhteiskuntapoliitti-
sena toimintana ei ole paljonkaan arvoista ellei sen tekijöillä ole rohkeutta asettua 
niiden ihmisten puolelle, jotka eivät voi puolustaa elämisoikeuttaan suorituksilla, 
selviytymisellä tai kunniallisella elämäntavalla”.

5.5 Turvallisuus

”Toimin tulkkina asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välillä, sekä turvasin sen että 
työntekijöillä oli ns. työrauha. Mukana olemisella turvasin sen että asiakkailla ja 
työntekijöillä oli rauhallinen ja ennen kaikkea turvallinen olo”.

Katuklinikalla on ollut muutamia periaatteellisia sääntöjä miten kotikäynneillä toi-
mitaan tietyissä tilanteissa, ja yksi niistä koskee turvallisuutta. Tiimi on poistunut 
välittömästi kotikäyntikohteesta, jos kukaan tiimissä on kokenut, ettei kohteessa 
ole turvallista olla. Asiaa ei ole jääty pohtimaan tai puimaan siinä tilanteessa, vaan 
tilanne on purettu jälkikäteen. Katuklinikan kolmen vuoden kenttätyön aikana näin 
on tapahtunut kahdesti. Toisella kerralla uhan aistija oli vertainen. Toisella kerralla 
kyseessä oli lääkärin eettinen ristiriita sekavan asiakkaan luona. Muutamia kerto-
ja kotikäyntikohteeseen ei ole voinut ylipäätään mennä sisään uhkaavan tilanteen 
vuoksi. Muutamia kertoja kotikäynnin aikana ilmapiiri on muuttunut uhkaavaksi, 
mutta se on selvitetty paikanpäällä, ja käyntiä on voitu jatkaa. Joskus kotikäynti 
on siirretty intiimiyden takia Katuklinikan autoon. ”Uhkaavien” kotieläinten vuok-
si paria asiakasta on tavattu kahvilassa. Katuklinikka on tiedottanut aina sovitulle 
työntekijälle Vinkkiin, missä kulloinkin liikutaan, varsinkin silloin kun kyseessä on 
ollut yksityinen tai suljettu tila. Kun paikalta on poistuttu onnistuneesti, on käynti 
kuitattu Vinkkiin. Aluksi Katuklinikalla oli käytössään turvapuhelimet, mutta niis-
tä luovuttiin, koska järjestelmä ei ollut luotettava Helsingin keskustan vanhoissa 
kivikortteleissa.

Vertainen on kirjoittanut kotikäynnistä, jolta jouduttiin poistumaan, oman nä-
kemyksensä:



5. KATuKLiNiKKA    47

”Ari (Vertainen) istui kolmen talossa asuvan mieshenkilön kanssa, joista yksi mies 
halusi jättää virtsanäytteen, josta katsotan mahdolliset sukupuolitaudit (klamydia ja 
tippuri). Yksi talon nais-asukas halusi Liisan kanssa keskustella kahdestaan, jolloin 
hän ja Liisa vetäytyivät erääseen huoneeseen keskustelemaan. Jonkin ajan kuluttua 
tämän miehen naisystävä saapui kotiin jolloin tämä mies juoksi rappusia pitkin ylös, 
missä sijaitsi heidän huoneensa. Saman tien sieltä alkoi kuulua tappelun ääniä ja 
lasiesineiden särkymisen ääniä, silloin sanoin Janille (Vinkin työntekijä, joka oli 
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mukana käynnillä) ja muille talon asukkaille että nyt meidän on lähdettävä. Jani haki 
Liisan huoneesta missä hän oli naisasiakkaan kanssa tekemässä hänelle hiv-pikates-
tiä jonka tulosta emme voineet jäädä odottelemaan, syystä että minä ja Ari koettiin, 
että jos jäämme sinne vielä hetkeksikään olisimme joutuneet itse väkivallan kohteiksi”. 

Vertainen jatkaa kysymykseen miten koki yhteistyön työntekijöiden ja toisen ver-
taisen kanssa:

”(Koin) Hyväksi ja luontevaksi sekä rennonoloiseksi ja luottamukselliseksi. Varsinkin 
oletetun vaaratilanteen uhatessa, ammattityöntekijätkin (Liisa ja Jani) uskoivat 
meidän vertaisten sanan siitä, että nyt on lähdettävä”.

Katuklinikan toimintaa kehitettäessä on korostettu luottamusta vertaisten ja am-
mattilaisten välillä. Turvallisuuden kannalta on ollut oleellista, että vertaiset ja am-
mattilaiset ovat kertoneet toiminnasta ja sen reunaehdoista ensisijassa asiakkail-
le. Tässä apuna on käytetty yhdessä laadittua Katuklinikan esitettä. Esitteessä on 
mainittu turvallisuustekijöihin liittyen lääkärin linjaukset lääkitysten suhteen (uusia 
PKV-lääkkeitä tai muita rauhoittavia lääkkeitä ei määrätä), sekä rikosoikeudelliset 
kysymykset liittyen lasten- ja eläintensuojeluun. Vaikeita lastensuojelullisia kysy-
myksiä on jouduttu selvittämään muutamia kertoja, ja eläinsuojelullisia kahdesti. 
Katuklinikka ei ole ottanut kantaa muihin rikosoikeudellisiin kysymyksiin liittyen 
esimerkiksi aineiden hallussapitoon. Tämä on ollut linjaus hankkeen alusta alkaen. 
Muutoin ovet asiakkaiden koteihin olisivat pysyneet kiinni.

Turvallisuuden kannalta kotikäynnin kriittisin kohta on ollut sisäänmeno ja al-
kuarviointi ollaanko varmasti tervetulleita. Sisälle mentäessä vertainen on ollut tär-
keässä roolissa, koska hänelle asiakas on ollut entuudestaan tuttu. Usein vertainen 
on soittanut asiakkaalle matkalta kohteeseen ja samoin vielä asiakkaan oven takaa. 
Vertainen on ollut ammattilaisten kanssa ovella, kun ovi on auennut. Toiminnassa 
on siis ollut hyvin keskeistä, että asiakas on ottanut Katuklinikan vastaan vapaaeh-
toisesti, tapaamisesta on sovittu etukäteen ja asiakas on tiennyt valmiiksi mitä Ka-
tuklinikka tekee ja keitä siihen kuuluu. 

”Tällä käynnillä tiimimme toimi kahdessa eri huoneessa (ammattilaiset tekivät 
keittiössä hoitotoimenpiteitä yhdelle asiakkaalle kerralla. Huoneistossa oli useita 
asiakkaita samaan aikaan), väliovi oli välillä kiinni, minua se ei haitannut muuten 
kuin siksi että, en nähnyt oliko keittiössä kaikki ok, tosin kuulin kyllä tilanteen koko 
ajan eikä puheet muuttuneet uhkaaviksi, joten en ollut huolissani tiimistä”.

Kun Katuklinikka on päässyt eteisestä eteenpäin, on havainnoitu ilmapiiriä ja kar-
toitettu ihmisten määrää ja sitä onko mahdollisesti vanhoja tuttuja paikalla. Usein 
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tärkeinä turvallisuustekijöinä ovatkin toimineet vanhemmat asiakastuttavuudet. 
Jos etukäteen on tiedetty asiakkaan olevan niin sanotusti vaikeahoitoisempi, on ko-
tikäynnille lähtenyt isompi tiimi mukaan. Samoin jos etukäteen on tiedetty kohtees-
sa olevan useampia ihmisiä, on silloin ollut enemmän myös vertaisia ja työnteki-
jöitä paikalla. Vertaisten erityisenä osaamisalueena on ollut ilmapiirin tulkinta. He 
tuntevat alakulttuurin, ja tietävät siihen liittyvät kirjoittamattomat säännöt, merkit 
ja tavat. Vertaiset ovat ottaneet vastuuta kotikäyntitilanteista ja kantaneet erityistä 
huolta ammattilaisten turvallisuudesta. He ovat myös halunneet taata omalla toi-
minnallaan ammattilaisille työrauhaa. 

”Oma roolini, kuten myös toisen Verron, oli pitää ihmiset rauhallisina ja antaa 
Liisalle ja Maaritille työrauha. Monet asiakkaiden, jotka ensin olivat menossa 
Maaritin tai Liisan luokse, ongelmat ratkesivat sillä kun vain kuunteli ja neuvoin 
parhaani mukaan miten toimia. Eivät he sen jälkeen tarvinneetkaan muuta apua. 
Oma roolini oli pääasiassa kuunnella ja katsoa, että Liisa ja Maarit saavat tehdä 
duunia rauhassa”.

Turvallisessa asiakastyössä tärkeimpänä asiana on ollut mahdollisten uhkaavien 
tilanteiden ennakointi ja ennalta ehkäisy, jottei ”punainen valo” syttyisi. Ennen Ka-
tuklinikan kenttätyön aloittamista ammattilaiset ja vertaiset kävivät useaan ottee-
seen turvallisuustekijöitä läpi. Kotikäyntien jälkeen tiimissä on aina tehty purku, 
jossa jokaiselle on annettu tilaa kertoa tuntemuksistaan ja ajatuksistaan. Varsinkin 
turvallisuutta uhanneet tilanteet on käyty läpi ja pyritty varmistamaan, ettei asia 
jää painamaan ketään.

”… minua jäi ehkä hieman askarruttamaan, että toiminko oikein siinä tilanteessa 
kun pyysin että meidän pitäisi lähteä, eli ylireagoinko mahdolliseen meitä kohdistu-
vaan uhkatilanteeseen. Mutta ehdimme käydä ja purkaa yhdessä keskenämme 
nämä minua askarruttamaan jääneet asiat, matkalla takaisin kaupunkiin. Joten 
kyseinen asia ei enää minua vaivannut”. 

5.6 Asiakastyö lääkärin silmin

”Lääkärillä ei ole käytössä kaavakkeita, joihin tarvitaan joka kohtaan vastaukset 
koko elämästä”.

”No se lääkärin inhimillisyys! Ihmisarvon kunnioitus! Tekee oikeasti mitä lupaa ja on 
niinkuin oikeasti kiinnostunut”.
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”Katuklinikassa lääkäri työskentelee rintarinnan hoitajan ja vertaisten kanssa. Asiat 
eivät ehdi muuttua matkan varrella”.

Katuklinikassa alusta lähtien työskennelleen lääkärin viikkotyötunnit ovat vaihdelleet 
kolmen ja kymmenen välillä, vuosittaisesta rahoituksesta riippuen. Lääkäri on koke-
nut työn antoisana; työssä on saanut yhdistää perinteistä kotilääkärin roolia etsivään 
päihdetyöhön. Puhtaasta klinikkaympäristöstä on pitänyt - tai saanut – luopua ja 
kenttäolosuhteissa on voinut haastaa mielikuvituksen. Asiakkaita on tavattu ajoittain 
erittäin epäsiisteissä vanhoissa taloissa, joissa peseytymismahdollisuudet ovat olleet 
heikot. Siistin pöytätilan löytäminen on saattanut olla haasteellista ja asunnon tupa-
kansavu haitata työntekoa. Asunnoissa on täytynyt olla erityisen varovainen istuessa 
ja liikkuessa, koska lasinsiruja ja käytettyjä neuloja on voinut löytyä mistä vain. Äärim-
mäisin esimerkki on eräällä kotikäynnillä kylpyhuoneesta löydetyt 4000 pistämisväli-
nettä. Kotikäynneillä ei ole kuitenkaan tapahtunut työtapaturmia. Ehkä onneakin on 
ollut matkassa mukana. Lääkärin ja muun tiimin huolellinen valmistautuminen ko-
tikäynteihin, sekä tiimin sujuva keskinäinen yhteistyö kohteissa on tuonut työturval-
lisuutta. Sen sijaan yksi neulanpistotapaturma on tapahtunut ehkäisykapselin laiton 
yhteydessä Katuklinikan tiloissa, rauhallisessa ja puhtaassa ympäristössä. 

Kotikäynneillä lääkäri on luopunut perinteisestä roolistaan ja valkoisen takin 
tuomasta statuksesta. Kohteisiin on menty huomiota herättämättä normaalilla 
henkilöautolla siviilivaatteissa. Asiakkaille lääkärin saaminen omaan kotiin on ollut 
erittäin iso asia. Joskus heidän on ollut jopa vaikea uskoa, että lääkärin voisi tavata 
tällaisissa olosuhteissa ja yhdellä kotikäynnillä lääkäriä kutsuttiin hyväntahtoisesti 
”valelääkäriksi”.

Lääkärin mahdollisuudet toimia ovat olleet rajalliset. Työvälineet, hoitotar-
vikkeet (verenpainemittari, verensokerimittari, korvalamppu, sidetaitokset, haa-
vojen hoitovälineet, lähetepohjat) ja lääkkeet ovat mahtuneet pieneen matkalauk-
kuun, joka on ollut kotikäynneillä mukana. Lähes jokaisella kotikäynnillä on tehty 
pika-HIV-testejä. Lisäksi asiakkailla on ollut mahdollisuus klamydia- ja tippuri-
testeihin virtsanäytteiden muodossa. Lääkärin työn keskiössä ovat olleet hoitoo-
nohjaukset ja lähetteiden kirjoitus päihdepsykiatriseen- ja somaattiseen erikois-
sairaanhoitoon. Asiakkailla on tavattu paljon pistostulehduksia, joita on hoidettu. 
Lisäksi pienimuotoiseen haavojen hoitoon on ollut mahdollisuus. Suurella osalla 
asiakkaista on ollut pitkäaikaisia sairauksia. Lääkitysten on todettu olevan tauol-
la, koska asiakkaat eivät ole saaneet uusittua reseptejään. Lääkityksiä on arvioi-
tu uudelleen, ja reseptejä on uusittu soittamalla puhelinmääräyksiä apteekkeihin. 
Poikkeuksen ovat tehneet keskushermostoon vaikuttavat pkv-lääkkeet, joita ei ole 
määrätty eikä uusittu. Matalan kynnyksen ehkäisypalveluiden tarjoaminen päihde-
maailmassa eläville naisille on toteutunut erinomaisesti ja heille on tarjottu muun 
hoidon lisäksi ehkäisyneuvontaa. Katuklinikassa lääkärityön positiiviseksi puoleksi 
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on noussut työn itsenäisyys ja se, että työn keskiössä on ollut kiireetön asiakkaiden 
kohtaaminen ja hoitaminen. 

