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OHT ry
Omaiset Huumetyön Tukena ry (OHT) on poliittisesti
ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka
tavoitteena on kehittää päihteitä käyttäville ja kuntoutuville suunnattuja avohoidollisia palveluja sekä tukea ja
auttaa niin päihteitä käyttäviä, kuin myös kuntoutujia ja
heidän läheisiään.
Yhdistys on perustettu vuonna 2000. Koko olemassa
olonsa ajan yhdistys on pyrkinyt toiminnallaan vaikuttamaan myös yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja muuttamaan
vallitsevaa asenneilmapiiriä päihteitä käyttäviä kohtaan
hoitomyönteisemmäksi.
OHT ry:n perustehtävä on päihteitä käyttävien, päihdekuntoutujien ja heidän läheistensä kanssa tehtävä
asiakastyö.
Työskentelyn lähtökohtia ja arvoja ovat:
• asiakaslähtöisyys: asiakkaan lähtökohdista ja
tarpeista käsin tapahtuvaa toimintaa ja kohtaamista, joka perustuu dialogisuuteen, turvallisuuteen ja luottamuksellisuuteen.
• yksilöllisyys: jokaisen yksilölliset tarpeet kuullaan ja
niihin pyritään vastaamaan.
• yhteisöllisyys: jokaiselle tarjotaan mahdollisuus
toteuttaa itseään yhteisön jäsenenä mm. vertaisryhmissä.
• sitoutuminen pitkäjänteiseen työskentelyyn:
työntekijät sitoutuvat asiakasprosessiin, joka voi
tarvittaessa olla pitkäkestoinen.
• suvaitsevaisuus: jokainen otetaan vastaan ja
hyväksytään sellaisena kuin hän on, häntä ei pyritä
muuttamaan ihmisenä, vaan pyritään vaikuttamaan hänen ympärillään oleviin asioihin ja olosuh-
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teisiin; myös vertaisryhmätyöskentelyssä pyritään
suvaitsevuuden lisäämiseen ihmisten välillä.
• avoimuus: luodaan mahdollisuus avoimelle
vuorovaikutukselle, jossa painottuvat kannustavaa
ilmapiiriä lisäävät tekijät; ryhmän ohjaaja
panostaa sallivan sosioemotionaalisen ilmapiirin
rakentamiseen ryhmässä.
• realismi: työntekijät sitoutuvat realistisiin päämääriin omassa työssään; asiakasta tuetaan oman
elämäntilanteen realistisessa hahmottamisessa.
Ensisijaisena kohderyhmänä ovat yli 18-vuotiaat asiakkaat sekä heidän perheensä. Yhdistys järjestää ohjattua
ryhmätoimintaa päihteitä käyttäville, jälkikuntoutusta
päihteiden käytön lopettaneille sekä vertaisryhmätoimintaa päihteitä käyttävien läheisille. Avoimien ovien toiminta tarjoaa turvallisen paikan kohtaamiselle, elämäntilanteen kartoittamiselle ja tukevalle palveluohjaukselle.
Yhdistys pyrkii toiminnallaan parantamaan päihteitä
käyttävien, kuntoutuvien ja läheisten palveluita. Joustavan palvelukokonaisuuden muodostavat OmaTila
(Avoimet ovet ja palveluohjaus), Elämäntaitoryhmät,
Napero-osahanke, Hoito haltuun- ryhmä, Jälkipolku hoito-ohjelma sekä vanhempainryhmä. Lisäksi yhdistyksellä
on kehitysyhteistyöhanke Senegalissa.
OHT ry vuokraa toimistotilaa Helsingin kaupungin
kiinteistövirastolta. Toimistotilat sijaitsevat osoitteessa
Hämeentie 16 C ja asiakastilat osoitteessa Torkkelinkatu
1. Toiminnan päärahoittajia olivat vuonna 2011 Rahaautomaattiyhdistys (RAY), Suomen ulkoasiainministeriö
(UM) sekä Helsingin kaupungin sosiaalivirasto.

Johdanto
Vuosi 2011 oli yhdistyksen toiminnassa laajentumisen aikaa. Yhdistyksessä aloitettiin kolme uutta ryhmätoimintaa: Napero-osahanke päihteitä käyttäville naisille, Hoito
haltuun -ryhmä korvaushoitoon jonottaville ja Jälkipolku
hoito-ohjelma korvaushoidossa oleville kuntoutujille.
Nämä toiminnat paransivat edelleen yhdistyksen palvelukokonaisuutta.
Vuonna 2011 OmaTilan toiminta vakiintui osaksi yhdistyksessä toteutettavaa perustason asiakastyötä RAY:n
kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak) myötä. Päihteitä
käyttäville suunnattua Avoimien ovien toimintaa jatkettiin myös vuonna 2011. Suuri muutos Avoimien ovien
toiminnan kannalta tapahtui syksyllä 2011, kun pitkään
käytössä olleista asiakastiloista jouduttiin luopumaan
tilojen huonon kunnon vuoksi. Yhdistys sai käyttöönsä uudet asiakastilat lokakuussa 2011. Uudet ja hyvin
toimivat asiakastilat vuokrattiin entisten tilojen läheltä
Helsingin Kalliosta. Asiakkaiden kannalta tilat sijaitsevat
erinomaisella paikalla.
Vuonna 2010 julkaistu tutkimus ET-työmallin vaikutuksista vahvisti edelleen käsitystä siitä, että päihteitä
käyttäville asiakkaille suunnattua elämäntaitoryhmätoimintaa tarvitaan ja sille on myös kysyntää.

Raha-automaattiyhdistys myönsi vuosille 2011-2014
rahoituksen Osis-kumppanuushankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää huumetyön vertaistoiminnan osaamiskeskusta A-klinikkasäätiön, OHT ry:n ja Stop Huumeille
ry:n yhteistyönä. OHT ry:n osahanke Napero kehittää
vertaistoiminnallista nais- ja perhetyötä. Yhdistyksen toimintaan on aina kuulunut vertaistuki ja vertaisuus, mutta
Napero-osahankkeen myötä yhdistys on lähtenyt kehittämään vertaisuutta konkreettiselle toiminnan tasolle.
Päihteitä käyttäville asiakkaille ja heidän läheisilleen
suunnattua palveluohjausta jatkettiin. Vuonna 2011 huomattiin, että suurin osa palveluohjauksessa olleista päihteitä käyttävistä asiakkaista oli entistä haastavampia,
moniongelmaisempia ja elämäänsä kokonaisvaltaista
tukea tarvitsevia.
Vuonna 2011 aloitettiin vanhempainryhmän toiminta
vuoden tauon jälkeen. Tarve ja kysyntä vanhempainryhmälle on ollut kasvavaa. Vanhempainryhmien toiminta
on aina ollut olennainen osa yhdistyksen palvelukokonaisuutta.
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Munkkisaaren
kuntoutuskeskuksen ja OHT ry:n välistä kumppanuutta kehitettiin ja vahvistettiin vuoden 2011 aikana. Huu-

Vasemmalta ylhäältä alkaen: Leif Jussila, Tuisku Sariola, Mia-Marisa Ranta, Tiina Varonen. Alhaalta vasemmalta alkaen:
Anne Puonti, Ron Furman, Katja Lindström ja Eeva Niemi (kuvasta puuttuu Teija Pirhonen, Katja Malin-Kaartinen ja
Jaana Novitskij).
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meklinikan ja OHT ry:n yhteinen Hoito haltuun -ryhmä
korvaushoitoon jonottaville asiakkaille on toiminut maaliskuusta 2011 lähtien. Ryhmän toiminta on koettu tarpeelliseksi ja korvaushoitoa tukevaksi.
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto kilpailutti ostettavat päihdehoitopalvelunsa vuonna 2011. Kilpailutuksessa oli kyse korjaavien päihdepalvelujen hankinnasta
puitesopimusjärjestelyllä. Hankittavat palvelut jakautuivat kahteen kategoriaan hoidon tavoitteellisuuden
perusteella. Kategoriat olivat kuntouttava ja haittoja
vähentävä päihdehoito. OHT ry osallistui kuntouttavan
päihdehoidon kilpailutukseen Jälkipolku hoito-ohjelmalla. Tuloksena Helsingin kaupunki hyväksyi Jälkipolku
hoito-ohjelman yhtenä avokuntoutuksen muotona mukaan päihdehoitopalvelujärjestelmäänsä vuodesta 2012
alkaen. Sopimus on nelivuotinen.
Yhdistyksen monivuotista osaamista työtapojen mallinnuksesta on voitu viime vuosina hyödyntää myös kansainvälisellä kentällä. Vuonna 2009 aloitettu kehitysyh-
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teistyöhanke Sopi Jikko Senegal sai jatkoa, kun Suomen
Ulkoasiainministeriö teki päätöksen jatkoavustuksen
myöntämisestä vuosille 2010–2012.
Yhdistys julkaisi palveluohjaustyömallin syksyllä
2011. Julkaisun nimi on ”Palveluohjaus-työmalli huumeita käyttävien asiakkaiden kanssa työskentelyyn”. Työmallin tekijä on Henna Rauhala. Työmalli perustuu OHT
ry:n asiakastyön kokemukseen kymmenen vuoden ajalta.
Työmalli toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin
Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikön kanssa. Työmallia
levitettiin laajasti yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien käyttöön.
Yhteenvetona voidaan todeta, että niin yhdistyksen
uusille kuin vanhoillekin toiminnoille asetut tavoitteet
saavutettiin erinomaisesti vuoden 2011 aikana. Yhdistyksen palvelukokonaisuus näyttäytyi toimivana ja joustavana asiakkaiden näkökulmasta katsottuna. Käsillä oleva
vuosikertomus sisältää vuosikohtaisen kertomuksen
jokaisen toiminnan osalta.