Asiakkaat kokevat usein, että päihdepalveluissa lääkärille pääsy on vaikeaa. He 
kuulevat usein lääkärin viestit hoitajan kautta, tai keskustelevat lääkärin kanssa pu-
helimitse näkemättä tätä. Lääkärin vastaanottoaika on rajallinen. Asiakkaat eivät 
koe saavansa niitä lääkkeitä, joita haluaisivat ja vuorovaikutustilanteiden haasteek-
si voi myös nousta potilaan aktiivinen päihteiden käyttö. Pahimmassa tapauksessa 
asiakas kokee, ettei häntä ymmärretä, vaikka lääkäri toimii omasta ammatillisesta 
näkemyksestään käsin. Ennakkoluuloihin ja yleistyksiin sorrutaan molemmin puo-
lin. Katuklinikassa lääkäri on toiminut haittojen vähentämisen ideologiasta käsin, 
eikä asiakkaalle ole esitetty muutospakkoa. Asiakkaat ovat kokeneet, että heidän 
asiansa otetaan tosissaan ja niitä hoidetaan eteenpäin. Lääkärille on voinut puhua 
luottamuksellisesti pelkäämättä sanktioita. Tarvittaessa on voinut keskustella myös 
anonyymisti. Lääkärin asema on koettu usein toisenlaiseksi kuin muissa palveluissa. 
Ajoittainen asiakkaiden voimakas päihtymystila on haitannut kohtaamista ja hoita-
mista. Tämä on aiheuttanut lääkärissä ja muussa tiimissä turhautumista. Asiakkai-
den päihtymyksestä huolimatta heidän käytöksensä on harvoin ollut aggressiivista 
tai uhkaavaa. Tämä on saattanut johtua siitä, että pkv-lääkkeiden määrääminen on 
rajattu pois palvelusta, ja se on informoitu selkeästi asiakkaille jo ennen kotikäyn-
tiä. Lääkärin saama asiakaspalaute on ollut positiivista; asiakkaat ovat kokeneet 
tulleensa kohdatuiksi ja autetuiksi. 

5.7 Naiserityisyyden näyttäytyminen katuklinikassa

”Ei näistä jutuista vois puhua kenelle vaan. Katuklinikan työntekijät on naisia, niin 
naisten on silloin helpompi puhua ja hakea apua naisilta”. 

”Naiserityisyydessä on kyllä naislääkäri tärkeä”.

Katuklinikan tarkoituksena on ollut tavoittaa apua tarvitsevia naisia ja miehiä. Jo 
ensimmäisen vuoden aikana oli nähtävissä, että toiminta tavoittaa helpommin nai-
sia, ja heidän osuus on ollut toiminnan ajan hieman suurempi kuin miesten. Päihde-
maailmassa naisia on vähemmän kuin miehiä, ja he hakeutuvat suhteessa huonom-
min palveluihin kuin miehet. Arvioiden mukaan päihdehuollollisissa palveluissa 
naisten osuus vaihtelee yleisesti 25–30 prosentin välillä. Ensimmäisenä vuonna asi-
akkaista 60 % oli naisia. Miestyöntekijän myötä, vuonna 2013, pariskuntien hoitoa 
saatiin tehostettua. Sukupuolierot kapenivat, ja syksyllä 2014 naisten osuus kaikista 
tavoitetuista oli 55 %. Naisasiakkaat ovat kokeneet tärkeänä, että auttavat ammat-
tilaiset ovat naisia, jotta seksuaalisuuteen liittyvistä asioista on helpompi puhua.
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”Päihdemaailma on paljon vanhanaikaisempi kuin normi yhteiskunta, siellä nainen 
on kotona lasten kanssa, jos niitä on tai sitten muuten vaan hoitaa taloutta ja 
miestään, mies hoitaa sitten kotiin kaiken tarvittavan (rahat, talousasiat, huumeet, 
ruiskut, neulat jne.)…”

Päihdemaailmassa naiset ovat usein riippuvaisia miehistään. Miehet dominoivat 
parisuhdetta ja hankkivat perheen päihteet. Vanhoilliset roolijaot ovat usein val-
lalla, ja naisten asema on hoitaa kodin seinien sisäpuolella tapahtuvat asiat. Nais-
ten vapautta riistetään esimerkiksi kieltämällä kotoa poistuminen tai rajoittamalla 
sosiaalista kanssakäymistä. Katuklinikassa on kohdattu valitettavan usein kahden 
(ja jopa kolmen) sukupolven välisiä päihdeketjuja. Kotikäynnillä olohuoneessa on 
voinut istua päihtyneenä sekä äiti että tytär. Katuklinikan naisasiakkaista useilla 
on ollut lapsia, jotka ovat olleet sijoitettuina, ja yhteys lapseen on voinut olla koko-
naan katkennut. Äidin ja lasten suhdetta on pyritty tervehdyttämään pienin askelin.

Katuklinikan projektisuunnittelija kertoo: ”1980-luvulla syntynyt nainen ei ollut 
pitänyt yhteyttä 10-vuotiaaseen poikaansa kahdeksaan vuoteen. Varsinaista päätös-
tä siitä, että hän ei saisi olla yhteydessä sijaisperheeseen, ei kuitenkaan ollut. Asiakas 
kuvasi tilanteen menneen vuosi vuodelta vaikeammaksi, koska koki syviä syyllisyy-
dentunteita suhteessa lapseensa ja sijaisperheeseen. Selvitimme yhdessä katuosoitteen 
lapsen sijaisperheeseen ja kirjoitimme pääsiäistervehdyksen kera pienten suklaayllä-
tysten. Puoli vuotta myöhemmin kyseinen äiti oli tavannut poikaansa jo kahdesti ja 
elämänlaatu muiltakin osin oli noususuuntainen”. 
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Naisille suunnatuilla sosiaali- ja terveysneuvonnalla saavutetaan etuja monil-
la tasoilla. Naisten päihdehoidossa ei kuitenkaan ole panostettu ehkäisyneuvon-
taan. Katuklinikka on kohdannut naisia, joilla on ollut useita suunnittelemattomia 
raskauksia. Naiset ovat joutuneet toistuvasti tilanteeseen, jossa heidän valmiudet 
lapsesta huolehtimiseen ovat vajavaiset. Usein tilanne on johtanut jälleen lapsen 
sijoitukseen. Katuklinikka on aktiivisesti tarjonnut naisille matalan kynnyksen eh-
käisypalveluja, hormonikierukkaa ja ehkäisykapseleita. Kierukka ja kapseli ovat 
osoittautuneet päihdemaailmassa eläville naisille sopiviksi ja luotettaviksi ehkäis-
ymenetelmiksi. Ehkäisytabletteja ei suositella, koska asiakkaat eivät muista ottaa 
pillereitä säännöllisesti. Katuklinikka on tarjonnut naisasiakkailleen ehkäisykapse-
lin asentamisen, tai se on laitettu yhteistyössä Helsingin kaupungin Keskitetyn eh-
käisyneuvonnan kanssa. 

Päihdemaailmassa elävä nainen ei useinkaan koe tarvitsevansa pitkäaikaista 
ehkäisyä. Naisten matalan kynnyksen ehkäisypalveluilla ja motivoinnilla saavutet-
taisiin lyhyessäkin ajassa suuria säästöjä, inhimillisestä kärsimyksestä puhumatta-
kaan. Ehkäisyneuvonnan yhteystietojen antaminen ei useinkaan ole riittävää, vaan 
asiakas tarvitsee saattajan palveluihin mennessään. Ehkäisyn lisäksi naiset tarvit-
sevat informaatiota sukupuolitaudeista ja veriteitse tarttuvista sairauksista. Katuk-
linikan asiakkaille on tarjottu anonyymisti mahdollisuus klamydia- ja tippuritestei-
hin sekä HIV-pikatestiin. Lisäksi on pystytty sovitusti ottamaan C-hepatiittitestejä 
käyntien yhteydessä. Naisille on ajoittain voitu tarjota tavallisten kondomien lisäk-
si naistenkondomeja ja erikoisliukuvoiteita. Arkaluontoisista ja intiimeistä asioista 
on päästy puhumaan, kun tapaamisia on ollut riittävästi takana. Useilla kohdatuis-
ta naisista on ollut taustalla traumaattisia kokemuksia, kuten seksuaalista hyväk-
sikäyttöä lapsuudessa. He ovat kokeneet toistuvaa seksuaalista väkivaltaa, ja osa 
on hankkinut päihteitä ja rahaa prostituutiolla. Katuklinikan työssä on törmätty 
naisasiakkaisiin, jotka uskovat raskauden ja lapsen toimivan ”uuden ja paremman 
elämän alkuna”, jonka avulla raitistuminen ja elämän muutos tapahtuisi. Myös osa 
miehistä vastustaa parisuhteessa ehkäisynkäyttöä samoista syistä. Valitettavasti tä-
mä uskomus toteutuu harvoin. 

”Katuklinikka on jo nyt löytänyt paikkansa Helsingin päihdepalveluissa, sana kiertää 
ja asiakkaat, etenkin naiset ovat kuulleet paljon positiivista Katuklinikasta ja 
uskaltautuvat itsekin ottamaan yhteyttä kun tarvitsevat apua. Usein naiset ovat 
laiminlyöneet itsensä muiden vuoksi. Silloin on ehkä helpompaa kääntyä Katuklini-
kan puoleen, kun kaikki asiat ovat hoitamatta, raha- asiat, terveys, ehkäisy… Silloin 
ei tee mieli lähteä sossuun, Kelaan tai yleensä mihinkään, jossa kysellään, että miksi 
sinä et ole tehnyt niin ja näin”. 
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5.8 Tuloksia ja lukuja 

Katuklinikan asiakastyössä on tavoitettu enemmän palveluiden ulkopuolella olevia 
huumeiden käyttäjiä kuin mitä odotettiin. Yksi onnistumisen syy tähän on ollut Ka-
tuklinikassa luotu innovaatio etävertaisuudesta. Ensin asiakkaina olleiden etäver-
taisten kautta on tavoitettu hyvin syvällä marginaalin marginaalissa eläviä ihmisiä. 
Etävertaisista osa on innostunut ja voimaantunut toiminnasta siinä määrin, että 
he ovat alkaneet vähentää huumeiden käyttöä, kuntoutua ja haluta myös hoitoihin. 
Onnistuneiden tavoittamisten ja kohtaamisten lisäksi Katuklinikka on ohjannut ja 
saattanut asiakkaitaan palvelujärjestelmän piiriin. Pikku hiljaa yhteistyöpaikoissa 
on oivallettu vertaisten merkitys, ja heidän asiakassaattamisensa ja mukana olonsa 
vastaanotoilla on alkanut normalisoitua. Asiakkaita on tavoitettu enemmän kuin 
mihin on ollut resursseja. Työntekijöiden vastuulle on jäänyt seuloa ihmisistä ne 
erityistarpeessa olevat, jotka ovat tarvinneet kipeimmin Katuklinikan palveluja. 

Toiminnan aikana lähi- ja etävertaisia on ollut mukana lähes 100. Heistä ak-
tiivisia on ollut 40. Asiakkaita on tavoitettu 600 ja heitä on tavattu yhteensä 1300 
kertaa. Asiakkaiden ikäjakauma on ollut 15–79 –vuotta ja naisia on ollut 55 %. Sosi-
aali- ja palveluohjauksia on tehty 392. Lääkäri on tehnyt 585 puhelinlääkemääräys-
tä, lähetettä ja hoitoonohjausta (lähetteet 291). C-hepatiittitestejä, A+B-hepatiitti-
rokotuksia, HIV-testejä ja sukupuolitautitestejä on tehty yhteensä 389. Katuklinikka 
on asentanut yhdessä Keskitetyn ehkäisyneuvonnan kanssa 100 ehkäisykapselia tai 
kierukkaa (Katuklinikka on asentanut 59 kapselia). Asiakkaita on ohjattu palvelujär-
jestelmän piiriin 432 kertaa sekä saatettu 230 kertaa. 

Yhteiskunnallisesti merkittävänä tuloksena on hoitoon ohjattujen ja saatettu-
jen huumeiden käyttäjien terveyshaittojen vähentyminen. Ihmisten elämänlaatu on 
parantunut väliintulon, sosiaali- ja terveysneuvonnan, rokotusten, testausten, hoi-
toon pääsyn, vertaistuen ja rinnalla kulkemisen ansiosta. Kustannushyötyjä on syn-
tynyt muun muassa erikoissairaanhoidossa, poliklinikoilla, ehkäisyneuvonnassa ja 
lastensuojelussa. Myös vertaiset ovat saaneet olla Katuklinikan asiakkaina ja moni 
heistä on motivoitunut hoitoon. Korvaushoidon tarpeenarviointijaksoja on saatettu 
onnistuneesti loppuun ja hoito on päästy aloittamaan. Pidempiaikaiseen somaat-
tiseen- tai päihdehoitoon pääsy on mahdollistunut. Asuntoasioissa on tapahtunut 
parantumista, samoin perhesuhteissa. Toimeentulotukiasioita on saatu kuntoon. 
Vertaisuuden ydintavoite on saavutettu: vertaisten itseluottamus, omanarvontunto 
ja elämänhallinta ovat lisääntyneet ja sitä kautta ihmisarvo on palautunut.
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6. Verna

Verna pähkinänkuoressa:
Päihdemaailmassa elävät naiset ovat erityisen haavoittuva ryhmä. Heitä on vai-
kea tavoittaa sosiaalityön keinoin, sillä naiseuteen päihdemaailmassa liittyy hä-
peää ja kontrollin pelkoa. Vernan tarkoituksena on tavoittaa syvällä päihdemaa-
ilmassa eläviä naisia koulutettujen, vertaisina toimivien naisten avulla. Verna 
tarjoaa naisille neljän kuukauden koulutusjakson, jonka aikana naiset voimaan-
tuvat, heidän itsetuntonsa kasvaa ja tietämyksensä syvenee. Koulutuksen jäl-
keen vertaisiksi valmistuneet naiset jalkautuvat omiin verkostoihinsa, jossa he 
tukevat ja ohjaavat palveluihin apua tarvitsevia ihmisiä. Vertaiset voimaantuvat 
tehdessään tärkeää vertaistoimintaa ja heidän päihdemaailmassa elävät tuetta-
vansa saavat tietoa päihdepalveluista ja ohjausta palveluiden piiriin.
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6.1 Naiserityisen vertaiskoulutuksen tarve ja toimintamalli

”Aina on kiva kuulla ihmisten kokemuksia, miten muut jaksaa. Saa vertaistukea. 
Tulee itelle vielä enemmän motivaatiota. Kuntouttaa omaa tilaa. Jaksaa auttaa 
muita”.

”Sitä ei itsekään tiedä miten voi olla hyödyksi muille. Voi näyttää että raittiinakin voi 
elää”. 

Naisen asema yhteiskunnassamme ei aina ole kadehdittava. Paineet ”hyvästä nai-
seudesta” ovat kovat. Työuran pitäisi olla haastava ja menestyksekäs, mies ja lapset 
hyvin hoidettuja, ruoka mieluiten luomua, mutta ei ainakaan eineksiä. Koti on kuin 
sisustuslehden sivuilta ja aina siisti. Omasta kunnosta ja ulkonäöstä tulee huoleh-
tia. Sukulaisten kanssa pitäisi pitää yhteyttä ja ystävien kanssa viettää laatuaikaa. 
Uutisia ja nykyhetkeä tulee seurata, käydä kulttuuririennoissa ja sivistää itseään. 
”Pitää”-lista on loputon ja silmien eteen syötetään jatkuvasti uusia vaatimuksia kiil-
tokuvamaisesti hymyilevine julkisuudenhenkilöineen kuin todistukseksi siitä, että 
tämä kaikki onnistuu ja on mahdollista, jos vain tarpeeksi yrittää. 

Syvällä päihdemaailmassa elävien naisten todellisuus on toinen. Koti ei ole it-
sestäänselvyys. Joka päivä ei tule syötyä. Oma kuntoisuus ja ulkonäkö vaihtelevat 
voimakkaasti päihdekäytön mukaan. Psyykkinen ja fyysinen terveys rakoilevat. Su-
kulaiset eivät kestä päihteiden ongelmakäyttäjän elämäntyyliä ja välit heihin ovat 
usein katkenneet. Usein parisuhde ja ystävyyssuhteet muodostuvat päihteiden 
hankkimisen ja käyttämisen ehdoilla. Aina ei ole selvää, mitä viikonpäivää eletään. 
Sovitut tapaamiset voivat peruuntua. Kaikki toimet eivät kestä päivänvaloa, ja po-
liisin pelko saattaa olla läsnä elämässä. Lapset eivät enää tässä vaiheessa elä arkea 
saman katon alla, ja huostaanotto on usein suurin haava äidin sielussa.

Ennen syvälle päihdemaailmaan ajautumista on kuljettu pitkä tie. Naisen pai-
neet kodin ja perheen suhteen ovat samat eli hän päihdemaailmassa tai ei. Kun 
päihteitä käyttävä nainen tuntee epäonnistuneensa kaikessa hänelle tärkeässä, on 
hänen usein vaikea luottaa ihmisiin. Naiset kokevat, että heidän pitää pärjätä itse 
ja niin, ettei takanapäin tule sanomista. Suurin luottamuspula koetaan viranomai-
sina toimivia työntekijöitä kohtaan: lastensuojelun pelko on yksi suurimmista syis-
tä miksi naiset jättävät avun hakemisen turhan myöhäiseksi. Usein myös puolisot 
omilla epäluuloillaan vaikeuttavat naisen hakeutumista avun ja tuen piiriin. Ystä-
vien huonot kokemukset palvelujärjestelmästä muuttuvat muureiksi naisten mielis-
sä, ja kynnys lähteä tapaamaan työntekijää on korkea. Kun auttava taho saa tietää 
naisen ja perheen tilanteesta turhan myöhään, on avun antaminen haasteellista. 

Naiset ovat kuvailleet elämäntilanteitaan. Edessä saattoi olla häätöuhka. Ter-
veys oli hyvinkin huono. Parisuhteissa oli merkittävä ristiriitoja, väkivaltaakin. Joku 
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joutui hankkimaan aineita prosti-
tuution kautta. Lapset olivat jou-
tuneet selviytymään pitkälti, jos 
eivät aivan oman onnensa nojas-
sa, niin varsin ennakoimattoman 
vanhemmuuden kanssa. Lapsi ei 
voinut tietää millä tuulella äiti 
milloinkin on, onko kaapissa ruo-
kaa, saako yön nukkua rauhassa, 
ketä kotoa aamulla löytää ja jak-
saako kouluun lähteä. Tilanteen 
tullessa viranomaisten tietoon on 
perheen yhdessä jatkamisen suh-
teen enää kovin vähän tehtävissä. 
Lapset on pelastettava turvalli-
seen ympäristöön ja vanhempien 
tilannetta on pyrittävä selvittä-
mään ja tukemaan parhain mah-
dollisin keinoin. Kun tuki saapuu 
paikalle liian myöhään, ei tutus-

tumiseen ja luottamuksen rakentamiseen jää paljoa aikaa. Lasten kannalta ratkai-
suja on tehtävä nopeasti. Tällöin vanhemmat kokevat avun ja tuen puuttumisena 
ja rangaistuksina. He toimivat, kuten ovat päihdemaailmassa tottuneet toimimaan; 
käyttäytyvät uhkaavasti, jopa aggressiivisesti. He pettyvät, katkeroituvat, kokevat, 
ettei heillä ole merkitystä. Ja he vajoavat entistä syvemmälle päihdemaailman syö-
vereihin.

Omaiset Huumetyön Tukena ry:n kynnyksettömän kohtaamispaikan toimin-
taan (”Avoimiin oviin”) voivat osallistua päihdemaailmassa elävät ihmiset, eikä 
päihteettömyyden vaatimusta ole. Avoimissa ovissa huomattiin naisten tilanteiden 
huononeminen. Huomattiin myös, että naisiin on erityisen haastavaa luoda luot-
tamuksellista suhdetta. He häpesivät tilanteitaan, eivätkä useinkaan olleet haluk-
kaita juttelemaan työntekijöiden kanssa. Vaihtoehtoisesti he saattoivat ”oksentaa” 
omaa elämäänsä työntekijälle vailla näkyvää tunnetta, mutta tilanteen selvittelyssä 
he eivät kyenneet ottamaan vastaan apua. Järjestön sisällä lähdettiin miettimään 
miten päihdemaailmassa elävät naiset saataisiin paremmin avun ja tuen piiriin. 
Jos työntekijää oli vaikea päästää lähelle, olisiko mahdollista käyttää apuna naisia, 
jotka ovat eläneet samankaltaisissa tilanteissa itsekin. Olisiko toiselle naiselle hel-
pompi kertoa missä mennään ja missä todellisuudessa eletään. Voisiko naiserityi-
nen vertaistoiminta olla osaltaan ratkaisu? Osiksen Verna-osahankkeen tarve oli 
todellinen. 
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Toimintamalli
1. Naisten tavoittaminen ja kohtaaminen (alkuhaastattelu)
Huumeita käyttäviä naisia tavoitetaan yhteistyökumppaneiden tai vertais-
toimijoiden kautta. Heille tehdään alkuhaastattelu, jossa heitä motivoidaan 
ryhmään. Lisäksi varmistetaan, että ryhmään tulevat ihmiset voivat lähtö-
kohtaisesti olla samassa ryhmässä.

2. Naisten sitouttaminen ja motivoiminen ryhmään
Naisille kerrotaan ryhmän kulusta ja sisällöistä. Heihin ollaan puhelimella 
yhteydessä alkuhaastattelun ja ryhmän alkamisen välissä. Heitä kannuste-
taan ja rohkaistaan tulemaan ryhmään (naiset itse kertovat, että vaikeinta 
on kotoa lähtö).

3. Ryhmän läpikäynti, 4 kuukautta
Ryhmä kokoontuu 1–2 kertaa viikossa. Ryhmä muodostuu osallistujien nä-
köiseksi. Vetäjällä on langat käsissä, ja jokainen ryhmäkerta on valmiiksi 
suunniteltu. Jos ryhmäläiset itse nostavat keskusteluaiheita esiin, on tär-
keää antaa tilaa näille teemoille - eteneminen ryhmäläisten tarpeiden mu-
kaan, kuitenkin strukturoidusti. Keskustelu- ja opetusteemoja ovat muun 
muassa itsetunto, vanhemmuus, parisuhde, väkivalta, lastensuojelu, päih-
teet, raskaus, arvot, seksuaaliterveys, ongelmanratkaisu, epäonnistuminen. 
Toimintakertoina korostetaan naiseutta mm. kynsien laittamisella tai hius-
ten värjäämisellä/leikkaamisella. Naiset kokeilevat ohjatusti mm. keilausta, 
virkkausta, ruoanlaittoa, valokuvausta, askartelua. Voidaan käydä elokuvissa 
ja ravintolassa syömässä.

4. Vertaistoimijana kentällä 
Ryhmästä valmistuttuaan – ja tietenkin myös sitä ennen – vertaiset alkavat ja-
kamaan tietoa ja neuvontaa omissa verkostoissaan kentällä. Vertaiset täyttävät 
jokaisesta kohtaamisesta lomaketta. Lomake toimii vertaisille työvälineenä ja 
muistuttajana mistä teemoista on hyvä puhua. Lomakkeiden avulla toimin-
taa organisoiva taho saa tietoa huumeiden käyttäjien tarpeista kentällä, ja voi 
näin ollen kehittää palveluitaan paremmin kohderyhmän tarpeita vastaaviksi.

5. Vertaisten sitouttaminen tiimiin
Ryhmästä valmistuttuaan vertaisille tarjotaan mahdollisuutta osallistua 1–2 
viikon välein kokoontuvaan tiimiin. Tiimin tarkoituksena on tukea vertaisia 
toiminnassaan, toimia työnohjauksellisena foorumina ja syventää vertaisten 
ja heidän tuettaviensa välistä suhdetta. Vertaisten hyvinvoinnista pidetään 
huolta myös virkistystoiminnalla. 
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6.2 Koulutusryhmään osallistuminen

“Ennen vernaryhmää ei tiennyt monistakaan paikoista, nyt osaa neuvoa, että hei, ota 
yhteyttä sinne ja sinne. Saanut enempikin tietoa miten voi auttaa ihmisiä. Ennen ei 
tiennyt mistään niin paljoa. Ja apua saa täältä jos jotain tulee”. 

“Toisilta vertaisiltakin saa tukea”. 

“Sain uutta tietoa päihdeongelmaisten elämästä, ja huumeista. Lastensuojeluasiat 
koskettivat, ja oli aiheena mielenkiintoinen. Tietää mihin ottaa yhteyttä, jos tulee 
jotain tulevaisuudessa”.

Tarve naisten väliseen vertaistoimintaan oli todennettu. Enää tarvittiin vaikean 
elämäntaipaleen kulkeneita naisia motivoitumaan vertaiskoulutusryhmään. Tämä 
”enää” on todettu kehittämistyön kaaren haasteellisimmaksi osaksi. Pitäisikö ver-
taisnaisten itsensä olla jo toipuneita, vai yritetäänkö kouluttaa vielä päihdemaail-
massa olevia? Ketkä ovat sopivia ryhmään? Miksi naiset auttaisivat muita jos he 
painivat omien elämäntilanteidenkin kanssa, mitä hyötyä siitä olisi heille itselleen? 
Miten heidät saisi uskomaan, että heistä on hyötyä toisille? Miten ryhmädynamiik-
ka toimii jos ryhmässä olevat naiset eivät sitoudu siihen, tai eivät voi luottaa toi-
siinsa? Miten motivoidaan mukaan ja kiinnitetään toimintaan? Vernan ideologia 
on nojannut ajatukseen, että ensin täytyy saada itselle hyvää ennen kuin sitä voi 
jakaa muille. Tarvitaan muutakin kuin faktatietoon perustuvaa koulutusta. Naiset 
tulee nähdä ja kohdata ensin. Heidät tulee ottaa vastaan sellaisina kuin he ovat, eikä 
heiltä pidä vaatia muuttumista. 

Vernan vertaiskoulutusrakenne on suunniteltu kaksiosaiseksi, jossa ensin osal-
listutaan koulutusryhmään, ja sen jälkeen vertaistoiminnan tiimiin. Koulutusryhmä 
on ollut neljän kuukauden mittainen, jossa naisille on tarjottu faktatiedon lisäksi 
voimaantumisen elementtejä ja onnistumisen kokemuksia. Ryhmän ajan on kes-
kitytty oman itsen hyvinvointiin. Keskeisenä tavoitteena on ollut naisten itsetun-
non kohottaminen ja tiedon lisääminen. Nainen saa olla nainen, ja hän saa olla yl-
peä siitä. Ryhmässä naisille on tarjottu välineitä, joiden avulla he voivat tarkastella 
omaa elämäntilannettaan turvallisessa ammattilaisvetoisessa ja vertaistuellisessa 
ympäristössä. Ryhmän käytyään naiset ovat saaneet itselle uuden statuksen, johon 
he ovat voineet identifioida itsensä: he ovat koulutettuja vertaistoimijoita, ”vernoja” 
(Verna-termi on hankkeen oma luomus, joka tarkoittaa samaa kuin vertaistoimija. 
Kahden osahankkeen vertaiset on ollut myös helppo erottaa toisistaan puhekie-
lessä, kun toiset ovat olleet vertaisia ja toiset vernoja). Vernat ovat toimineet päih-
teiden käyttökentällä vertaisina toisille naisille - ja myös miehille - kuuntelemalla, 
keskustelemalla, jakamalla tietoa palveluista sekä saattamalla palveluihin/hoitoon. 
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Koulutusryhmään tuleminen ei 
aina ole ollut naisille helppoa. Pro-
jektisuunnittelija on haastatellut en-
sin jokaisen ryhmään tulijan henkilö-
kohtaisesti tarkoituksenaan aloittaa 
ryhmätoimintaan motivoiminen sekä 
tarjota hyvä ja eheyttävä kohtaami-
nen. Työntekijä on kertonut ryhmästä, 
mutta ennen kaikkea antanut naiselle 
tilaisuuden kertoa omaa tarinaansa ja 
tulla kuulluksi. Monet ovat kertoneet 
alkuhaastattelussa, että heille on ollut 
haasteellista tulla toimeen muiden 
naisten kanssa, eikä heillä ole koke-
musta naisystävistä. Monella on ollut 
kokemus, että naiset kieroilevat ja pet-
tävät, eikä heihin voi luottaa. Päihde-
maailma, etenkin huumeita käyttävien verkosto, on pääkaupunkiseudullakin melko 
pieni. On ollut riski, että ryhmään tulisi toisistaan etukäteen tietämättä naisia, joil-
la olisi ollut niin sanottuja ”kenttäriitoja”. Osa naisista on ollut ryhmään tullessaan 
varautuneita ja halunneet pitää omat asiat itsellään. Toiset taas ovat kertoneet hy-
vinkin avoimesti itsestään ja tilanteistaan. Ideaali ryhmäkoko on ollut 4–6 naista. 
Ryhmät ovat olleet suljettuja niiden luottamuksellisen luonteen takia. Ryhmä on 
aloitettu tietyllä kokoonpanolla, mutta siihen on voinut hypätä mukaan vielä en-
simmäisten viikkojen aikana. Ryhmässä on yhdessä sovittu, milloin se sulkeutuu. 