Yhdistyksen organisaatio ja henkilöstö
Jäsenet
78, joista helsinkiläisiä 44

Hallitus
Jonny Friskberg (pj)
Päivi Puro
Eila Lehtonen
Leif Berg
Harri Ruotsalainen
Mikko Aalto
Solveig Sjöblom (varajäsen)
Leif Furman (varajäsen)

Toiminnanjohtaja

Vt. toiminnanjohtaja

Jaana Novitskij

Ron Furman (2.11 alk.)

Kehittämiskoordinaattori

Viestintäsuunnittelija

Katja Malin-Kaartinen

Mia-Marisa Ranta

OmaTila

Elämäntaitoryhmät

Jälkipolku

Anne Puonti
Tuisku Sariola (2.11 alk.)

Eeva Niemi
Katja Lindström

Teija Pirhonen
Ron Furman
Katja Lindström
Leif Jussila (8.8 alk.)

Napero-osahanke

Hoito haltuun -ryhmä

Vanhempainryhmä

Tiina Varonen (3.5 alk.)
Tuisku Sariola (2.11 alk.)

Jaana Novitskij
Eeva Niemi
Anne Puonti

Katja Lindström
Tuula Koskinen
(tuntityöntekijä)

Kehitysyhteistyöhanke
Sopi Jikko Senegal

Jäsentoiminta
Yhdistyksen jäsenistö koostuu suurimmaksi osaksi
päihteitä käyttävien omaisista ja läheisistä. Jäsenmäärä
oli vuonna 2011 78 henkeä, joista helsinkiläisiä oli 44.
Jäsenmaksu on 25€/vuosi, työttömille, opiskelijoille ja
eläkeläisille 10€/vuosi.
Yhdistys informoi jäsenistöään jäsenkirjeenä kolme
kertaa vuoden 2011 aikana. Jäsenille järjestettiin vuoden
aikana yksi teatteri-ilta, luentoilta Ben Furmanin vetämänä sekä tupaantuliaiset/ joulubuffet.

Maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun on mahdollisuus:
• osallistua läheisryhmiin
• saada kriisiapua
• saada palveluohjausta
• saada tietoa alan ammattilaisilta
• osallistua luentoiltoihin
• osallistua perheleireille (omakustannushintaan)
• osallistua virkistystoimintaan (omakustannushintaan)
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Hallitustyöskentely
Vuonna 2011 hallitus kokoontui yhteensä kuusi (6) kertaa. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin
28.4.2011, jolloin yhdistykselle valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin istuva puheenjohtaja Jonny Friskberg. Hallituksen jäseninä jatkoivat kaikki edellisenä
vuonna mukana olleet: Päivi Puro, Eila Lehtonen, Leif
Berg, Harri Ruotsalainen, Mikko Aalto, Solveig Sjöblom.
Ainoa muutos oli, että hallituksen varajäseneksi siirtyi
Leif Furman ja varajäsenenä toiminut Cia Furman lopet-

Hallinto
Yhdistyksen hallinnolle oli vuonna 2011 asetettu päätavoitteeksi toimintojen koordinointi, verkostojen ylläpito,
toiminnasta tiedottaminen ja sen kehittäminen sekä
strateginen johtaminen. Yhdistyksen toimintojen kasvun
myötä, myös hallinnollisen työn osuus kasvoi merkittävästi.
Yhdistyksen palvelutarjonta monipuolistui merkittävästi uusien toimintojen kehittämisen myötä vuoden
2011 aikana. Yhdistyksen sisällä alettiin ymmärtää entistä selkeämmin, että yhdistyksen palvelukokonaisuus toimii erittäin joustavasti ja asiakaslähtöisesti asiakkaiden
näkökulmasta katsottuna. Tarve yhdistyksen tarjoamille
palveluille on selkeästi olemassa.
Vuonna 2011 yhdistys aloitti toimivan kuntayhteistyön muodon rakentamisen Helsingin kaupungin sosiaaliviraston sosiaalisen kuntoutuksen Munkkisaaren
kuntoutuskeskuksen (Huumeklinikan ja Päihdehuollon
jälkikuntoutusyksikön) kanssa. Kumppanuussopimuksen myötä vahvistetaan pitkäjänteistä päihdeongelmaisten vertaistyön ja ammatillisen kuntoutustyön kehittämistä ja toteuttamista. Tavoitteena on kehittää lähellä
asiakkaiden elämismaailmaan olevia matalakynnyksisiä
tuki- ja hoitopalveluita.
Yhteistyö ja verkostoituminen laajasti eri toimijoiden
kanssa nähtiin merkittävänä työnä myös hallinnon näkökulmasta katsottuna. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa toimivien tahojen yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja myös tulevaisuudessa palveluiden
yhteen liittäminen tulee heijastumaan koko yhdistyksen
toimintaan.
Vuonna 2011 yhdistyksessä vahvistettiin viestinnän
osuutta osana yhdistyksen päivittäistä toimintaa. Yhdistys panosti vahvasti tiedottamiseen kotisivuillaan ja
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ti kokonaan hallituksessa. Toiminnanjohtaja toimii hallituksen kokouksissa asioiden esittelijänä.
Hallituskokoonpanoa on pyritty vahvistamaan ulkopuolisilla asiantuntijajäsenillä sääntöjen määräämää
omaisenemmistöä unohtamatta. Uusi hallitus toimii yhä
enenevässä määrin asiantuntijaelimenä, jonka tehtävänä on johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintalinjoja ja
strategiaa. Hallituksen johtajuusrooli toiminnanjohtajan
rinnalla on tullut yhä näkyvämmäksi.

Facebookissa. Lisäksi julkaistiin lehtiartikkeleita sosiaalialan lehdissä. Jäsentiedottamisen käytännöt vakiintuivat vuoden 2011 aikana.
OmaTila, joka käsittää matalankynnyksen tukitoiminnan päihteitä käyttäville ja heidän läheisilleen, vakiintui
vuonna 2011 osaksi yhdistyksessä toteutettavaa perustason asiakastyötä Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetun toiminta-avustuksen myötä. Yksi merkittävä
virstanpylväs saavutettiin, kun yhdistyksen palveluohjaustyömalli julkaistiin elokuussa 2011. Palveluohjaustyömalli perustuu yhdistyksen kokemukseen asiakastyöstä kymmenen vuoden ajalta.
Ulkoasianministeriön rahoittaman kehitysyhteistyöhankkeen Sopi Jikko Senegalin myötä yhdistyksen
osaamista työmallien kehittämisessä päästiin hyödyntämään myös kansainvälisesti. Vuoden 2011 tavoitteena oli huumeriippuvuudesta kärsivien nuorten tavoittamisen jatkaminen ja uusien valitseminen ryhmään,
huumeita käyttäville nuorille ja heidän perheilleen soveltuvan toimintamallin käytäntöjen kehittäminen yhdessä kohderyhmän kanssa, mallin arviointi ja käyttöönotto.

Toiminnanjohtaja Jaana Novitskijin vuorotteluvapaan sijaiseksi nousi yhdistyksen lähiesimiehenä toiminut Ron Furman. Vuorotteluvapaan sijaisuus on
2.11.2011–25.10.2012. Katja Malin-Kaartinen siirtyi kehittämiskoordinaattoriksi, tehtävänään kehittää RAY-avusteisia toimintoja sekä yhdistyksen palvelukokonaisuutta.
Erittäin tärkeäksi osaksi yhdistyksen toimintaa todetut
viestintäsuunnittelijan tehtävät vakinaistettiin. Yhdistys
teki vuonna 2011 uuden sopimuksen tilintarkastuksesta
PricewaterhouseCoopers Oy:n kanssa.