Sitoutuminen neljä kuukautta kestävään ryhmään on ollut päihteitä käyttäviltä 
tai toipumassa olevilta naisilta paljon pyydetty. Osallistaminen toimintaan on vaati-
nut työntekijältä jatkuvaa motivoimista ja yhteyden ylläpitoa - myös muina päivinä 
kuin ryhmäpäivinä. Tavallinen viikko yhteydenpidon osalta on koostunut siitä, että 
ryhmässä on käyty yhdessä läpi mitä seuraavalla kerralla tullaan tekemään. Yleensä 
naiset ovat sitoutuneet tulemaan seuraavaan tapaamiseen, ja tunnelma on ollut hy-
vä. Viimeistään seuraavaa ryhmäkertaa edeltävänä päivänä työntekijä on soittanut 
ryhmäläiset läpi, kysellyt kuulumiset ja muistuttanut seuraavan päivän ryhmästä. 
Puhelussa on sovittu, että ryhmäpäivän aamuna lähetetään muistutustekstiviesti. 
Muistutustekstiviestin lisäksi on saatettu vielä soittaa noin tuntia ennen ryhmäker-
ran alkua, että kohta nähdään. Jos joku ei ole tullut paikalle lupauksista huolimatta, 
niin häntä on yritetty tavoittaa vielä ryhmäkerran aikana. Kaiken yhteydenpidon 
aikana on pyritty luomaan ymmärtävä ja luottamusta rakentava ilmapiiri. Naisten 
kuulumisia on kuunneltu laajemminkin, ja heille on tarjottu palveluohjausta heidän 
niin toivoessaan; naisten elämästä on oltu kiinnostuneita. 
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6.3 Ryhmän kulku ja kehityskaari

”Hoidan ja tuen itseäni. Olen oppinut siitä viime talven aikana paljon. Tää on 
auttanut siinä mua hirveesti”. 

“Oon oppinut täällä kuuntelemaan toisia. En mä ekaks ajatellut että voisin olla 
vertainen. Koitan olla sen arvoinen”.

Niin kuin kaikessa ryhmätoiminnassa, myös Vernassa ryhmän kehitysvaiheet ovat 
kulkeneet omia polkujaan. Kehitysvaiheet on ollut tarpeellista kuitenkin ottaa huo-
mioon, kun ryhmän toimintoja on suunniteltu. Kehitysvaiheiden kesto on vaihdel-
lut paljon eri ryhmien kesken (seitsemän Verna-ryhmää on vedetty läpi). Ryhmässä, 
jossa oli toisilleen jo ennalta tuttuja osallistujia, oli lyhyt (1) muodostumisvaihe. 
Toisessa ryhmässä, jossa ryhmän kokoonpano muuttui alussa melko paljon, pääs-
tiin muotoutumisvaiheesta eteenpäin vasta toiminnan puolivälissä. (2) Kuohunta-
vaihe on kestänyt yleensä vain muutaman tapaamiskerran. Tässä vaiheessa yksit-
täinen ryhmäläinen on saattanut keskeyttää ryhmän. 

Päihdemaailmassa elävien naisten ryhmään liittyvä erityispiirre on, että kun 
nainen tuleekin päihdemaailman viekoittelemaksi, ja jättää saapumatta ryhmään, 
hän tuntee siitä häpeää. Häntä nolottaa, että sovittu tapaaminen jäi välistä, vaikka 
hän pitääkin ryhmästä ja työntekijästä. Ehkä hän kokeekin häpeää juuri sen vuok-
si. Nainen saattaa vältellä työntekijän yhteydenottoja, ja tilanne vaatii työntekijältä 
viisautta toimia siten, että nainen saadaan takaisin toiminnan piiriin. Tekstiviestit 
ovat nykyään loistava keino tavoittaa asiakkaita. Viestien on syytä olla iloisia, kan-
nustavia ja tukevia. Positiivisella lähestymistavalla on paremmat mahdollisuudet 
onnistua houkuttelemaan nainen takaisin ryhmään. Viesteissä on tärkeää kertoa, 
että nainen on edelleen lämpimästi tervetullut. 

Koulutusryhmän ajasta (3) yhdenmukaisuusvaihe on ollut pisin. Naiset ovat 
olleet poikkeuksetta innokkaita keskustelijoita. Keskustelut ovat tapahtuneet hy-
vässä hengessä toisten mielipiteitä kunnioittaen. Joskus ryhmäläiset ovat kertoneet 
hyvinkin raskaita asioita elämästään. Muut ovat ottaneet nämä vastaan; harvoin 
kukaan on suhtautunut kriittisesti toisen tarinaan. Kaikki on hyväksytty sellaisena 
kuin he ovat. Yhdenmukaisuusvaihe on ollut hedelmällistä aikaa me-hengen luomi-
selle ja vertaisuusajatuksen esiin nostamiselle. Yleensä naiset ovat olleet koulutus-
ryhmään tullessaan sitä mieltä, ettei heistä ole vertaistoimijoiksi kellekään. Kuten 
aiemmin jo todettiin, naisille ei ole asetettu muutospaineita ryhmän alkaessa. Nai-
sille on tuotu usein esiin, että heidän tulee toimia omien resurssiensa puitteissa, eikä 
mitään epämukavalta tuntuvaa tarvitse eikä pidä tehdä. Vertaisuutta on pidetty kui-
tenkin yllä koko ryhmän ajan varsinkin ryhmien keskusteluosuuksissa. Vaikeistakin 
asioista on pystytty keskustelemaan, kun asia on ulkoistettu. On mietitty miten itse 
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voisi neuvoa toista, jonka lapsi on juuri huostaan otettu / jolle on ilmoitettu, että on 
pakko mennä katkolle / jonka lääkehoito muuttuu / jonka läheinen on menehtynyt 
jne. Naiset ovat saaneet esille tuomistaan ajatuksista jatkuvasti positiivista palau-
tetta, ja heidän itsetuntonsa on noussut silminnähden. 

Koulutusryhmien aiheet ovat nousseet naisten elämästä. Aiheina ovat olleet 
itsetunto, arvot ja roolit, seksuaaliterveys, epäonnistuminen, päihteet, vertaisuus, 
raskaus, vanhemmuus, parisuhde, lastensuojelu, suru, lasten oikeudet sekä vankila 
lapsen näkökulmasta. Työntekijä on alustanut aiheesta ja johdattanut sen jälkeen 
ryhmäläiset keskusteluun. Pelkkä tiedon saaminen ja keskustelu ei kuitenkaan riitä 
itsetunnon kohotukseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen – toiminnallisuus on väkevä 
keino saada onnistumisen kokemuksia ja hyvää oloa. Ryhmän kulussa hyväksi käy-
tänteeksi on osoittautunut se, että 1) aluksi on juotu kahvit ja juteltu mukavia. Sen 
jälkeen 2) on pidetty tunnin alustus ja keskustelutuokio päivän aiheesta. Tämän 
jälkeen on 3) tarjolla ollut lämmin ruoka. Aloitushaastattelussa naisilta on kysytty 
muun muassa heidän lempiruokaansa ja ruokainhokkiansa. Heille on luvattu, että 
he eivät joudu syömään ruokainhokkia ryhmässä, kun taas jollain ryhmäkerralla on 
heidän lempiruokaansa tarjolla. Tämä on ollut hyvä keino tuoda naisille hyvää miel-
tä ja persoonallista otetta haastatteluun. Ruokailun aikana on juteltu joko päivän 
aiheeseen liittyviä asioita, tai muuta mielessä ollutta. Ruokailun jälkeen on ollut 4) 
toiminnallisuuden vuoro. Toimintaosuudet on räätälöity pitkälti naisten omien toi-
veiden mukaisesti. Kirjo on ollut laaja: kauneuden hoito (kynsien lakkaus, kasvohoi-
dot, jalkahoidot, ripsien ja kulmien värjääminen, hiusten värjääminen ja kokonai-
set kauneuspäivät, joissa nämä kaikki yhdistyvät), elokuvat sekä ryhmätilassa että 
elokuvateatterissa, keilaus, zumbaus, jooga, kuntosali, minigolf, käsityöt, askartelu, 
valokuvaaminen, leipominen, lautapelit, rentoutuminen ja akupunktio.

Toiminnan suunnittelussa on merkittävää huomioida se, että päihdemaailmas-
sa elävien naisten saattaa olla varsin vaikea lähteä mukaan toimintaan, joka tapah-
tuu muualla kuin turvallisessa ja tutussa ryhmätilassa. Toiminnallisiin osuuksiin on 
siis syytä miettiä mahdollisimman matala osallistumiskynnys. Suurimman suosion 
ryhmien toiminnoista ovat saavuttaneet kauneudenhoidolliset toimenpiteet. Tä-
mä onkin ollut naisten itsensä kannalta monin tavoin hyödyllistä - he ovat pysty-
neet tuntemaan itsensä viehättäviksi hoitokerran onnistuttua, ja saaneet sitä kautta 
työntekijältä tai toiselta ryhmäläiseltä hyvää kosketusta. Myös askartelu ja rentou-
tuminen ovat olleet suosittuja toimintoja. 

Kun koulutusryhmä on tullut päätökseensä (4 päätösvaihe), on vietetty juh-
lallinen päätöstilaisuus ja syöty yhdessä paremmin kuin tavallisesti (usein päätös-
tilaisuus on pidetty ravintolassa). Naiset ovat saaneet toimintaan osallistumisesta 
todistuksen, ja he ovat kokeneet sen hyvin tärkeäksi. Joillekin sitoutuminen neljän 
kuukauden pituiseen ryhmään on ollut iso ponnistus. He ovat olleet syystäkin yl-
peitä itsestään.
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6.4 Verna-tiimi

”Yhdessähän me ollaan siinä. Siitähän tää tiimi muodostuu”.

“Sitä ei itekään tiedä miten voi olla hyödyksi muille. Voi näyttää että raittiinakin voi 
elää”. 

”Kyllä me sanottiin Hedelle (työntekijälle) viime tiimissä, että me koulutetaan sut 
tähän hommaan”. 

Ryhmän käytyään naiset ovat valmiita vertaistoimijoita, ”vernoja”. Ryhmän jälkeen 
naisilla on ollut oikeus ja mahdollisuus osallistua Vernan toimintaan oman kiin-
nostuksen ja jaksamisen mukaan. Verna-tiimi on kokoontunut 1–2 viikon välein, 
jossa naiset ovat saaneet vertais- ja ammattilaistukea sekä itselle että omalle toi-
minnalleen vertaisina. Ryhmän jälkeen useat vernat ovatkin tavanneet aktiivises-
ti omaa tuttavapiiriään, ja toimineet siellä vertaistoimijana. He ovat kuunnelleet 
murheita, tarjonneet tietoa, saattaneet virastoihin ja terveydenhuollon piiriin - toi-
mineet myös pitkäkestoisesti tukihenkilöinä. Toiset ovat auttaneet ihmisiä sattu-
manvaraisemmin: kun joku apua tarvitseva on tullut vastaan, tai kun puheenaihe 
on kääntynyt sellaiseksi, että nainen on kokenut antaneensa apua. Oltuaan pidem-
pään toiminnassa ja tiimissä mukana, osa vernoista on osallistunut työhön yhteis-
työkumppaneiden kanssa. He ovat olleet ammattilaisten mukana pitämässä info- ja 
koulutustilaisuuksia. Jotkut ovat käyneet tiimissä, vaikka eivät ole varsinaista ver-
taistoimintaa sillä hetkellä tehneetkään. Vernat ovat täyttäneet tuettaviensa tapaa-
misista lomaketta, jota vastaan he ovat saaneet ahkeruusrahaa. Lomakkeiden ja 
tiimikeskusteluiden avulla projektisuunnittelija on voinut seurata ja ohjata naisten 
vertaistoimintaa kentällä. Lomakkeen avulla on saatu laajempi kuva keitä vernat 
tapaavat, millaista apua vailla ihmiset ovat ja miten vernat ovat kokeneet oman 
roolinsa (kts. kohta 6.6). 

Vernojen tekemän vertaistoiminnan tukeminen on tärkeää tiimissä koulutus-
ryhmän jälkeen. Tiimejä ei välttämättä tarvitse pitää niin tiiviisti kuin koulutus-
ryhmää, mutta parin viikon välein on hyvä tavata. Pääasia on, että tapaamiset ovat 
etukäteen tiedossa, ja ne ovat säännöllisesti. Tapaamisten sisältö on vaihdellut. Tii-
mi on voinut olla koulutuksenomainen, jossa aihe on etukäteen sovittu ja valmistel-
tu (esimerkiksi ”mitkä ovat rajani vertaistoimijana”). Tiimissä on käynyt aika ajoin 
myös vierailijoita ja tiimi on käynyt tutustumassa eri toimijoihin. Keskusteluille on 
jätetty aikaa, jolloin naiset ovat kertoneet onnistumisistaan ja haasteistaan vertais-
toiminnan saralla. Tiimeissä on puhuttu myös henkilökohtaisista elämäntilanteista, 
ja naiset ovat saaneet siinä vertaistukea toisiltaan. Tiimeissä on tarjolla aina syö-
tävää, joskus myös lämmintä ruokaa. Tiimi on alkanut kahvi/ruokahetkellä, jolloin 
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pöytä on kauniisti katettu ja sen ääreen tullaan yhdessä. Hetket kahvipöydän ym-
pärillä ovat olleet naisille merkityksellisiä yhteisen jakamisen hetkiä, jossa päivi-
tellään kuulumisia, ihastellaan jonkun uutta puseroa tai kivasti laitettuja hiuksia. 
Kahvittelun jälkeen on siirrytty päivän teemaan ja keskusteltu siitä. Sen jälkeen on 
käyty läpi lomakkeet, jotka naiset palauttavat tehdystä vertaistoiminnasta. Tiimis-
sä on sovittu seuraava tiimiaika, ja käyty läpi kalenterista muita tapahtumia joihin 
vernojen on toivottu osallistuvan. Varsinaisen tiimin päätyttyä naisilla on ollut mah-
dollisuus tavata projektisuunnittelijaa kahden kesken palveluohjauksen merkeissä. 
Näin on tehty siksi, että tiimiaikana jaksettaisiin keskittyä vertaistoimintaan liitty-
viin yhteisiin asioihin, ja omat palveluohjauksiin liittyvät asiat voitaisiin hoitaa rau-
hassa tiimin jälkeen. 

Naisten sitoutuminen tiimiin on vaihdellut kovasti. Sitoutumisen aste on kor-
reloinut suoraan naisten päihteiden käytön kanssa. Aktiivisesti päihteitä käyttävillä 
on ollut vaikeuksia sitoutua aikataulutettuun toimintaan. He ovat saattaneet olla 
hyvinkin aktiivisia vertaistoimijoita, mutta heidän on ollut vaikea muistaa tai aika-
tauluttaa saapumista tiettyyn kellonaikaan, muistutteluista huolimatta. Työntekijä 
on tavannut heitä yksilötapaamisin, jolloin heille on voinut antaa enemmän palve-
luohjausta ja keskittyä kuuntelemaan ja keskustelemaan elämäntilanteisiin liitty-
vistä haasteista. Vielä käyttömaailmassa liikkuvat naiset ovat tavoittaneet erityisen 
hyvin suurimmassa avun ja tuen tarpeessa olevia ihmisiä. Haasteena on ollut, että 
heillä ei ole ollut kokemusta omasta toipumisen polusta, eivätkä he välttämättä ole 
osanneet kannustaa ja tukea toista eteenpäin kuntoutumisen tiellä. Nämä naiset 
kuitenkin tuntevat palvelujärjestelmää ja ovat osanneet ohjata ihmisiä palveluihin. 
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Käyttömaailmassa olevat naiset ovat olleet tärkeä vertaistoimijaryhmä, joka on vaa-
tinut työntekijältä paljon, mutta myös antanut paljon. On ollut myös tapauksia, 
jossa käyttömaailmassa elävä nainen on osallistunut Verna-ryhmään, saanut posi-
tiivista palautetta, itsetunto on kohonnut ja elämälle on löytynyt muitakin merki-
tyksiä kuin päihteet. He ovat löytäneet sopivan kuntoutusmuodon, kuntoutuneet ja 
jatkaneet vertaistoimintaa hieman toisesta näkövinkkelistä. On myös naisia, jotka 
ovat kuntoutuneet niin hyvin, että ovat työllistyneet ja pikkuhiljaa irrottautuneet ko-
ko päihdemaailmasta. Säännöllisesti Verna-tiimissä käyvät naiset ovat toipumisen 
tiellä ja jokainen heistä on kuntoutunut ja vahvistunut omalla tavallaan. 

6.5 Vertaistoiminta vanajan avovankilassa

”Ryhmä katkaisi viikon, sai omaa aikaa ja hengähdystauon. Tiistaina hehkutettiin, 
että huomenna on Verna. Kaikki jutut oli hyviä”.

”Jos on vapautunut vankilasta, niin jollekin voi olla tärkeää ihan jokapäiväiset arkiset 
asiat, niissä auttaminen”. 

Vanajan vernoilla on monenlaisia tarinoita. Toiset tarinat ovat onnellisia, toiset ki-
peitä ja surullisia. Jokainen tarina on ainutlaatuinen. Jokainen tarina on tärkeä. Van-
ajan avovankilan naisia yhdistää kokemus siitä, ettei heidän tarinaansa ole kuultu. 
Jossain olennaisessa kohdassa tarinaa heitä ei ole huomattu, pidetty merkittävänä. 
Tai tarinaa ei ole uskaltanut kertoa. Kun tarina jää vaille kuulijaa, alkaa nainen aja-
tella, ettei tarina ole tärkeä. Ettei nainen itse ole tärkeä. Ettei itsellä ole enää väliä. 

Vanajan avovankilassa Hämeenlinnassa on naisille tarkoitettu Vanajan osasto 
ja miehille tarkoitettu Ojoisten osasto. Verna lähti viemään vertaistoimintaa Van-
ajan osastolle keväällä 2012. Ensimmäinen Verna-ryhmä käynnistyi Vanajalla syk-
syllä 2012 viiden rohkean naisen kanssa, ja Vanajan avovankilasta on tullut pioneeri 
Suomessa vertaistoiminnan kehittämisessä vankilan arkeen. Toimintaa on päästy 
toteuttamaan vankilan avarakatseisen henkilökunnan avulla. Vertaistoiminta on 
nähty mahdollisuutena lisätä naisten osallisuutta ja toimintaa vankilaympäristös-
sä. Lisäksi henkilökunta on nähnyt tärkeänä, että naiset saavat heitä vahvistavaa 
ryhmätoimintaa. 

Vertaistoiminta on aloitettu vankilassa samanlaisilla periaatteilla kuin aiemmat 
Verna-ryhmät; alkuhaastatteluilla. Vankilan henkilökunta on tehnyt töitä kiinnos-
tuneiden naisten etsimisessä. Haasteeksi ryhmän kokoamisessa on osoittautunut 
koulutusryhmän pituus. Neljä kuukautta on suhteellisen pitkä aika. Naisia, joilla olisi 
sopivan pituinen tuomio (= ehtisivät käymään ryhmän loppuun ennen vapautumis-
ta) ja jotka olisivat kiinnostuneita Vernan toiminnasta, on ollut yllättävän työlästä 
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löytää. Vankilan perustehtävästä ja luonteesta huolimatta on pidetty tärkeänä, et-
tä vertaistoimintaan kouluttautuminen ja osallistuminen on ollut naisille vapaa-
ehtoista. 

Naisten kanssa on käyty läpi koko vertaistoiminnallisen koulutusryhmän kou-
lutuspaketti, aloittaen naisen itsetunnosta, arvoista ja rooleista jatkaen matkaa 
päihdetietouden, vanhemmuuden ja parisuhteen läpi aina vertaisuuden kiemuroi-
hin. Toiminnallisissa osuuksissa on hoidettu kauneutta ja tehty samoja asioita kuin 
muissakin Verna-ryhmissä. Joulun lähestyessä on leivottu ja jaettu lapsuusajan jou-
lumuistoja. Yhdessä on katsottu elokuva ja keskusteltu siitä. Ohjelmassa on ollut 
myös rentoutumista. Ja samoin kuin siviilissäkin, ryhmän valmistumistilaisuus on 
pidetty hienossa ravintolassa vankilan ulkopuolella. 

Jo etukäteen haasteelliseksi ajateltu luottamuksellisuuden saavuttaminen on 
ollut työläämpää vankilassa kuin siviili-koulutusryhmässä. Vankilan toimintakult-
tuuri ei varmasti ole vangin näkökulmasta luottamusta herättävä varsinkaan, jos 
naisilla on kokemus, ettei oma tarina ole tärkeä. Luottamuksen rakentumisen kan-
nalta onkin osoittautunut hyväksi, että ryhmän vetäjä tulee vankilan ulkopuolelta. 
Naisille on ollut selvää, että tarpeen tullen työntekijä tulisi raportoimaan vankilan 
henkilökunnalle. Ryhmien aikana tällaiseen ei ole ollut kertaakaan tarvetta. Mainit-
tavaa on myös se, ettei vankilan henkilökunta ole kysynyt kertaakaan yksityiskohtia 
ryhmän tapahtumista. Vanajan henkilökuntaa voikin kiittää monesta asiasta. Ver-
taistoiminnan vieminen vankilaan on vaatinut henkilökunnalta avarakatseisuutta ja 
kykyä nähdä naiset muinakin kuin vankeina. Vertaistoiminnan eteenpäinviemiseksi 
tulisi vankiloiden henkilökunnalle tarjota koulutusta vertaistoiminnan periaatteis-
ta ja vertaistoiminnan hyödyntämisestä omassa yksikössä. Tämä tavoite on jäänyt 
Vernassa toteuttamatta aikataulullisista syistä.

Naisilla on ollut halu olla ryhmässä mukana ja tehdä yhteistyötä. Niin vankilas-
sa kuin siviiliryhmässäkin yksi keskeisimmistä alkuvaiheen keskusteluaiheista on 
ollut ryhmän luottamuksellisuus ja se, että ryhmässä kerrotut asiat säilyvät ryhmän 
sisäisinä. Yksi vetäjän tavoitteista on ollut saada naiset unohtamaan olinpaikkansa 
ja sen tuomat rajoitukset ryhmän ajaksi. Että naiset voisivat olla naisia yhteisessä 
ryhmässä yhteisen asian äärellä. Että he voisivat unohtaa mahdolliset ryhmän ul-
kopuoliset ristiriitansa, ja puhaltaa Vernassa yhteen hiileen. Nämä tavoitteet ovat 
toteutuneet vaihtelevasti. Ryhmäkerrat ovat alkaneet päivittäisten tilanteiden läpi-
käynnillä. Tälle on ollut tärkeää antaa tilaa, vaikka naiset ovatkin usein kokeneet, 
ettei heille tapahdu mitään, ja päivät ovat aina samanlaisia. Kuitenkin ulkopuolisen 
silmissä pienet asiat ovat tuntuneet välillä saavan suuret mittasuhteet ja esimer-
kiksi tulkintoja henkilökunnan ja vankitovereiden sanomisista on tehty rankallakin 
kädellä. Nämä keskustelut ovat luoneet hienoa pohjaa vertaistoiminnalle. Pääosin 
vankilan ulkopuolella työskentelevä työntekijä on pystynyt tuomaan arjen harmi-
tukseen näkökulmaa muualta. Ryhmän edetessä luottamussuhde on vahvistunut. 
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Osa naisista on ystävystynytkin keskenään. Tärkeää on ollut myös se, että kaikki 
ryhmän jäsenet ovat tunteneet kuuluvansa ryhmään, eikä turhia poissaoloja ole 
muodostunut. Upeimman palautteen ryhmästä on antanut valmistujaisissa nainen, 
joka kertoi ensimmäistä kertaa puoleentoista vuoteen tuntevansa olevansa taas ih-
minen. 

Verna-vertaiskoulutusryhmät on toteutettu Vanajalla kolme kertaa Osis-hank-
keen aikana. Ryhmistä on valmistunut 13 naista. Valmistuneet ovat olleet terve-
tulleita osallistumaan tiimiin, joita on pidetty Vanajalla 2–3 viikon välein. Siviiliin 
päästyään naisilla on ollut mahdollisuus jatkaa vertaistoimintaa ja osallistua Ver-
na-tiimeihin Helsingissä. 

Vanajan kolmestatoista valmistuneesta vernasta kymmenen on tehnyt vertais-
toimintaa. He ovat kohdanneet naisia vankilassa ja keskustelleet muun muassa 
päihteistä ja päihdekuntoutuksesta, asuntoasioista, terveyteen liittyvistä asioista, 
parisuhteesta ja vanhemmuudesta. Tapaamiset ovat olleet yhden kerran keskus-
teluita tai pidempiä tukisuhteita, joissa tuettavan solmukohtia on pyritty aukaise-
maan. Vernat ovat asettaneet itsensä alttiiksi ja ovat sitoutuneet olemaan käytet-
tävissä. Monet ovat toimineet vertaisina omille, siviilissä oleville tuttavilleen. He 
ovat käyneet puhelinkeskusteluja ihmisten kanssa, kuunnelleet ja motivoineet tuen 
ja avun piiriin. Esimerkistä käy verna, joka on puhelimessa motivoinut tuttavansa 
lähtemään väkivaltaisesta parisuhteesta ja hankkimaan turvallisen kodin. Pääkau-
punkiseudulle vankilan jälkeen sijoittuneet naiset ovat jatkaneet vertaistoimintaa 
siviilissäkin tukien tuttaviaan omissa verkostoissa. Puskaradion kuljettua eteenpäin 
vernoihin ovat ottaneet yhteyttä myös tuntemattomat, jotka ovat kuulleet toimin-
nasta. Vankilasta vapautuneet vernat ovat myös osallistuneet tiimitoimintaan Hel-
singissä. 

Vertaistoiminta vankilan arjessa voi parhaimmillaan toimia kuntouttavana ele-
menttinä. Naisvangeissa on valtavasti potentiaalia tehdä hyvää, ja vankila-aika on 
hyvä mahdollisuus lähteä muuttamaan oman elämänsä suuntaa. Vaikka vertais-
toiminta ei olisi itseä motivoiva juttu, voi vernankaltaisesta ryhmästä vähimmil-
läänkin saada palikoita oman elämänsä pohtimiseen ja halutessaan elämänkurssin 
muuttamiseen. 

6.6 Vernojen rooli vertaistoimijoina

”Onnistuin kun sain hänet suostumaan osastohoitoon!” 

Vernat ovat tavanneet päihdemaailmassa ihmisiä, joita palvelujärjestelmä ei ole ta-
voittanut. Tehdessään vertaistoimintaa vernat ovat toimineet siltana tapaamiensa 
ihmisten ja palvelujärjestelmän välillä. Vernat ovat dokumentoineet lomakkeelle 
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jokaisen kohtaamisen tuettaviensa kanssa. Lomakkeet on palautettu projektisuun-
nittelijalle Verna-tiimissä tai yksilötapaamisissa. Lomakkeeseen on täytetty perus-
tiedot kohdatusta ihmisestä, mistä aiheista on puhuttu, mikä on ollut ensisijainen 
ongelma ja miten verna on kokenut oman roolinsa vertaisena. 

Lomakkeessa vernoilta on kysytty miten he ovat kokeneet oman roolinsa ver-
taistoimijana. Vastausten mukaan he määrittelevät itsensä tiedon välittäjiksi, kuun-
telijoiksi ja kannustajiksi. He ovat neuvoneet, keskustelleet, saattavat hoitoihin ja 
palveluihin, motivoineet ja asettaneet peiliä tapaamiensa ihmisten eteen. He ovat 
myös kertoneet omista kokemuksistaan jakaen ihmisten murheita. Kuuntelijan roo-
li on painottunut vastauksissa; se on ollut lähes aina mukana vernojen toiminnassa. 
Kuuntelijoina vernat ovat pystyneet antamaan tuettavilleen kokemuksen kohdatuk-
si ja kuulluksi tulemisesta. Kuuntelemisen on koettu tuovan helpotusta asioihin, kun 
tuettavat ovat saaneet puhua ja jäsentää ongelmiaan ääneen. Vernat ovat tuoneet 
keskusteluihin myötätuntoa, tukea, kannustusta ja uusia näkökulmia. He ovat otta-
neet auttamistyönsä tosissaan, ja halunneet ansaita luottamuksen kohtaamiltaan 
ihmisiltä. 