Resurssit
Taloudelliset resurssit hallinnon ylläpitämiselle muodostuivat pääasiassa RAY:n kohdennetusta toiminta-avustuksesta (Ak), joka oli vuonna 2011 55 000 euroa.
Toiminnanjohtajan palkan osuus hallintokuluista oli
19 220 euroa, loppuosa palkkakuluista jakautui muiden
toimialojen kesken. Toimintakulut muodostivat 17 123,67
euroa (hallinto-, vuokra-, kokous-, työnohjaus- ym. kulut.
Jäsenmaksutuotot olivat yhteensä 765 euroa ja niillä katettiin järjestötoiminnan kuluja.
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Työyhteisö
Työyhteisön käytännöiksi ovat vakiintuneet säännölliset
viikkopalaverit perjantaiaamuisin, toimintakohtaiset tiimipalaverit kerran kuukaudessa, koko työyhteisön kehittämispalaverit noin kolmen kuukauden välein, työntekijäkohtaiset kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa ja
johtoryhmän palaverit.
Sisäisen tiedonkulun varmistamiseksi työyhteisö kokoontuu joka perjantaiaamu viikkopalaveriin, jossa käsitellään edellisellä viikolla esille nousseita merkittäviä
asiakastyöhön tai työyhteisön toimintaan liittyviä asioita sekä käydään läpi seuraavan viikon ohjelma kunkin
työntekijän osalta erikseen. Työn liikkuvasta luonteesta
johtuen pidetään tärkeänä, että jokainen on tietoinen
toistensa menemisistä ja tulemisista, jotta turhilta epäselvyyksiltä vältytään.

Koko työyhteisön kehittämispalavereissa käydään läpi työyhteisön työskentelyn kehittämiseen, hyvinvointiin
ja yhteisen ymmärryksen lisäämiseen liittyviä seikkoja.

Työhyvinvointi
Työnantaja on järjestänyt työntekijöille ryhmätyönohjausta kerran kuukaudessa Outi Saarelan ohjauksessa.
Johdon työnohjaajana toimii Riitta Jauhiainen. Lisäksi
työntekijöiden työssä jaksamista tuetaan liikuntasetelien muodossa sekä kolme kertaa vuodessa järjestettävillä
virkistyspäivillä.
Koulutus ja tutustumiskäynnit
Työntekijät ovat osallistuneet seuraaviin tilaisuuksiin
vuoden 2011 aikana:

Tilaisuus

Järjestäjä

Aika

RAY- seminaari

RAY

20.2.2011

Viestintä ja markkinointi yhdistyksessä

VISIO

2.3.2011 ja 9.3.2011

Yhdessä enemmän hyvinvointia -strategiaseminaari

RAY

8.3.2011

Yhdistyksen talouden perusteet

VISIO

17.3.2011 ja 24.3.2011

Huumetyöläisten neuvottelupäivät

HDL

14.4.2011

Haittojen vähentämisen ideologia- seminaari

HDL

3.5.2011

Tulevaisuus työelämässä

EK

3.5.2011

Tavoitteista tuloksiin -koulutus

RAY

11.5.2011

Pakolla irti päihdeongelmasta -seminaari

THL

17.5.2011

HUUKO-päivät

A-klinikkasäätiö

19.5.2011

Osallistumis- ja kohtaamistoiminnan seurantaverstas

RAY

24.5.2011

Turvallisuuskoulutus

Stop Huumeille ry

31.5.2011

Pohjoinen ulottuvuus -seminaari (Murmansk)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

6.6.2011–10.6.2011

Kuntamarkkinat

Kuntaliitto

14.9.2011

Yhteisellä asialla -samalla viivalla

Vety-verkosto

15.9.2011

Kansainväliset terveysneuvontapäivät

A-klinikkasäätiö

21.–22.9.2011

Palvelutoiminnan yhtiöittäminen

TIETOSANOMA

27.9.2011

Päihde- ja mielenterveyspäivät

Terveyden edistämisen keskus ry

11.–12.10.2011

Kriminaalihuollon tukisäätiön 10-vuotis juhlat

Krits

3.11.2011

Palveluohjauksen iltapäivä

Suomen palveluohjausyhdistys

24.11.2011

Innomarkkinat

Innokylä-hanke

14.12.2011

Palveluohjauksen hyvä käytäntö- tilaisuus

OPA-hanke ja Suomen palveluohjausyhdistys

16.12.2011
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OmaTila

– matalan kynnyksen tukitoimintaa huumeita käyttäville
ja heidän läheisilleen
Tavoite
OmaTilan päämääränä on parantaa huumeita käyttävien, kuntoutuvien ja läheisten palveluita kehittämällä
heille matalan kynnyksen tukitoimintaa ja palveluita.
OmaTilan asiakastyön osa-alueita ovat Avoimet ovet,
palveluohjaus ja kumppanuuden kehittäminen Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Huumeklinikan ja
Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikön kanssa. OmaTilan
muita osa-alueita ovat palveluohjaustyömallin ja Bikvaarvioinnin levittäminen, seuranta- ja arviointitiedon kehittäminen sekä tiivis verkostoituminen eri toimijoiden
kanssa.
Kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat heikoimmassa asemassa olevat
huumeita käyttävät asiakkaat ja heidän läheisensä.
Toiminta
Avoimet ovet on matalan kynnyksen päiväkeskustoimintaa, jossa voi käyttää tietokonetta, lukea päivän lehdet,
pelata X-boxia, katsella televisiota, seurustella ystävien
kanssa tai vaikka vain levähtää hetken. Avoimissa ovissa
on mahdollisuus pysähtyä, tulla kuulluksi, kysyä neuvoja
ja saada ammatillista apua sekä vertaistukea. Avoimissa
ovissa voi asioida anonyymisti, ilman ajanvarausta tai

lähetettä. Asiakkailta ei vaadita päihteettömyyttä. Avoimet ovet luo mahdollisuuden ainutlaatuiselle vertaistoiminnalle, jossa toipumisen eri vaiheissa olevat asiakkaat
tukevat toisiaan.
Avoimissa ovissa tartutaan mahdollisimman nopeasti esiin nousseisiin ongelmiin ja siellä voi pohtia
palveluohjauksen tarvetta yhdessä työntekijän kanssa.
Avoimissa ovissa on mahdollisuus soittaa virkapuheluita. Asiakkaita avustetaan maksusitoumusten saannissa,
hoitoon ohjauksessa ja hoidontarpeen arvioinneissa.
Työntekijät lähtevät tarvittaessa mukaan viranomaistapaamisiin. Asiakkailla on myös mahdollisuus saada
korva-akupunktiota.
Palveluohjauksella tarkoitetaan asiakaslähtöistä
sosiaali- ja terveysalan asiakastyötä, joka on asiakkaan
etua korostava työtapa. Palveluohjaus on työmenetelmä,
jolla kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja lievennetään
palvelujen hajanaisuutta. Omaiset Huumetyön Tukena
ry:ssä palveluohjaus on määritelty seuraavalla tavalla:
palveluohjaus on asiakaslähtöinen prosessi, joka lähtee
asiakkaan omista lähtökohdista ja tarpeista. Se muodostuu asiakkaan ja työntekijän välisistä kohtaamisista sekä
asioinneista. Palveluohjaus on asiakasta aktivoivaa ja
tavoitteellista toimintaa, jossa palveluohjaaja on myös
asiakkaan etujen valvoja.
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Palveluohjauksen tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan ja pystyvyyden tunteen koheneminen,
elämänlaadun parantuminen sekä itsenäisen elämän
vahvistaminen. Asiakkaan esiin tuomiin ongelmiin pyritään tarttumaan mahdollisimman nopeasti, hänen elämäntilannettaan sekä avun ja tuen tarvettaan lähdetään
kartoittamaan. Muutosmotivaatio pyritään herättämään
asiakkaan omilla ehdoilla. Häntä ohjataan löytämään itselleen parhaiten sopivat palvelut ja tarvittaessa tuetaan
hänen omissa muutostoiveissaan.
OmaTilan puitteissa järjestetään huumeita käyttävien vanhemmille ja läheisille suunnattua vertaisryhmätoimintaa. Vanhempainryhmä kokoontuu kaksi kertaa
kuussa OHT ry:n tiloissa. Ryhmän ohjaajina toimivat
Katja Lindström ja Tuula Koskinen. Ryhmän viitekehyksenä käytetään ratkaisukeskeistä työmallia, jossa tavoitteena on ryhmäläisten voimavarojen lisääminen. Päihteitä
käyttävien läheisille ja vanhemmille järjestetään myös
yksilötapaamisia ja palveluohjausta.