”Kuuntelin ja annoin neuvoja, miten asioita voi järjestää tarpeidensa mukaan”. 

”(Olen) tukija ja kuuntelija. Kuka auttaa eteenpäin ja minne yhteys? Tahto tukea 
eteenpäin mutta mikä on paras keino?” 

Vernat ovat kannustaneet tuettaviaan elämänmuutokseen ja luoneet myös toivoa. 
Monenlaisista asioista on puhuttu ja vernat ovat jakaneet myös omia kokemuksi-
aan. 

”Vertaisena muistin alkuraittiuden pelot ja jaoin omia kokemuksiani”.

”Hänellä on vielä aika paljon tuomiota jäljellä. Kannustus on tarpeen. Olen kuntoillut 
yhdessä. Olen kehunut, kannustanut, ja jakanut asioita ja vankilassa olemista 
yhdessä”. 

Verna-ryhmässä ja tiimissä on tutustuttu päihdehuoltojärjestelmään. Vernat ovat 
usein itse olleet asiakkaana eri paikoissa, joten järjestelmä ja sen toimivuus – tai 
toimimattomuus – on tuttua. Ryhmässä on käyty läpi myös asiakkaan oikeuksia, 
ja tämä teema onkin koettu tärkeäksi niin vernojen itsensä kuin vertaistoiminnan 
kannalta. Vernat ovat välittäneet omaksumiaan tietoja eteenpäin kentällä ja he ovat 
myös saattaneet tuettaviaan palveluihin. 

”Autoin saamaan tietoa korvaushoidosta ja asunnon saannista”. 
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”Autoin puhumalla vanhemmuudesta ja kertomalla asumismahdollisuuksista ja 
lapsentapaamisoikeuksista”.

”Saatoin henkilön sossuun ja nyttemmin häätöuhka pois. Olen myös käynyt kävelyllä 
yms hänen kanssaan”. 

”Kuuntelemalla asiakasta ja antamalla tietoa katkaisuhoitopaikoista”.

”Ainakin toimeentulotukipaperit saatiin täytettyä”. 
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Päihteitä käyttävillä ihmisillä haasteet ja solmut kietoutuvat toisiinsa. Vertaistoimi-
ja voi olla ainoa linkki raittiiseen – tai raittiimpaan - elämään. Vernat ovat ottaneet 
vakavasti roolinsa rinnalla kulkijana.

”Tiesin, että hän tarvitsee mielipidettäni päihteiden käytöstään, ja uudelleen 
syntyneestä riippuvuudestaan. Tiedän myös että lopettaminen hänen kohdallaan on 
epätodennäköistä, josta olen tietysti surullinen. Hän on tällä hetkellä tilanteessa, 
josta on suunta joko ylös tai alas. Yritän auttaa ja tukea häntä voimieni mukaan 
hakeutumaan hoitoon ja jatkamaan asiakkuuttaan A-klinikalla”.

Vertaisilta on kysytty lomakkeessa jäikö jokin asia mietityttämään tapaamisessa. Ky-
symystä ei ole rajattu tarkemmin, vaan tarkoituksena on ollut, että vernat saavat kir-
joittaa ja purkaa asioita strukturoimattomasti. Mieltä painamaan jääneet asiat ovat 
koskeneet suurimmaksi osaksi tuettavien elämäntilanteita, ja sitä hoitavatko he niitä 
asioita eteenpäin, joista on yhdessä puhuttu. Vertaiset ovat tuoneet esiin myös vuo-
rovaikutussuhteen tuettavaan. ”Huoli” on kuitenkin yleisin mielen päälle jäänyt asia. 

”Miten hän pärjää tulevan lapsen kanssa?” 

”Onko nykyinen hoitokontakti riittävä?”

”Kuulemani mukaan lapsi on vaarassa, koska he käyttävät todella paljon bentsodiat-
sepiinin kaltaisia lääkkeitä, lapsen ollessa hereillä ja myös amfetamiinia. Ja nyt he 
ovat aloittaneet myymään subutexia! Ja myös omia lääkkeitään. Eija on käyttänyt 20 
vuotta kaikkia päihteitä ja minulle jäi todella paha tunne että hän ei lopeta ikinä 
oheiskäyttöä tai päihteiden myymistä, jos on vain mahdollista. Hänen miehellä on 
todella iso paha vaikutus häneen ja hänen kuntoutumiseen… Luulen että heidän 
pieni vauva vielä huostaanotetaan heiltä, jossain vaiheessa”.

Vernojen kertomuksissa on heittäydytty kulkemaan tuettavan rinnalle, ja häntä on 
haluttu auttaa omien voimavarojen ja tietotaidon mukaan. Vaikka vernat ovat olleet 
tekemisissä hankalien ja vaikeasti ratkaistavissa olevien tilanteiden kanssa, heidän 
kertomuksistaan paistaa läpi tekemisen mielekkyys. He ovat saaneet toiminnas-
taan hyvää mieltä ja itseluottamusta. He ovat olleet tuettavilleen tärkeitä kanssa-
kulkijoita. Vastaan on tullut tilanteista, joissa oman riittämättömyyden ja voimat-
tomuuden on joutunut kohtaamaan. Joskus kemiat eivät ole kohdanneet tuettavan 
kanssa. Ja joskus on tuntunut, ettei mikään riitä. Aina apua ei ole edes haluttu ottaa 
vastaan. Vernat ovat kohdanneet paljon samanlaisia tilanteita ja tuntemuksia kuin 
mitä ammattilaiset kohtaavat omassa työssään. Osa heidän kantamastaan huolesta 
on kohdistettu tuettavien elämäntilanteisiin, osa taas vuorovaikutussuhteisiin hei-
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dän kanssaan. Vernojen kirjoituksista on nähtävissä miten tärkeää heille on ollut 
tuntea olevansa merkityksellinen, ja millainen kääntöpuoli vertaistoiminnassa voi 
olla. Tuettavan ongelmia on otettu välillä liikaakin kannettavaksi.

”Henkilöllä ei ole kykyä ymmärtää omaa tilannetta eikä pysty rauhoittumaan”.

”Haasteena erottaa ystävyys ja takertuminen”.

”Välillä kuuntelee, on jopa samaa mieltä asioista. Loppujen lopuksi jatkaa päihteiden 
käyttöä, eli kaiken kaikkiaan raskasta”. 

Onnistumisen kokemukset ovat olleet kaivattu kolikon kääntöpuoli niihin raskai-
siin tuntemuksiin, joita vertaistoiminta välillä on aiheuttanut. Auttamisen, rinnalla 
kulkemisen ja onnistumisen riemu pursuaa teksteistä. 

”Koin oman roolini hyvin tärkeänä. Huomasin että kuinka tärkeää oli hänen saada 
puhua jollekin selväjärkiselle”.

”Onnistuin oikealla hetkellä tarjoamaan oikeaa henkilöä, apua tarvitsevalle perheelle 
joka oli apua tarvitsemassa”. 

Vernat määrittelevät kohtaamansa ihmiset avuntarvitsijoiksi. Yhdessäkään lomak-
keessa ei ole lukenut, että asiat olisivat kohtuullisen hyvällä tolalla, tai että verna oli-
si kokenut ”vain” tukevansa ihmisen nykytilannetta. Tuettavat on kuvattu ihmisiksi, 
joiden elämäntilanne tulisi saada paremmaksi. Vernat suhtautuvat vakavasti tuet-
taviensa ongelmiin ja toivovat, että tuettavat hoitaisivat itsensä kuntoon. Paljon on 
mietitty millaisia vaihtoehtoja on olemassa ja mihin saman menon jatkuessa saatet-
taisiin päätyä. Muutamassa lomakkeessa on ollut eettistä pohdintaa siitä, mikä olisi 
oikeanlainen käyttäytymismalli tilanteessa, jossa vertainen ja tuettava ovat olleet eri 
mieltä asioista. Vernat ovat tehneet vertaistoimintaa vapaaehtoisesti, saaden yhdes-
tä kohtaamisesta (=täytetystä lomakkeesta) kolmen euron ahkeruusrahan. Naisista 
oli alkuun noloa ottaa rahaa vastaan tekemästään vertaistoiminnasta, ja he ovat 
halunneet moneen kertaan korostaa, etteivät tee tätä rahan vuoksi. 

6.7 Tuloksia ja lukuja 

Neljän kuukauden mittaisia Verna-vertaiskoulutusryhmiä ehdittiin vetämään hank-
keen aikana seitsemän. Helsingissä ryhmiä pidettiin neljä ja Vanajan avovankilassa 
kolme. Projektisuunnittelija veti kahdesti kahta Verna-ryhmää samanaikaisesti. Il-
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man työparia tämä tahti oli kokeneellekin työntekijälle haasteellinen. Ensimmäinen 
Verna-ryhmä järjestettiin syksyllä 2011. Osallistujina oli vielä päihteitä aktiivisesti 
käyttäviä naisia. Heidän oli vaikea sitoutua kaksi kertaa viikossa olevaan ryhmään. 
Vernoja kuitenkin valmistui jokaisesta pidetystä ryhmästä. He tekivät vertaistoi-
mintaa omissa verkostoissaan ja kävivät satunnaisesti Verna-tiimissä, joita pidettiin 
17 kertaa vuonna 2012. Keväällä 2013 kohderyhmä muutettiin kuntoutuneimmille, 
ei aktiivisesti päihteitä käyttäville naisille tarkoitetuksi. Sitoutuminen ryhmiin oli 
todella hyvää. Poissaoloja ei juuri ollut ja niistä ilmoitettiin hyvin työntekijälle. Yh-
teistyö Vanajan avovankilan kanssa toi kolmen koevapausvangin suorittamaan työ-
velvoitteen Vernan toiminnan piiriin. 

Kaiken kaikkiaan Verna-vertaiskoulutusryhmän aloitti 38 päihdemaailmassa 
elävää naista ja heistä 29 kävi läpi sen. Yhdeksän jätti ryhmän kesken, joista kol-
men syy oli vankilatuomion loppuminen kesken Vanajan Verna-ryhmän. Suurin osa 
naisista asui pääkaupunkiseudulla, mutta ryhmän kävi läpi myös muutama muualla 
asuva. Iältään naiset olivat 23–56 –vuotiaita. Heistä 23 naisella oli lapsia. Osa lap-
sista oli jo täysi-ikäisiä ja lähes kaikki ala-ikäiset lapset olivat sijoitettuina. Naisilla 
oli joko aktiivinen päihdeongelma tai heillä oli aiemmin elämässään ollut vaikea 
päihderiippuvuus. Päihteinä he olivat käyttäneet useimmiten suonensisäisesti käy-
tettyjä huumeita, mutta myös erilaisia lääkkeitä ja alkoholia sekä poltettavia huu-
mausaineita. Naisista kenelläkään ei ollut työsuhdetta. Kolmella oli opiskelupaikka. 
Toimeentulo oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta toimeentulotuen varassa. 
Naisilla oli parisuhteita ja heidän kumppaneillaan oli myös elämänhallinnan ongel-
mia. Määritelmä päihdemaailmassa elävistä naisista tulikin juuri tästä elämänti-
lanteesta. Vaikka aktiivinen päihdekäyttö oli osalta jäänyt, ei elämään ollut kuiten-
kaan löytynyt muuta sisältöä. Kaveripiiri saattoi olla samankaltainen kuin päihteitä 
käyttäessä, tai he kokivat yksinäisyyttä. Voidaan ajatella, että naiset elivät edelleen 
päihdemaailmassa, vaikka välttämättä omaa käyttöä ei enää ollutkaan. 

Verna-tiimiin kiinnittyminen on ollut naisille haasteellista ryhmän jälkeen. Ryh-
mästä tiimiin siirtyminen onkin ollut yksi kehittämistyön haasteista. Vernojen mää-
rä ja aktiivisuus tiimissä on vaihdellut elämäntilanteiden mukaan. Verna-tiimejä on 
järjestetty Helsingissä 43 kertaa ja Vanajalla 11 kertaa. Vuosina 2012 ja 2013 tiimejä 
oli harvemmin, ja naisten osallistuminen niihin oli satunnaisempaa. Vuoden 2013 
syksystä lähtien tiimi on pyörinyt ensin kahden viikon välein, ja sittemmin kerran 
viikossa. Osallistujat ovat vakiintuneet (kymmenkunta naista), naisia on sitoutunut 
pikkuhiljaa lisää tiimiin ja toiminta on ollut säännöllistä. Naiset ovat osallistuneet 
aktiivisesti tiimien lisäksi virkistyspäiviin, Osiksen yhteisiin kehittämispäiviin se-
kä muutamaan seminaariin. Tiimiteemoina on ollut muun muassa vertaistoimin-
ta, tuettavien tapaamiset, asunnottomuus ja asunnottomien palvelut, päihteet ja 
päihdepalvelut, Verna-raportti sekä asiakaspalautteen miettiminen. Toiminnallisina 
päivinä on käyty virkistäytymässä Helsingin edustalla olevassa Vartiosaaressa, ke-
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säteatterissa, Korkeasaaren eläintarhassa, Kansallismuseossa sekä lounastettu yh-
dessä. Vuoden 2014 Terveysneuvontapäivillä oli mukana neljä vernaa. Naiset ovat 
tehneet vertaistoimintaa Erityispäiväkeskus Stoori & Sallissa ja Pro-tukipiste ry:ssä 
(kts. luku 7). Syksyllä 2014 Stoorissa käytiin viisi kertaa ja Pro-tukipisteen katupäi-
vystysiltoihin vernat osallistuivat kuudesti. Kaikilla aktiivisesti toimivilla vernoilla 
ei ole ollut luontevaa tilaisuutta toimia vertaistoimijana omassa ympäristössään. 
Stoorissa ja Pro-tukipisteellä tämä on kuitenkin mahdollistunut. 

Vernan koulutetuista 29 naisesta 23 on tehnyt vertaistoimintaa niin, että se on 
ollut projektisuunnittelijan tiedossa. 18 vernaa on palauttanut asiakaslomakkeita. 
Koulutetuista siis 79 % on toiminut vertaisena, ja asiakaslomakkeita on palauttanut 
62 % vernoista. Vernat kohtasivat kentällä (dokumentoidusti) tuettaviaan 450 ker-
taa. Vuosina 2013–2014 vernat tukivat 155 ihmistä (yksittäisten ihmisten määrä ei ole 
tiedossa vuodelta 2012). Keskimäärin yhtä ihmistä on tavattu 2,3 kertaa. Tuettavis-
ta puolet on ollut iältään 30–50-vuotiaita. Naisia tavatuista on ollut 60 %. Päihteet, 
terveysasiat ja päihdekuntoutus ovat olleet tapaamisten yleisimmät keskusteluai-
heet. Myös parisuhde ja asuntoasiat ovat puhututtaneet yli 30 prosenttia tuettavista. 
Vuonna 2013 tuettavista 60 %:lla oli hoitokontakti, ja vuonna 2014 puolella. Vuonna 
2014 Vernojen tukemista ihmisistä asunnottomia oli 12 % ja työssäkäyviä 35 %. 65 
prosentilla ei ollut parisuhdetta, eikä 45 prosentilla ollut lapsia. 

Vernan vertaiskoulutusryhmät olivat pituutensa ja intensiivisyytensä vuoksi 
haasteellisia naisille. Silti heitä saatiin motivoitua ja sitoutettua ryhmiin. Moni nai-
nen on voimaantunut ryhmän aikana. Heidän oman arvontuntonsa on kasvanut 
ja elämänlaatunsa parantunut. Naiset ovat saaneet vertaistoimijan statuksen ja he 
ovat toimineet aktiivisesti vertaisina. Vernojen tekemä itsenäinen vertaistoiminta 
on ollut hieno esimerkki halusta auttaa ja siitä mitä ammattilaisten ja vertaisten 
yhteistyöllä voidaan saavuttaa. Ryhmä ja säännöllisesti kokoontuneet tiimit ovat 
tukeneet vernojen työskentelyä kentällä, ja vernat ovat rohkeasti heittäytyneet ta-
paamaan, tukemaan ja ohjamaan palveluihin ihmisiä, tuttuja ja tuntemattomia. 

Vertaistoiminnan vieminen vankilaan on jo saavutus sinänsä. Vankilassa on 
erittäin tarkat säännöt ja hiearkia, jota jokainen noudattaa. Vangit eivät varsinai-
sesti ole kavereita keskenään. Asioista päättävät työntekijät. Vanajan avovankilan 
avarakatseinen henkilökunta ja Verna-ryhmän loppuun asti mietitty malli mahdol-
listivat ryhmän alkamisen. Neljän kuukauden mittaisten suljettujen ja luottamuksel-
listen ryhmien pyörittäminen kertoo työntekijän ammattitaidosta luoda ilmapiiri, 
jossa ryhmäprosessi etenee, osallistujat sitoutuvat ja jossa toisiin ryhmäläisiin pys-
tytään luottamaan siinä määrin, että omia kipukohtia on mahdollista jakaa. Työn-
tekijä onnistui kohtaamaan jokaisen ryhmäläisen niin, että he uskaltautuivat lähte-
mään ryhmäprosessiin mukaan. 
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7. Yhteistyö julkisen ja  
kolmannen sektorin kanssa 

”Tosi hyvät fiilikset, minä toisen lähiverron kanssa kahdestaan, kävimme antamassa 
onnistuneesti Pro-tukipisteen meille antaman koulutuksen eteenpäin etäverroille! 
Hienoa että meihin luotetaan niin paljon, että kahdestaan saimme hoitaa koko 
keissin. Ja kun koulutettavatkin olivat tyytyväisiä, niin päivä oli tosi hyvä ja fiilikset 
huipussaan”.

Osiksessa on tehty alusta alkaen runsaasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin 
julkisella kuin kolmannella sektorilla. Yleisesti ottaen yhteistyö on ollut hyvää ja 
antoisaa. Kolmannella sektorilla vertaistoimintaa tekeviin järjestöihin saatiin hel-
posti yhteys yhteisen Vety-verkoston tapaamisten myötä. Vety on ammattilaisille ja 
vertaisille suunnattu verkosto, joka tapaa 4–6 kertaa vuodessa. Ensimmäisen vuo-
den keskeisimmät yhteistyötahot olivat Vety-verkoston lisäksi Pro-tukipiste ry, Eri-
tyispäiväkeskus Stoori & Salli ja Helsingin kaupungin Keskitetty ehkäisyneuvonta. 
Yhteistyötä on tehty alusta asti myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 
sekä Innokylän kanssa. Hanke on tehnyt yhteistyötä myös sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön kanssa. 
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Vuonna 2011 viranomaistahot eivät luonnollisestikaan tunteneet vasta-alkanut-
ta hanketta, ja varsinkin asiakasohjauksessa käytettiin hyväksi alalla aiemminkin 
työskennelleiden hanketyöntekijöiden verkostoja. Verkostot olivatkin laajat kun 
työntekijöiden joukkoon mahtui osaamista sosiaalityön, terveydenhuollon, lasten-
suojelun ja projektityön puolelta. Myös kumppanuusjärjestöjen, A-klinikkasäätiön/
Helsingin Vinkin ja Omaiset Huumetyön Tukena ry:n verkostoista hyödyttiin. Viran-
omaispuolella esimerkkinä hyvästä yhteistyöstä on Helsingin kaupungin Keskitetty 
ehkäisyneuvonta, joka antoi Katuklinikan työntekijöille koulutuksen ehkäisykapse-
lin asennukseen. Tämä on osaltaan mahdollistanut kapselien asentamisen mata-
lalla kynnyksellä hankkeen omissa tiloissa. Asiakkaiden jälkikontrollin vastaanotot 
ovat järjestyneet Keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa, samoin hormonikierukan asen-
tamiset. Hankkeen alussa yhteisen sävelen löytäminen viranomaistahojen kanssa 
oli haasteellista. Tämä on ymmärrettävää; hankkeen toiminnat ja palvelut eivät ol-
leet vielä uomiintuneet ja markkinointityö oli alussa. Myöskään vertaisten mukana 
olo ei ollut tuttua monellekaan taholle. 

”Siellä sai seistä pihalla kun ei päästettykään sisälle vertaisena. Tämä oli kiusallista, 
kun muut asiakkaat luulivat tietenkin asiakkaaksi ja tulivat tarjoamaan aineita ja 
tekemään kauppaa”.

”Sairaanhoito ei ollut valmis ottamaan vertaisia vastaan, ajatus ”narkomaanista”, 
joka saattaa narkomaania! Ja tietenkään kumpaakaan ei haluttaisi palvella”.

”Asiakkaan olisi pitänyt käydä jo vuosi sitten keuhkoröntgenissä, mutta se on vaan 
jäänyt häneltä menemättä. Asiakas ei yksin vaan saa lähdetyksi hoitamaan asioitaa, 
siksi minä kävin hakemassa hänet ja lähdimme kohti sairaalaa (sairaalan nimi 
poistettu). Olin soitellut ja tekstaillut hänelle monta kertaa, ettei vaan unohda… 
Suurin duuni oli saada hänet ulos asunnosta ajoissa. Olimme sairaalassa klo 15.00. 
Minä olin edellisenä päivänä soittanut sairaalan röntgeniin ja silloin sanoivat, että 
röntgen on auki klo 15.30 asti. Mutta saavuttuamme paikalle monen mutkan kautta, 
tulikin hyvin epäkohtelias nainen (hoitaja?) joka sanoikin, että röntgen onkin kiinni 
jo klo 15. Sitä siinä vähän kummastelin ja kerroin, että kun olin soittanut edellisenä 
päivänä, niin minulle kerrottiin että röntgen on auki klo 15.30 asti ja netissä lukee, että 
se olisi auki klo 16.00 asti!? Tähän nainen ei osannut sanoa mitään, vaan veti oven 
kiinni nenän edestä. Kyllähän se harmitti, mutta sovimme asiakkaan kanssa, että 
menemme seuraavana päivänä uudelleen”. 

Osiksen yhteistyö Pro-tukipiste ry:n kanssa on alkanut vuonna 2012. Alkuun Katuk-
linikan ja Vernan projektisuunnittelijat osallistuivat etsivään työhön tavoitteenaan 
kohdata suonensisäisesti huumeita käyttäviä seksityöläisiä. Vähitellen vertaiset tu-
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livat mukaan toimintaan ja vuodesta 2013 lähtien vertaiset ovat olleet ”Proolla” työ-
vuoroissa myös ilman Osiksen työntekijöitä. Katupäivystysilloissa on ollut tavoitteena 
tarjota Pro-tukipisteen palveluita kadulla seksityötä tekeville, ohjata heitä tarvittaes-
sa palveluihin sekä seurata seksityön kentällä tapahtuvia ilmiöitä. Työ on ollut pää-
asiallisesti kuuntelua ja keskustelua, kenttävuoroissa kävelyä sekä havainnointia. Yksi 
katupäivystysilta on kestänyt seitsemän tuntia. Vertainen on toiminut aina ammat-
tilaisen työparina ja toiminta onkin tarjonnut vertaisille mahdollisuuden tehdä ver-
taistoimintaa yhdessä ammattilaisten kanssa. Hankkeen mukana olo on antanut li-
säresursseja Pro-tukipisteen etsivälle työlle. Ennen kaikkea asiakkaat ovat hyötyneet. 
Yhteistyö on koettu antoisaksi molemmin puolin ja kaikki ovat oppineet toisiltaan.  

Viranomaisyhteistyö on kehittynyt paremmaksi ja paremmaksi aikaa myöten. 
Mitä tunnetummaksi hanke ja sen toimintamallit ovat tulleet, sitä helpommaksi 
yhteistyö on käynyt. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa vertaisten ja ammat-
tilaisten yhteistyöstä kertominen laajasti, asiakkaiden hoitoonohjaukset ja vertais-
ten onnistuneet asiakassaattamiset, sekä periksiantamaton asenne. Yhteistoiminta 
asiakkaan asioiden hoitamisessa on ollut omiaan viranomaistahojen ”lämpenemi-
seen”. Joukkoon on mahtunut tilanteita, joissa viranomaisiin on ollut vaikea saada 
yhteyttä, eikä soittopyyntöihin ole vastattu. Tylyä käytöstä on jouduttu vastaan-
ottamaan puhelimessa. Yksittäiset onnistumiset yhteistyössä kuitenkin laajenivat. 
Vertainen sai hakea yhdessä ohjaajan kanssa asiakkaan metadonit korvaushoito-
yksiköstä. Erikoissairaanhoidon yksikkö oli valmis ottamaan vertaisen vierailulle 
asiakkaan luokse. Kuntouttavassa päihdehoidossa asiakas sai nimetä vertaisen vi-
ralliseksi tukihenkilökseen. Ja kierukan asennuksen yhteydessä henkilökunta toivoi 
vertaista asiakkaan tueksi vastaanotolle. Vernan ja Vanajan avovankilan 2012 aloit-
tama yhteistyö on sujunut erinomaisesti ja vertaistoiminnan kehittäminen vanki-
lassa on tapahtunut hyvässä yhteisymmärryksessä.

Hankkeen kolmantena vuotena tapahtui isompi murros viranomaisyhteistyössä. 
Osiksen toiminta alkoi olla vakiintunutta, ja varsinkin Katuklinikka tunnettiin laajal-
ti. Siinä missä viidakkorummun todettiin toimivan asiakaspuolella, huomattiin sen 
toimivan myös yhteistyötahojen kanssa. Ovet avautuivat, myös vertaiset toivotettiin 
tervetulleiksi, ja heidän antamansa tuki asiakkaille koettiin tärkeänä. Esimerkiksi eri-
koissairaanhoidon yksiköstä on pyydetty erikseen vertaisia asiakkaiden tueksi. Siinä 
missä Katuklinikka on tavoittanut ja ohjannut asiakkaita palvelujärjestelmän piiriin, 
ovat Vernan naisvertaiset alkaneet jakamaan sitä hyvää eteenpäin, mitä ryhmässä 
ovat saaneet. Vuoden 2014 aikana koulutetut vernat ovat tarjonneet Erityispäiväkes-
kus Stoori & Sallin asiakkaille kauneudenhoito-hemmotteluja kerran kuussa. Toi-
minta on ollut usein käsi- ja jalkahoitoa sekä hierontaa. Hankkeen yhteistyökump-
paneiden kanssa tehty työ on ollut alkukompurointien jälkeen antoisaa ja asiakkaille 
korvaamatonta. Kuvaavaa yhteistyön sujuvuudesta ovat aiesopimukset ja yhteistyö-
lausunnot, joita saatiin Osiksen uuteen hankehakemukseen keväällä 2014 Pro-tu-
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kipiste ry:ltä, Erityispäiväkeskus Stoori & Sallista (Helsingin Diakonissalaitos), Ri-
kosseuraamuslaitokselta, Vanajan avovankilasta, Helsingin kaupungin Keskitetystä 
ehkäisyneuvonnasta, Päihdepsykiatrian poliklinikalta (HUS) sekä Huumepoliisilta. 

Kolmen ja puolen vuoden aikana Osis osahankkeineen on ehtinyt pitää noin 30 
vertaistoiminnan luentoa/alustusta eri paikoissa. Luentoja on pidetty muun muas-
sa Helsingin ja Jyväskylän yliopistolla, Pohjoismaiden päihdeseminaarissa Grönlan-
nissa, Vertaistoiminnan koulutuspäivässä Tallinnassa, oppilaitoksissa kuten Diako-
nia-ammattikorkeakoulussa, Yhteisellä Asialla - Samalla Viivalla -seminaareissa, 
Kuntamarkkinoilla, Valtakunnallisilla Terveysneuvontapäivillä sekä Päihde- ja mie-
lenterveyspäivillä. Lisäksi hankkeen työntekijät ovat olleet mukana eri verkostois-
sa. Vertaistoiminnasta ja vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä on kerrottu niin 
opiskelijoille kuin ammattilaisillekin – vaikuttamistyö on ollut laajaa. 
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8. Pohdinta
Vertaistoiminnan kehittäminen Osiksessa on ollut matka. Matka, jonka varrella on 
ollut useita tienristeyksiä, eriäviä ja yhteneviä polkuja, kiviä ja kantoja sekä keidas-
paikkoja, joissa levätä. Ajoittain tien varsi on näyttäytynyt pimeässä hieman pelotta-
valta, mutta aamun tullen jättiläisen varjo on kaikonnut. Hankkeessa on koettu niin 
rankkasateita kuin auringonpaistetta. Kehittämistyö, yhteistyö vertaisten kanssa, 
yhteistyö kumppanuusjärjestöjen kanssa, asiakastyö, projektityö. Nämä kaikki yh-
distettynä ovat taanneet sen, ettei matkalla ole koettu tylsiä hetkiä. 