Resurssit
OmaTilan rahoitus koostui vuonna 2011 RAY:n 102
000 euron Ak-avustuksesta ja Helsingin kaupungin
sosiaaliviraston 17 000 euron avustuksesta vuokriin ja
kumppanuuden kehittämiseen Helsingin kaupungin
sosiaaliviraston Munkkisaaren kuntoutuskeskuksen
kanssa.
Vuonna 2011 OmaTilassa toimi kokopäivätoimisesti kehittämiskoordinaattori Katja Malin-Kaartinen. Anne Puonti palasi OmaTilan palveluohjaajaksi elokuussa
2011 oltuaan vuoden toimivapaalla. Anne Puonti vastasi
palveluohjauksen lisäksi Avoimien ovien toiminnasta.
Avoimien ovien asiakastyöhön sekä palveluohjaukseen
osallistuivat myös ohjaajat Eeva Niemi ja Katja Lindström (Elämäntaitoryhmät) sekä ohjaaja Tuisku Sariola.
OmaTilaan liittyvän palveluohjaustyömallin työskentelystä vastasi sitä varten koottu työryhmä, jonka jäseninä
toimivat Katja Malin-Kaartisen lisäksi työmallin tekijä
Henna Rauhala, OHT ry:n toiminnanjohtaja Jaana Novitskij ja Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikön johtava
sosiaalityöntekijä Tuula Jauhiainen. Vanhempainryhmän ohjaajina toimivat Katja Lindström ja Tuula Koskinen.
Avoimien ovien asiakastilana toimi elokuuhun 2011
saakka Pengerkadun ryhmätila. Pengerkadun ryhmätiloista jouduttiin luopumaan syyskuussa 2011 tilojen
huonon kunnon vuoksi. Uudet ryhmätilat vuokrattiin
Kalliosta (Torkkelinkatu 1) ja ne saatiin käyttöön lokakuussa 2011.
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Avoimien ovien toiminta
vuonna 2011
Vuonna 2011 OmaTila siirtyi Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak) piiriin, mikä
mahdollisti sen, että OmaTila vakiintui osaksi yhdistyksessä toteutettavaa perustason asiakastyötä. OmaTilan
päätavoite asiakastyön osalta vuonna 2011 oli jatkaa ja
kehittää Avoimien ovien toimintaa sekä palveluohjausta.
Avoimien ovien toiminnan kannalta tapahtui iso muutos, kun pitkään käytössä olleista Pengerkadun asiakastiloista jouduttiin luopumaan syyskuussa 2011. Yhdistys
sai käyttöönsä uudet asiakastilat (Torkkelinkatu 1) lokakuussa 2011 ja myös Avoimien ovien toiminta siirtyi uusiin tiloihin. Uusiin tiloihin siirtyminen aiheutti luonnollisen notkahduksen asiakasmäärissä ja syksy 2011 olikin
Avoimien ovien toiminnan osalta hiljaista.
Avoimien ovien toiminta koostui vuonna 2011 seuraavasti: Avoimien ovien päiviä järjestettiin 25, asiakaskäyntejä
oli yhteensä 167, Avoimien ovien toimintapäiviä järjestettiin kaksi ja toimintapäiviin osallistui yhteensä 16 asiakasta.
Toimintaan kävi tutustumassa myös 11 vierailijaa.
Avoimien ovien toimintaan osallistuneet vuonna 2011
16

11

167

▪ Asiakaskäyntejä Avoimissa ovissa
▪ Asiakaskäyntejä toimintapäivissä
▪ Vierailijoita Avoimissa ovissa

Kuva 1. Käynnit Avoimien ovien toiminnassa vuonna 2011

Avoimien ovien asiakaspalaute
Avoimien ovien merkitys asiakkaille:
”Hyvää ruokaa ja seuraa. Ja tarvittaessa jonkinlaisen tukiverkon”
”Ruoka, turvallinen paikka ja kavereita”
”Positiivista sisältöä sosiaaliseen elämään”
”Paikka, johon voi tulla juttelemaan ihan omana itsenään ja syömään. Tosi jees!”
”Tekemistä ja saa apua ongelmatilanteissa”
”Ruokaa, tukea ja seuraa”

Palveluohjaus vuonna 2011
Palveluohjausta jatkettiin normaalisti vuonna 2011. Palveluohjaus jaettiin kahteen osaan: päihteitä käyttävien
asiakkaiden palveluohjaukseen ja läheisten palveluohjaukseen. Osa päihteitä käyttävistä palveluohjausasiakkaista tarvitsi opastusta ja ohjausta viranomaistapaamisiin.
Osa aikaisemmin palveluohjauksessa olleista asiakkaista
tarvitsi puhelimitse runsaasti tukea oman toimintansa
vahvistamiseen. Osa palveluohjauksessa olleista asiakkaista siirtyi syksyllä 2011 alkaneeseen ET-ryhmään.
Työntekijöiden näkökulmasta katsottuna monet
syksyllä 2011 palveluohjauksessa olleista päihteitä käyttävistä asiakkaista olivat entistä haastavampia, moniongelmaisempia ja elämäänsä kokonaisvaltaista tukea
tarvitsevia asiakkaita. Vuonna 2011 palveluohjauksessa
oli 17 päihteitä käyttävää asiakasta, palveluohjaustarpeen kartoituksia tehtiin puhelimitse 104, toteutuneita
palveluohjaustapaamisia oli yhdeksän ja palveluohjauskäyntejä eri paikoissa oli 12. Näiden lisäksi asiakkaille lähetettiin lukuisia tekstiviestejä ja muistutuksia asioiden
hoitamiseen liittyen.
Myös päihteitä käyttävien läheisiä palveluohjattiin
vuonna 2011. Läheiset tarvitsivat tietoa päihteistä, tukea
lastensa lisääntyneeseen päihteiden käyttöön, rohkaisua
lastensuojeluun liittyvissä asioissa ja korvaushoitoon liittyvissä kysymyksissä. Läheisillä oli myös vaikeuksia irrottautua lapsistaan elämäntilanteen parantuessa. Uutena
työmuotona kokeiltiin yhteistä palveluohjausta Omaiset
Mielenterveystyön Tukena Uudenmaan yhdistys ry:n palveluohjaajan kanssa. Useilla asiakkailla on sekä päihteisiin että mielenterveyteen liittyviä pulmia. Tämän vuoksi
on tärkeää, että päihde- ja mielenterveyspuolen palveluohjaajat yhdistävät voimiaan ja joidenkin asiakkaiden kohdalla myös tekevät konkreettisesti palveluohjausta yhdessä.

Vuonna 2011 palveluohjauksessa oli 12 läheistä, palveluohjaustarpeen kartoituksia tehtiin puhelimitse 77, palveluohjaustapaamisia oli viisi ja kotikäyntejä tehtiin kolme.
Vuoden 2011 elokuussa OmaTila julkaisi yhdistyksen palveluohjaustyömallin. Työmallin tekijä on Henna
Rauhala ja julkaisun nimi on Palveluohjaus - työmalli
huumeita käyttävien asiakkaiden kanssa työskentelyyn.
Työmalli perustuu OHT ry:n asiakastyön kokemukseen
kymmenen vuoden ajalta. Työmalli toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikön kanssa. Työmallia levitettiin laajasti eri
toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden käyttöön. Työmallia markkinoitiin ja esiteltiin erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Työmalli tulee hyödyttämään sosiaali- ja
terveysalalla toimivia tahoja, jotka suunnittelevat tai jo
tekevät palveluohjausta. Palveluohjausta tehdään monilla erilaisilla työotteilla erilaisten asiakasryhmien kanssa
työskenneltäessä. OHT ry:n julkaisema työmalli avaa
yhden toimivaksi havaitun palveluohjausmallin muiden
toimijoiden käytettäväksi.
OmaTilan palveluohjausprosessi etenee kolmessa
vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa eli johdantovaiheessa asiakas ja työntekijä kohtaavat, asiakas tuo esiin
palveluohjaustarpeensa ja yhdessä lähdetään rakentamaan keskinäistä luottamusta. Luottamuksen rakentuminen on edellytys palveluohjauksen aloittamiselle.
Toisessa vaiheessa eli työvaiheessa aloitetaan palveluohjaus asiakkaan määrittämän tarpeen mukaan. Yhteistyö
viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa mahdollistuu ja asiakas alkaa saavuttaa tavoitteitaan. Kolmannessa vaiheessa eli saattovaiheessa asiakkaan palveluohjaustarve vähenee ja hän pystyy hoitamaan itsenäisesti
omia asioitaan. Asiakas ja palveluohjaaja arvioivat yhdessä asiakkaan itsenäistä pärjäämistä ja tekevät yhdessä päätöksen palveluohjaussuhteen lopettamisesta.

Päihteitä käyttävien palveluohjaus vuonna 2011

Läheisten palveluohjaus vuonna 2011

9

12

104

5

3

77

▪ Palveluohjaustarpeen kartoituksia (puhelimitse)
▪ Palveluohjaustapaamisia
▪ Palveluohjauskäyntiä

▪ Palveluohjaustarpeen kartoituksia (puhelimitse)
▪ Palveluohjaustapaamisia
▪ Kotikäyntejä

Kuva 2. Palveluohjauksen jakaantuminen päihteitä käyttävillä asiakkailla vuonna 2011

Kuva 3. Palveluohjauksen jakaantuminen läheisillä vuonna
2011
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Jokaisen asiakkaan palveluohjausprosessilla on oma kulkunsa, eikä sitä tule sitoa etukäteen suunniteltuun
runkoon. Palveluohjauksessa ei pyritä muuttamaan asiakasta, vaan asiakkaan ympäristöä sekä hänen toimintaansa siinä. Parhaassa tapauksessa asiakas pystyy palveluohjauksen avulla löytämään uusia toimivia
toiminta- ja ajattelumalleja, parantamaan elämänlaatuaan ja sitä kautta itsekin muuttumaan.

Asiakas

Mitä asiakkaassa tapahtuu?

Toiveita tulevaisuudesta
Luottamus omiin kykyihin
Luottamus työntekijän ammattitaitoon

Pystyy asettamaan itselleen tavoitteita
Pystyy työskentelemään tavoitteiden
saavuttamiseksi

Kipinä muutokseen
Tarve
Perusluottamus
Oman tilanteen tunnistaminen

Uusien toimintamallien opettelu
Vuorovaikutustaitojen harjoittelu

Yhteiset prosessit = palveluohjaus

Kohtaaminen

Toimeksianto

Luottamuksen
rakentuminen

Yhteistyö muiden
tahojen kanssa
(viranomaiset +
palveluntuottajat)
Tavoitteiden
saavuttaminen

Tavoitteiden
asettaminen

Arviointi
Yhteinen päätös
suhteen lopettamisesta

Palveluohjaaja

Mitä palveluohjaajalta vaaditaan?
Koulutus
Resurssit
Perustan luominen
Verkostot

LÄHIMMÄINEN
Rinnalla kulkija
Pysyvyys
Välittäminen
Arvostus
Luottamus

AMMATTILAINEN
Muutokseen
motivoija
Rinnalla kulkija
Realisoija ja
raamittaja
Asiantuntija

TUKIHENKILÖ
Tulkki
Asiakkaan etujen
valvoja
Oman roolin
pienentäminen

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

Palveluohjaaja edustaa asiakkaan elämässä normaaliutta ja pysyvyyttä, mutta on myös perusta, johon tukeutua harha-askelten jälkeenkin.
JOHDANTOVAIHE

TYÖVAIHE

SAATTOVAIHE

3. Palveluohjausmalli
Kuva 4.Kaavio
Palveluohjausmalli
(Rauhala(Rauhala,
2010) 2010)

OmaTilan muu toiminta
vuonna 2011
OmaTilasta tehdyn Bikva-arvioinnin tarkoituksena on
esittää hypoteeseja siitä, minkälaisia vaikutuksia yhdistyksen OmaTila-hankkeella ja siihen liittyvällä palveluohjauksella on ollut huumeita käyttävien asiakkaiden
elämään. Arviointi julkaistaan vuoden 2012 keväällä.
Bikva-arvioinnista saatuja tuloksia tullaan levittämään
laajasti sidosryhmien ja yhteistyötahojen käyttöön.
Vuonna 2011 kehitettiin OmaTilan seuranta- ja arviointivälineitä. OmaTilan seuranta- ja arviointilomakkeita
yhdistettiin ja yksinkertaistettiin, jotta ne toimisivat paremmin työntekijöiden työvälineinä. OmaTilan seurantaja arviointivälineiden kehittämisessä otetaan tiiviisti huomioon RAY:ssä kehitteillä oleva seurantajärjestelmä ja sen
tuomat mahdollisuudet sekä myös haasteet. OmaTila on
mukana RAY:n seurantajärjestelmän pilotoinnissa.
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Yhteistyötä ja kumppanuutta Helsingin kaupungin
sosiaaliviraston Munkkisaaren kuntoutuskeskuksen
(Huumeklinikan ja Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikön) kanssa jatkettiin tiiviisti vuonna 2011. Kumppanuutta lähdettiin konkreettisesti pohtimaan ja kehittämään yhteisellä kehittämispäivällä maaliskuussa 2011.
Kumppanuutta toimijoiden välillä vahvistettiin myös
tutustumalla tahojen toimintoihin vierailukäyntien
muodossa. Kumppanuustyöryhmä kokoontui 7 kertaa
vuonna 2011. Konkreettista yhteistyötä jatkettiin Avoimissa ovissa, johon huumeklinikan työntekijä jalkautui
kaksi kertaa kuussa tekemään hoidontarpeen arviointeja.
Maaliskuussa 2011 käynnistettiin OHT ry:n ja Huumeklinikan yhteinen Hoito haltuun-ryhmä korvaushoitoon
jonottaville asiakkaille. Hoito haltuun-ryhmä kokoontui
säännöllisesti kaksi kertaa viikossa keskusteluryhmän ja
vapaa-ajan toimintojen merkeissä. Ryhmäprosessi lähti
sujuvasti käyntiin ja asiakkaat kiinnittyivät ryhmään hy-

vin. Ryhmäläisiä pystyttiin myös kiinnittämään yhdistyksen muiden toimintojen piiriin.
OmaTila teki tiivistä yhteistyötä Suomen palveluohjausyhdistyksen kanssa vuonna 2011 viemällä omaa palveluohjausosaamistaan ja kokemustaan yhdistyksessä
toimivien tahojen käyttöön. Suomen palveluohjausyhdistys (SPO ry) perustettiin toukokuussa 2011. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaali- ja
terveysalalla tehtävää palveluohjausta sekä tehdä palveluohjausta työmuotona näkyväksi. Yhdistys edistää
palveluohjaustyötä tekevien ja sitä suunnittelevien sosiaali- ja terveydenhuoltoa edustavien henkilöiden välistä
yhteistoimintaa. Tavoitteena on parantaa palveluohjauksen yleisiä toimintaedellytyksiä ja luoda yhteistä ymmärrystä palveluohjauksen sisällöstä Suomessa.
Vuonna 2011 OmaTila toimi myös tiiviissä yhteistyössä Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan
yhdistys ry:n OPA-hankkeen kanssa. OPA-hanke nostaa
kuntoutujan, omaisten ja perheiden arjen esille. Vuonna 2011 OmaTila oli mukana OPA-hankkeen ohjausryhmässä ja verkostoissa. OPA-hanke toteutti myös Bikvaryhmähaastattelun viidelle Avoimien ovien asiakkaalle.
Yhteistyö ja konkreettinen verkostoituminen muiden
päihde- ja mielenterveystoimijoiden kanssa nähdään
OmaTilan toiminnan kannalta erittäin tärkeänä.
OmaTila osallistui myös Vihreä Keidas ry:n yhteistoimintakeskuksen kehittämisprojektin ohjausryhmään.
Projektin tavoitteena on kehittää Vihreästä Keitaasta laadukas, pääasiassa kristillistä päihdetyötä Helsingissä tekevien kansalaisjärjestöjen verkostoitunut toimintakeskus.

Vuonna 2011 OmaTilassa tehtiin tiivistä asiakasyhteistyötä myös sosiaali- ja terveystoimen, A-klinikoiden,
asumispalveluyksiköiden sekä vankiloiden kanssa. Jatkuva asiakkaiden kanssa toimiminen, asioiminen ja palautteen saaminen auttaa ymmärtämään palvelujärjestelmän puutteita ja vahvuuksia.

Yhteenveto OmaTilasta
Vuonna 2011 OmaTilan toiminta vakiintui osaksi yhdistyksessä toteutettavaa perustason asiakastyötä RAY:n
kohdennetun toiminta-avustuksen (Ak) myötä. OmaTilan asiakaslähtöisiä toimintoja kehitetään jatkuvasti.
Kumppanuus Helsingin kaupungin sosiaaliviraston
Munkkisaaren kuntoutuskeskuksen kanssa avaa uudenlaisia mahdollisuuksia haittojen vähentämiseen
perustuvan työn kehittämiselle tulevaisuudessa. Palveluohjaustyömallin levittäminen laajasti sidosryhmien ja
yhteistyökumppaneiden käyttöön nähdään tärkeänä työnä myös tulevina vuosina. Päihde- ja mielenterveyspuolen konkreettinen yhteistyö nähdään OmaTilassa ensiarvoisen tärkeänä. Päihde- ja mielenterveystyön osaamista
tulee tiivistää ja yhdistää, jotta asiakkaat saavat tarpeenmukaisia palveluita. OmaTilan asiakkaat ovat heikoimmassa asemassa olevia ja monista ongelmista kärsiviä
asiakkaita. He tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea ja apua
elämäänsä. OmaTilan palveluilla on mahdollista parantaa heidän elämänlaatuaan ja saada heitä kiinnittymään
erilaisten palveluiden piiriin.
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Elämäntaitoryhmät (ET-ryhmät)
Elämäntaitoryhmätyömalli on Omaiset Huumetyön
Tukena ry:ssä kehitetty toimintamalli (ET-malli®). ETtyömallin tavoitteena on tarjota päihteitä käyttäville asiakkaille mahdollisuus elämänmuutokseen. Työmallin
avulla kuntoutetaan asiakkaan toimintakykyä ja sosiaalisia valmiuksia sekä motivoidaan muutokseen. Malli
perustuu psykososiaaliseen kuntoutukseen ja ryhmädynamiikan hyödyntämiseen.