Kehittämistyössä ollaan aina uuden edessä. On paljon ideoita ja ajatuksia, joita 
kokeillaan käytännössä, tuodaan uudelleen pohdittavaksi, jatkokehitetään ja kokeil-
laan taas uudelleen. Sitoutumisen pakkoa vanhoihin kaavoihin ei ole, eivätkä byro-
kratian rattaat rasita kehittämistyön sykliä. Innovatiiviset ideat pääsevät valloilleen 
ja se, mikä ei toimi, voidaan saman tien unohtaa. 

Siinä missä kaikki on vapaata ja uutta, kaikki on myös epävarmaa ja epätie-
toisuudessa eläminen arkipäivää. Se mikä näyttää paperilla hyvältä, ei välttämät-
tä toteudu käytännön työskentelyssä. Täytyy olla rohkeutta ja uskallusta heittäytyä 
prosessin vietäväksi. Kehittämishankkeessa on aina ilmassa kysymyksiä vailla yksi-
oikoisia vastauksia. Mikä on riittävää? Mihin voidaan olla tyytyväisiä? Mitä jos tämä 
ei toimikaan? Miksei me tehdä näin? Miten tämä saadaan todennettua rahoittajalle? 
Miten tämä vaikuttaa asiakastyöhön? Kuinka vertaiset suhtautuisivat tähän? ”Luo-
tetaan prosessiin” on ollut Osiksen johtoryhmän puheenjohtajalla tapana todeta. 

Kuten muutkin uudet hankkeet, lähti Osiskin alussa liikkeelle a:sta. Hankkeessa, 
jossa mukana on useampi järjestö, tulee pyrkiä ottamaan huomioon kaikkien lähtö-
kohdat. Yhteisten rakenteiden ja päämäärien täytyy olla sellaisia, joihin kaikki voi-
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vat sitoutua. Valta ja vastuukysymykset on syytä ratkaista. Työntekijöiden toimen-
kuvat tulee olla selkeät, jotta jokainen tietää oman paikkansa ja omat tehtävänsä. 
Kun rakenteet toimivat, jää itsessään kehittämistyöhön enemmän energiaa ja työ-
aikaa. Jokainen mukana oleva järjestö ja taho joutuu antamaan periksi jossain, eikä 
kaikkea voi tehdä niin kuin ”meillä” tehtäisiin. Tätä kutsutaan kumppanuudeksi. 
Kumppanuusprosessi on osoittanut, että jokainen on saanut enemmän kuin mistä 
on joutunut antamaan periksi. 

Koordinaation ja kahden osahankkeen luotsaamista oikeassa kurssissa eteen-
päin on auttanut hankkeessa tehty seuranta ja arviointi. Projektityöntekijät ovat 
täyttäneet kuukausittain päiväkirjaa, joka on jaettu toisten kanssa. Tavoitearviointi 
on tehty kaksi kertaa vuodessa, jossa on suunniteltu 4–5 tärkeintä tavoitetta seu-
raavalle puolelle vuodelle. Väliarvioinnit on pidetty jouluna ja juhannuksena. Niissä 
vertaiset ja ammattilaiset ovat arvioineet mennyttä. Asiakaspalautetta on kerätty 
Katuklinikassa ja molemmissa osahankkeissa vertaiset ovat täyttäneet lomaketta 
tekemästään vertaistoiminnasta. Osis-tiimi on tavannut kerran viikossa ja osahank-
keiden niin sanottuja kolmikantakeskusteluja on pidetty kuuden viikon välein. Ke-
hittämistyön ollessa välillä korkealentoistakin, on arviointi projektipäällikön koke-
muksen mukaan väline, jolla laivan saa pysymään kurssissa, ja mahdolliset karit 
pystytään todennäköisemmin havaitsemaan ennalta. Arviointi auttaa myös näke-
mään tehdyn työn laadun ja määrän. Projektityöntekijöiden usein kipuillessa ”on-
ko mitään saatu aikaiseksi”, antaa arviointi helpottavan vastauksen, että kyllä on. 

Siinä missä hankeprosessista on opittu paljon, on paljon opittu myös vertaistoi-
minnan kehittämisestä, vertaisten ja ammattilaisten yhteistyön tekemisestä, yh-
teen hiileen puhaltamisesta ja rohkeudesta. John Waynen sanoin ”rohkeus on sitä, 
että pelkää, mutta satuloi silti ratsunsa”. Vertaistoiminnan vieminen vankilan muu-
rien sisäpuolelle ja syvällä päihdemaailmassa elävien ihmisten mukaanottaminen 
etävertaistoiminnan keinoin ovat loistavia esimerkkejä innovaatioista (suomeksi 
älyn väläyksistä), jotka Osiksessa uskallettiin laittaa käytäntöön. On vaikea arvioi-
da kummat ovat heittäytyneet ja uskaltautuneet enemmän, ammattilaiset vai ver-
taiset. Voitaneen sopia, että molemmat ansaitsevat sulat hattuihinsa - tää on ollut 
meidän yhteinen juttu. 

Kaikkiin kysymyksiin ei Osis-hankkeen aikana ole saatu vastauksia, mutta ai-
nakin yksi on ratkennut. Se, mitä monesti päihdetyössä kysytään: mikä on riittä-
vää. Olisiko ollut vielä jotain, mitä olisin voinut tehdä enemmän. Miksi en onnis-
tunut saamaan tuota asiakasta mukaan toimintaan. Miksi kaikki tuki ja apu, jota 
olen antanut, ei tuo tarpeeksi helpotusta tuettavien elämässä. Mitä ja miten olisin 
voinut tehdä toisin. Olenko tehnyt tarpeeksi. Jokainen Osiksessa, Katuklinikassa ja 
Vernassa töitä tehnyt ammattilainen ja vertainen voi mennä rauhassa kotiinsa ja 
todeta: olen tehnyt oman osani. Se mikä on tarjottu, on annettu. Sen pitää riittää. 
Ja se riittää. 



80  PäiHDeTyÖN VeRTAiSTOiMiNNAN OPAS

Lähdeluettelo

Granfelt, Riitta (2013): Arki, arvot, elämä, etiikka. Sosiaalialan ammattilaisen 
eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. 
Helsinki.

Virokannas, Helena (2013): Katuklinikan kotikäynnit vertaisten silmin 
(julkaisematon). Osis-hanke. Helsinki.

Virokannas, Helena (2014): ”Kaikessa tässä yritän tukea häntä parhaani mukaan” – 
Raportti naisten tekemästä vertaistyöstä päihdetyön kentällä (julkaisematon). 
Osis-hanke. Helsinki.

Toronto Harm Reduction Task Force (2003): Peer Manual. A guide for peer 
workers and agencies. City of Toronto.



LiiTTeeT    81

Liitteet

LIITE 1
Päivämäärä ja kohde 

Miksi menimme kohteeseen ja mitä teimme siellä?

Miten koin oman roolini/mikä se oli?

Miten koin yhteistyön Liisan, Maaritin ja JP:n sekä toisen vertaisen kanssa (jos oli 
mukana)?

Millainen olo käynnistä jäi?

            
Kiitos vastauksistasi!
Terveisin Liisa, Maarit ja JP
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LIITE 2
Vernan asiakaslomake
Kaupunki 
Päivämäärä 
Vernan nimi 
Uusi kontakti? Nimimerkki? 
1. Ikä? 
2. Sukupuoli?

a. nainen
b. mies

3. Kotikunta? 
a. oma asunto/vuokra-asunto
b. kavereiden/sukulaisten luona
c. asuntola
d. asunnoton

4. Onko työssä?
a. kyllä
b. ei

5. Opiskeleeko?
a. kyllä
b. ei

6. Elääkö parisuhteessa?
a. naimisissa
b. avoliitto
c. seurustelusuhde
d. ei parisuhdetta

7. Onko lapsia?
a. Lähivanhempi
b. Etävanhempi
c. Lapset sijoitettuna
d. raskaana
e. ei lapsia

8. Onko hoitokontaktia?
a. a-klinikka
b. korvaushoitoklinikka
c. metadon
d. bubrenorfiini
e. päihdepsykiatrian poliklinikka
f. hal-poliklinikka
g. muu, mikä? 
h. ei ole tällä hetkellä
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9. Mitä kautta löysitte toisenne?
a. vanha tuttu
b. kaverin kaveri
c. ohjattu jostain, mistä? 
d. sattumalta
e. muu, mikä? 

10. Mistä aiheesta/aiheista keskustelitte?
a. seksuaaliterveys
b. raskaus
c. vanhemmuus
d. lastensuojelu
e. päihteet
f. päihdekuntoutus
g. parisuhdeasiat
h. asuntoasiat
i. terveysasiat
j. muu, mikä? 

11. Miten autoit?
a. kuuntelemalla
b. jakamalla tietoa
c. yhteystietoja antamalla
d. palveluihin ohjaamalla
e. Minne? 

12. Sovitteko uusia tapaamisia?
a. kyllä
b. ei
c. soitellaan

13. Mikä on mielestäsi asiakkaan ensisijainen tarve? Jos vanha kontakti, onko 
 edistynyt?

14. Miten koit oman roolisi vertaistoimijana? Onnistumiset, haasteet, mietityttä-
mään jäi?

15. Olitko tämän asiakkaan asioissa yhteydessä Vernan työntekijään? Miten yh-
teistyö sujui?



LIITE 3
Osis-hankkeen suunta

TARVE: Palvelujärjestelmän, huumeita käyttävien ja päihdemaailmassa elävien ihmisten tarpeet eivät kohtaa toisiaan. On 
tarve kohdata ihminen ja luoda uusia vertaistoimintaan liittyviä käytäntöjä ja yhteistoiminnallisia menetelmiä, jotka edistävät 
marginaalissa (= palvelujen ulkopuolella) elävien hyvinvointia ja osallisuutta. 

PÄÄMÄÄRÄ: Em. ihmisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen toteutuu kehittämällä uusia menetelmiä vertaistoimintaan.  
Osis vahvistaa ja jäsentää vertaistoimintaa osaksi palvelujärjestelmää ja nostaa kokemusasiantuntijuuden asemaa.

TUOTOKSET: Vertaisten ja 
ammattilaisten yhteistyöstä 
kuvaus/kaavio. Työkalupakki. Uutta 
tietoa marginaaliryhmien tarpeista. 
Katuklinikan toimintamalli.

TUOTOKSET: Vertaistoiminnan 
opas. Vertaisten äänen kuuluviin 
nostaminen. Kartoitus järjestöjen 
tekemästä vertaistoiminnasta. 
Osis-messumateriaalit. Gradu (Hgin 
yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos). 

TUOTOKSET: Ryhmäprosessi; päihteitä 
käyttävien naisten ryhmäytyminen, 
koulutussisältö, vertaisten kouluttami-
sen kokemukset.
Koulutus/ryhmäprosessimalli. Vernan 
toimintamalli.

ONNISTUMISEN KRITEERIT + 
RISKITEKIJÄT
OK: Asiakkaiden koteihin 
pääsy, vertaisten osallistuminen/
sitouttaminen, yhteisiin pelisääntöihin 
sitoutuminen, luottamus asiakkaan, 
verron ja työntekijöiden välillä, vertojen 
työnohjaus
RT: Vertojen jaksaminen (=ei 
saa kuormittaa liikaa), ristiriidat 
asiakkaiden ja vertojen välillä, vertojen 
ja työntekijöiden erilaiset näkemykset, 
osahankkeiden erkaneminen, hankkeen 
johtajuudessa epäselvyyttä. 

ONNISTUMISEN KRITEERIT + 
RISKITEKIJÄT:
OK: esillä olo monissa eri foorumeissa.
RT: ettei tälle työlle jää tarpeeksi aikaa. 

ONNISTUMISEN KRITEERIT+ 
RISKITEKIJÄT:
OK: Naisten tavoittaminen, eri elämän-
tilanteista tulevien naisten kokemukset 
ja erilaisuus voimavaraksi, palve-
luohjauksen helppous, vaivattomuus, 
ryhmän toiminnallisuus, ryhmään 
ja pelisääntöihin sitoutuminen. RT: 
naisten motivointi pitkäkestoiseen 
ryhmään, järjestöjen väliset ristiriidat, 
ennakkokäsitykset, ristiriidat asiakkaan 
ja verron välillä.

PROSESSI:
 ■ Luottamus yhteistyössä
 ■ Suunnittelupalaverit vertaisten 
kanssa, yhteisten toimintatapojen 
luominen 
Vertaisten vahvuuksien löytäminen. 
Hyödyntäminen. Roolit. 

 ■ Markkinointi, viidakkorumpu
 ■ Väliarvioinnit
 ■ Palv. järjestelmään integroituminen

PROSESSI:
 ■ Eri foorumeissa mukana olo 
vertaisten kanssa

 ■ Osiksen esittelyä koulutuksissa ja 
seminaareissa sekä verkostoissa

 ■ Kysely järjestöille vertaistoiminnasta
 ■ Osis-materiaalin tuottaminen

PROSESSI:
 ■ Koulutusrakenteen ja sisällön 
suunnittelu ja toteuttaminen

 ■ Vertaisten rekrytointi
 ■ Asiakkaiden etsiminen, tuki ja ohjaus
 ■ Tukijärjestelmä koulutetuille 
vertaisille

 ■ Väliarvioinnit
 ■ Vertaistoiminnan sisällyttäminen 
vankilakulttuuriin, Vanaja pilottina. 

TAVOITE: Sosiaali- ja terveys palveluiden 
ulkopuolelle jäävien käyttäjien 
tavoittaminen palvelujen piiriin 
uudenlaisia menetelmiä käyttäen.

TAVOITE: Vertaistoiminta 
tutuksi ja näkyväksi eri toimijatahoille. 
Toimintamuodot levitykseen. 

TAVOITE: Päihdemaailmassa elävien 
naisten tavoittaminen, tukeminen ja 
palveluiden piiriin ohjaaminen. Tiedon 
tuottaminen kohderyhmän tarpeista. 

KEINO: Katuklinikka: vertaisten 
verkostot, etsivä työ, innovatiivisten 
toim.menetelmien luominen.

KEINO: Yhteistyö ja verkostoituminen. 
Laaja tiedonlevitys.

KEINO: Verna-koulutusryhmä. 
Vertaistoiminnallisten työtapojen 
kehittäminen, kuten palveluihin ohjaus. 
Palveluohjaus.
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