Kohderyhmä
ET-toiminnan kohderyhmänä ovat yli 18-vuotiaat päihteitä käyttävät asiakkaat.
Tavoite
ET-työmallin tavoitteena on tarjota mahdollisuus elämänmuutokseen, kehittää vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja, lisätä itsetuntemusta ja elämänhallintaa
sekä nostaa esille jokaisessa asiakkaassa olevia voimavaroja. Keskeistä ET-toiminnassa on herättää asiakkaassa halu hoitaa itseään ja auttaa häntä sitoutumaan
muutosprosessiin. ET-työprosessilla pyritään avaamaan
uusia mahdollisuuksia asiakkaan elämässä ja etsimään
päihdekulttuurille vaihtoehtoisia toimintatapoja; tuetaan mahdollisuutta hakeutua jatkokuntoutukseen. Ainoa edellytys ryhmään tulolle on se, että asiakas toivoo
muutosta elämäänsä.
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Toiminta
Lähtökohdan työmallille muodostaa päihteitä käyttävistä asiakkaista koottu 4–8 hengen ryhmä (ET-ryhmä).
Asiakkaat tapaavat ryhmätoiminnan merkeissä 2 kertaa
viikossa 11 kuukauden ajan. ET -ryhmätoiminnan ydin on
viikoittaisissa ryhmäkokouksissa (1krt / vko) ja ohjatuissa vapaa-ajan toiminnoissa (1krt / vko) sekä leireissä,
joita vuoden aikana järjestetään 4 kertaa. Palveluohjaus
on olennainen osa asiakkaan kanssa tehtävää työtä. Palveluohjaus- ja verkostotyö sisältävät yhdessä asiakkaan
kanssa suunnitellusti toteutetut käynnit esimerkiksi sosiaalitoimistoon tai A-klinikalle. Ryhmäläiset ovat tervetulleita myös yhdistyksen Avoimiin Oviin. Ryhmäläisten
tukena ovat ohjaajien lisäksi samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat muut ryhmän jäsenet. Ryhmäläisten
vanhemmilla on mahdollisuus osallistua yhdistyksen
järjestämään vanhempainryhmän toimintaan.

Resurssit
ET-ryhmien rahoitus koostui vuonna 2011 RAY:n 97 000
euron suuruisesta kohdennetusta toiminta-avustuksesta
(Ak). RAY:n siirtyvä avustus oli 8300 euroa vuodelle 2011,
joten käytettävää avustusta oli yhteensä 105 300 euroa.
Vuonna 2011 ET-ryhmien ohjaamista jatkoivat Eeva
Niemi ja Katja Lindström. Katja Lindström aloitti ET psy-

koterapiakoulutuksen syksyllä 2011. Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija oli työharjoittelussa
ET-ryhmässä ajalla 7.2 – 25.3.2011.
Ryhmäistunnot aloitettiin syyskuussa 2011 Helsingin
kaupungin sosiaaliviraston Huumeklinikan tiloissa Malminkatu 1:ssä. Lokakuusta lähtien ryhmä siirtyi yhdistyksen uusiin asiakastiloihin Torkkelinkatu 1:een.

ET-toiminta vuonna 2011
Kevät 2011 ”Kooma Keijot”
Ryhmä kokoontui kevään aikana ryhmäistuntoihin yhteensä 20 kertaa. Sosiaalista kuntoutusta järjestettiin 19
kertaa. Aktiivisia ryhmässä kävijöitä oli neljä ja he kaikki
olivat miehiä. Ikäjakauma oli 28 – 33 vuotta. Keskustelut
ryhmäistunnoissa liittyivät muun muassa fyysiseen ja
psyykkiseen hyvinvointiin, päihteisiin ja päihteettömyyteen pyrkimiseen sekä korvaus- ja katkaisuhoitoon. Ryhmissä käsiteltiin myös perheeseen ja läheisiin liittyviä
asioita sekä tarkasteltiin eri näkökulmista ryhmäläisten
päihdeproblematiikkaa ja sen vaikutuksia heidän kaikkiin
elämänalueisiinsa.
Leirejä järjestettiin kevään aikana kolme kertaa. Helmikuun puolessa välissä toiminnallinen leiri järjestettiin
Himoksen laskettelukeskuksessa. Leirin tarkoitus oli
tarjota mahdollisuus uusiin kokemuksiin ja harrastuksiin sekä antaa ryhmäläisille onnistumisen kokemuksia.
Lisäksi leirillä harjoiteltiin arjen askareita, kuten ruuanlaittoa ja siivousta. Ryhmäläisten mielestä leiri onnistui
erittäin hyvin ja he innostuivat laskettelusta.
Toukokuussa vietettiin yksi yö Tampereella. Matkan
kohokohta oli vierailu Särkänniemeen, joka oli ryhmäläisille elämys. He kertoivat, että vierailu huvipuistoon oli
ensimmäinen sitten lapsuusiän.
Viimeinen yhteisöleiri vietettiin perinteisesti kesäkuun
lopussa Turun saaristossa Nötön saaressa. Leiri kesti neljä päivää ja siellä noudatettiin yhteisöhoidon periaatteita.
Ryhmäläisille jaettiin tehtävät jokaiselle päivälle, esimerkiksi ruuan valmistus, saunan lämmitys, veden kanto ja
tiskaus. Aamurinkiin kokoonnuttiin joka aamu, jossa ryhmäläiset kertoivat kukin muun muassa aamutunnelmistaan. Aamuisin päätettiin myös päivän toiminnoista. Leirillä käytiin myös koko ET -ryhmäprosessi läpi. Loistava sää
mahdollisti myös retkeilyn luonnossa sekä lähisaaristossa.
Syksy 2011 ”Kaasukopla”
Syksyllä 2011 alkaneesta ET-ryhmästä tiedotettiin sähköisesti Helsingin A-klinikoille, Helsingin Diakonissalaitoksen Munkkisaaren palvelukeskukseen sekä Stooriin,
Helsingin ja Vantaan terveysneuvontapiste Vinkkeihin,
Vantaan H-klinikalle sekä Helsingin nuorisoasemille.
Infotilaisuuksia pidettiin muun muassa Helsingin itäi-

sellä sekä eteläisellä nuorisoasemalla, Vantaan H-klinikalla, Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos–projektin
työntekijöille sekä Vantaan terveysneuvontapisteissä.
Jalkautumista sekä infotilaisuuksia jatkettiin vuoden
2011 loppuun asti. Yhteydenottoja tuli ennätysmäärä eri
tahojen työntekijöiltä ja asiakkaat itse olivat myös erittäin aktiivisia. Ryhmästä kiinnostuneiden tapaamiset ja
haastattelut tehtiin elo – syyskuun aikana ja uudessa ryhmässä aloitti alkuun yhteensä neljä asiakasta. Ryhmään
tuli sekä naisia että miehiä ja ikäjakauma oli 19 – 30 vuotta. Ryhmä pidettiin auki vuoden loppuun asti, koska kiinnostus ryhmää kohtaan jatkui koko syksyn ajan. Viides
asiakas aloitti ET-ryhmässä marraskuussa.
Ryhmäistuntoja järjestettiin syksyn aikana 13 kertaa.
Ryhmäistunnoissa käsiteltiin muun muassa korvaushoitoon liittyviä asioita, päihteiden käyttöä sekä lopettamiseen liittyviä pelkoja, fyysisen/psyykkisen riippuvuuden
monimuotoisuuden ongelmia, parisuhteisiin liittyviä kysymyksiä sekä itsekunnioitukseen liittyviä asioita. Ryhmäläiset toivoivat ryhmän antavan heille vertaistukea,
arkirutiineja ja tekemistä päiviin. Sosiaalista kuntoutusta
oli syksyn aikana 10 kertaa ja yhden yön leirillä oltiin marraskuussa Kurssikeskus Sopukassa Sipoossa.

Asiakastyön tulokset
Alla olevasta kaaviosta näkyy ET-ryhmätyöskentely eri
toimintojen osalta siten, että kaksi ryhmää on laskettu
yhteen. Vuonna 2011 järjestettiin yhteensä 33 ryhmäistuntoa, sosiaalista kuntoutusta oli 29 kertaa ja leirejä
yhteensä 4 kappaletta (yhteensä 11 leiripäivää). Palveluohjausta ja yksilötyötä tehtiin aktiivisesti koko ryhmäprosessin ajan. Lisäksi ET-toimintaan liittyviä puhelinsoittoja, tekstiviestejä ja sähköposteja tuli lukuisia.
ET-ryhmätoiminnat vuonna 2011
11
29
33

▪ Sosiaalista kuntoutusta
▪ Leiripäivää
▪ ET-ryhmäistuntoja

Kuva 1. ET-toimintojen jakaantuminen vuonna 2011
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Prosessikuvaus
Kevät/kesä

Elokuu

Syys–lokakuu

Marras–joulukuu

Tammi–maaliskuu Maalis–toukokuu

Kesäkuu

Uusien
ryhmäläisten
tavoittaminen

• Jalkautuminen
• Infotilaisuudet
/ markkinointi

Ryhmän
muodostaminen
ja ryhmätyöskentelyn
aloittaminen

1. leiri (teema:
ryhmäytyminen
ja luottamuksen
synnyttäminen)

2. leiri (teema:
ET-yhteistoiminta / aktiivinen
toiminta)

3. leiri (teema:
sosiaalisten
taitojen ja
itsetuntemuksen
vahvistaminen)

4. leiri (teema:
pitkä leiri,
ryhmän
päättäminen)

• Jalkautuminen
• Puskaradio
• Infotilaisuudet
/ markkinointi
• Avoimet ovet

Kiinnostuneen
asiakkaan
haastattelu

Ryhmän koko
max 8 hlö

• Jalkautuminen
• Infotilaisuudet
/ markkinointi

• Jalkautuminen
• Infotilaisuudet
/ markkinointi

• Jalkautuminen
• Infotilaisuudet
/ markkinointi

ET-prosessin
päätös

Ryhmäprosessin esittely

Ryhmätapaamiset 2 krt/vko

Palveluohjaus

Palveluohjaus

Palveluohjaus

Palveluohjaus

Asiakkaan
elämäntilanteen
kartoitus

Palveluohjaus
Kevät/kesä
• Jalkautuminen
• Infotilaisuudet
/ markkinointi

Ryhmän
tapaaminen
kertaalleen
Palveluohjaus

Kooma Keijot
Vuoden
kesällä päättyneestä ryhmästä kaksi asiaKooma 2011
Keijot
kasta
jatkoi
korvaushoidossa.
Toinen
heistä siirtyi
kesän
Vuoden 2011 kesällä päättyneestä
ryhmästä
kaksi asiajälkeen
yhdistyksen
ylläpitämään
Jälkipolku
hoito-ohjelkasta jatkoi korvaushoidossa. Toinen heistä siirtyi kesän
maan. Toinen
asiakas
sai ryhmänJälkipolku
lopussa oman
vuokrajälkeen
yhdistyksen
ylläpitämään
hoito-ohjelasunnon
ja
on
edelleen
yhdistyksen
palveluiden
piirissä
maan. Toinen asiakas sai ryhmän lopussa oman vuokra(palveluohjaus,
Avoimet
ovet,
yksilötyö).
Yksi
ryhmäläiasunnon ja on edelleen yhdistyksen palveluiden piirissä
nen
pääsi korvaushoitoon
ryhmän
päättyessä,
kahta ryh(palveluohjaus,
Avoimet ovet,
yksilötyö).
Yksi ryhmäläimäläistä
ole tavoitettu. ryhmän päättyessä, kahta ryhnen
pääsieikorvaushoitoon
Ryhmän
päättyessä
kaikki olivat sosiaalitoimen asiakmäläistä
ei ole
tavoitettu.
kaita
ja yksi päättyessä
ryhmäläinen
sai olivat
lisäksisosiaalitoimen
sairaseläkettä.asiakJokaiRyhmän
kaikki
sella
heistä
oli
oma
vuokra-asunto.
kaita ja yksi ryhmäläinen sai lisäksi sairaseläkettä. Jokaiolleet kuntoutuivat huomattavasti
sellaKaikki
heistäryhmässä
oli oma vuokra-asunto.
ET-ryhmäprosessin
aikana.kuntoutuivat
Kuntoutuminen
näkyi ryhKaikki ryhmässä olleet
huomattavasti
ET-ryhmäprosessin
aikana.parantumisena,
Kuntoutuminenaktiivisuutenäkyi ryhmäläisten
elämänlaadun
mäläisten
parantumisena,
aktiivisuutena
na ryhmääelämänlaadun
kohtaan ja realistisina
tulevaisuuden
suunryhmää
kohtaan
realistisina
tulevaisuuden
suunnitelminitelmina.
na.

Kaasukopla
Kaasukopla
Syksyllä 2011 alkaneen ryhmän asiakasprosessit ovat vieSyksyllä
2011
alkaneen
ovat
vielä kesken,
koska
ryhmäryhmän
jatkuuasiakasprosessit
vielä kevään 2012.
Syksyn
lä
kesken,
koska
ryhmä
jatkuu
vielä
kevään
2012.
Syksyn
aikana yksi naisryhmäläinen jäi pois ryhmästä vaikean
aikana
yksi naisryhmäläinen
jäiryhmäläinen
pois ryhmästä
vaikean
elämäntilanteensa
vuoksi. Yksi
pääsi
korvaelämäntilanteensa vuoksi. Yksi ryhmäläinen pääsi korva-

ushoitojonoon ja yhdellä oli suunnitelmissa avokatkaisu
A-klinikalla. Kolmella
ryhmäläisellä
on A-klinikkakontakti
ushoitojonoon
ja yhdellä
oli suunnitelmissa
avokatkaisu
ja
yhdellä
kontakti
nuorisoasemalle.
Kaikki ryhmäläiset
A-klinikalla. Kolmella ryhmäläisellä on A-klinikkakontakti
ja elävät
toimeentujaasuvat
yhdelläomissa
kontaktivuokra-asunnoissa
nuorisoasemalle. Kaikki
ryhmäläiset
lotuenomissa
varassa.
asuvat
vuokra-asunnoissa ja elävät toimeentulotuen varassa.

Yhteenveto ET-työstä
Yhteenveto
ET-työstä
ET-ryhmätoiminnassa päätettiin palata

alkuperäisen
ET-mallin mukaiseen toimintatapaan,
pyritään enET-ryhmätoiminnassa
päätettiin palatajossa
alkuperäisen
sisijaisesti
tavoittamaan
ne asiakkaat,
jotka
eivät välttäET-mallin
mukaiseen
toimintatapaan,
jossa
pyritään
enmättä
ole
päihdepalvelujen
piirissä.
Elämäntaitoryhmää
sisijaisesti tavoittamaan ne asiakkaat, jotka eivät välttämarkkinoidaan
ympäri vuoden
ja ryhmä
on niin sanotusmättä
ole päihdepalvelujen
piirissä.
Elämäntaitoryhmää
ti täydentyvä ryhmä.
Tämä tarkoittaa
sitä,
että
ryhmään
markkinoidaan
ympäri vuoden
ja ryhmä on
niin
sanotusti voi
täydentyvä
ryhmä.
Tämä Tällä
tarkoittaa
sitä,
että ryhmään
tulla kesken
kauden.
tavalla
saadaan
ryhmä tevoi
tulla kesken
kauden.
Tällä tavalla
saadaan ryhmä tehokkaaksi
ja kaikki
resurssit
käyttöön.
hokkaaksi
ja
kaikki
resurssit
käyttöön.
ET-ryhmätoiminta on yksi olennainen osa yhdistykET-ryhmätoiminta
on yksiAsiakkaita
olennainenonosa
yhdistyksen
palvelukokonaisuutta.
pystytty
joussen
palvelukokonaisuutta.
Asiakkaita
on pystytty
jous-toitavasti
ohjaamaan ET-ryhmään
yhdistyksen
muista
tavasti
ohjaamaan
ET-ryhmään
yhdistyksen
toiminnoista,
esimerkiksi
Avoimista
ovista jamuista
Jälkipolusta.
minnoista,
esimerkiksi
Avoimista
ovista
ja
Jälkipolusta.
ET-prosessi on pitkäjänteistä asiakastyötä, jonka avulla
ET-prosessi
pitkäjänteistä
asiakastyötä,
jonka
avulla
asiakas voionitse
aikaansaada
muutoksen
elämässään
asiakas
voi
itse
aikaansaada
muutoksen
elämässään
omien voimavarojensa karttuessa.
omien voimavarojensa karttuessa.
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Napero

– vertaistoiminnallinen nais- ja perhetyön osahanke
Napero eli vertaistoiminnallinen nais- ja perhetyön osahanke sai alkunsa yhdistyksen omasta asiakaskunnasta
nousseen tarpeen myötä. Napero on osa huumetyön vertaistoiminnan osaamiskeskus Osista. Osis on A-klinikkasäätiön, Stop Huumeille ry:n ja Omaiset Huumetyön
Tukena ry:n yhteinen monitoimijahanke. Osis vahvistaa
vertaistoimintaa laajemmaksi ja jäsennellymmäksi osaksi palvelujärjestelmää sekä nostaa kokemusasiantuntijuuden siihen asemaan mikä sille kuuluu. Hankkeen
rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. OHT ry:n Naperoosahankkeen lisäksi Osikseen kuuluu A-klinikkasäätiön
terveys- ja sosiaalineuvontapiste Vinkin Katuklinikka osahanke ja Stop Huumeille ry:n Fattaluuta-osahanke.
Osis koostuu kunkin järjestön omasta osahankkeesta sekä yhteisestä koordinaatiosta. Vertaistoimijat ovat
mukana kaikessa hanketta koskevassa suunnittelussa ja
toiminnassa. Vertaistoimijoiden ja työntekijöiden yhteistyössä kokeillaan ja kehitetään vertaistoiminnan uusia
käytäntöjä ja toimintamalleja. Vertaistoiminnan avulla
tavoitetaan ihmisiä, joita viranomaistahot eivät tavoita.

Kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat päihteitä käyttävät naiset. Tavoitteena on myös, että raskaana olevat päihteitä käyttävät
naiset tavoitettaisiin Naperon toiminnan kautta.

Tavoitteet
Napero kouluttaa päihteitä käyttävistä naisista vertaistoimijoita yhdistyksen toiminnan pariin. Tavoitteena on,
että Napero-ryhmän naiset pystyisivät pohtimaan omaa
elämäntilannettaan ja saisivat omaan naiseuteensa vahvistusta. Ryhmässä tarjotaan myös välineitä, kuinka he
voivat viedä saamaansa tietoa eteenpäin. Tavoitteena on,
että Napero-ryhmän naiset pystyisivät toimimaan omassa verkostossaan naisten kuulijoina ja tukijoina sekä ohjaamaan heitä tuen ja avun piiriin. Erityisesti raskautta
suunnittelevat tai jo raskaana olevat päihteitä käyttävät
naiset nähdään tärkeänä asiakasryhmänä, joita Naperoryhmän läpikäyneet naiset voivat omalla vertaistoiminnallaan tavoittaa helpommin ja aikaisemmin, kuin mihin
viranomaistahot pystyvät.
Toiminta
Napero kokoaa vuosittain kaksi 6-8 päihdemaailmassa
elävän naisen ryhmää, joissa pohditaan ohjaajan kanssa yhdessä muun muassa naiseuteen, terveyteen, seksuaalisuuteen ja raskauteen liittyviä asioita. Ryhmässä
mietitään myös niitä riskejä, joita päihteiden käyttö aiheuttaa naisen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille. Ryhmään sisältyy myös naiseutta vahvistavaa
yhteistä toimintaa esimerkiksi kauneudenhoitoa, hem-
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mottelua, hyvää ruokaa ja liikuntaa. Ryhmä kokoontuu 2
kertaa viikossa ja kestää yhteensä noin neljä kuukautta.
Napero-ryhmän läpikäyneitä vertaistoimijoita tuetaan
toimintaan järjestämälle heille työnohjauksenomaisia
seurantaryhmän tapaamisia noin kaksi kertaa kuukaudessa. Tapaamisissa vertaistoimijat voivat kertoa omista
kokemuksistaan kentällä ja he saavat myös vahvistusta
omalle toiminnalleen.

Resurssit
Napero-osahankkeen rahoitus koostui vuonna 2011
Raha-automaattiyhdistyksen 47 674 euron suuruisesta
C-avustuksesta. Napero-osahankkeen projektisuunnittelijaksi palkattiin Tiina Varonen 3.5.2011 alkaen. Tuisku Sariola aloitti ohjaajana Naperossa 1.11.2011 alkaen.
Kehittämiskoordinaattori Katja Malin-Kaartinen kuului
Osis-hankkeen johtoryhmään ja vastasi myös Naperoosahankkeen etenemisestä, kehittämisestä ja arvioinnista yhdessä projektisuunnittelija Tiina Varosen kanssa.

Napero vuonna 2011
Napero-osahankkeen projektisuunnittelija Tiina Varonen
aloitti työn yhdistyksessä toukokuussa 2011. Asiakkaat
olivat jo pidemmän aikaa kuuluttaneet naiserityisen työn
perään ja jonkin verran sitä olikin jo yhdistyksen muiden
toimintojen sisällä tehty. Lisäksi yhdistyksen työntekijät
olivat huolissaan raskautta suunnittelevista tai jo raskaana olevista päihteidenkäyttäjistä, jotka tuntuivat jäävän
liian pitkäksi aikaa palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Tähän tarpeeseen syntyi Napero, osana Osista.
Loppukevään ja kesän 2011 aikana projektisuunnittelija tutustui oman järjestön toimintaan sekä Osis-hankkeen kahteen muuhun järjestöön. Naperolle tärkeiksi
kontakteiksi muodostuivat Helsingin terveys- ja sosiaalineuvontapiste Vinkin vertaistoimijat, joilta löytyi paljon
hyviä ajatuksia päihteitä käyttävien ja kuntoutuvien naisten kanssa työskentelyyn. Osiksen projektisuunnittelijoiden ja projektikoordinaattorin tutustuminen ja yhteisen
Osis-näkemyksen hitsautuminen tapahtui kesän 2011 aikana. Myös Naperon muoto alkoi hahmottua ja ajatuksia
peilautettiin jatkuvasti vertaistoimijoilla.
Elokuussa 2011 aloitettiin varsinainen Naperotyö,
kun projektisuunnittelija alkoi etsiä ensimmäisen Napero-koulutusryhmän osallistujia. Naperon rakenne
suunniteltiin niin, että Naperoon osallistuja käy ensin
läpi noin 4 kuukautta kestävän Napero-koulutusryhmän. Ryhmässä keskeisenä tavoitteena on naiseuden
vahvistaminen, tiedon saaminen, omien kokemusten
läpikäyminen ja vertaistoimijuuteen valmentautuminen.
Koulutusryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa 2 tun-
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tia kerrallaan. Toinen kerta viikossa on keskustelevampi ja enemmän tietoa jakava ja toinen kerta enemmän
toiminnallinen. Toiminta ryhmässä on naisten itsensä
toivomaa ja keskustelun aiheissa Napero pyrkii myös
vastaamaan naisten omiin tarpeisiin. Koulutusryhmän
jälkeen osallistujat jatkavat tapaamisia noin kahden viikon välein kokoontuvassa Napero-seurantaryhmässä,
jossa jatketaan naiseuden vahvistamista ja käydään läpi
työnohjauksellisesti niitä tilanteita, joihin naiset vertaistoimijoina ovat joutuneet.
Ensimmäisestä Napero-koulutusryhmästä kiinnostuneita naisia oli yksitoista, joista projektisuunnittelija
tapasi yhdeksän. Ensimmäinen Napero-ryhmä aloitti
toimintansa 13.9.2011. Seitsemän naista aloitti ryhmän
ja viisi naista kävi ryhmäprosessin loppuun asti. Ryhmä pidettiin suljettuna sen luottamuksellisen luonteen
vuoksi. Napero sai marraskuussa 2011 toisen työntekijän Tuisku Sariolan aloittaessa työnsä yhdistyksessä.
Tuisku Sariolan tehtävänä oli avustaa projektisuunnittelija Tiina Varosta Naperon suunnittelussa ja toteutuksessa.
Ryhmän naiset olivat iältään 21–44-vuotiaita. Heistä
neljällä oli lapsia, mutta yksikään heistä ei asunut lastensa kanssa. Kaikki alaikäiset lapset olivat huostaan
otettuja. Suurin osa lapsista asui sijaisperheessä, yksi
lapsista asui isoäitinsä luona. Kahdella ryhmäläisellä oli
myös täysi-ikäisiä lapsia. Naisista viisi oli korvaushoidossa (metadon tai buprenorfiini), yksi selviytyi kadulta
ostetun subutexin voimin ja yksi koki, ettei hän tarvitse
korvaushoitoa. Jokainen koulutusryhmän loppuun asti
käyneistä naisista oli korvaushoidossa.
Syksyn 2011 aikana ryhmäkertoja järjestettiin yhteensä 28 kertaa. Naisten sitoutuminen ryhmään tuotti eniten päänvaivaa, sillä ryhmäkerroilla kävijämäärät jäivät
keskimäärin kahteen kävijään kerralla. Keskustelukertoja oli yhteensä 15 kertaa ja niistä ryhmäläiset tuntuivat
kiinnostuvan enemmän kuin toimintakerroista. Keskusteluissa käsiteltiin itsetuntoa, arvoja, seksuaaliterveyttä, epäonnistumisen teemoja, päihteitä, vertaisuutta,
raskautta, vanhemmuutta, parisuhdetta ja lastensuojelua. 12 toimintakerrassa naiset laittoivat kynsiä, kävivät
elokuvissa, keilaamassa ja zumbaamassa, palauttelivat
mieleen virkkaamisen saloja, askartelivat, valokuvasivat,
leipoivat ja hoitivat kauneutta. Naisilla oli myös koko
ryhmän ajan mahdollisuus palveluohjaukseen työntekijöiden kanssa. Kaikilla ryhmäkerroilla naisille tarjottiin
lisäksi ruokaa.
Naisten sitoutuminen ja sitouttaminen toimintaan
oli ensimmäisen Napero-ryhmän suurin haaste. Naiset
tuntuivat olevan tyytyväisiä niihin ryhmäkertoihin, joille
he saapuivat. Naisten kertoman mukaan sitoutumattomuus johtui heidän elämäntilanteestaan ja siihen liitty-

vistä haasteista. Työntekijät eivät olisi voineet ryhmäläisten mielestä tehdä mitään toisin. Ryhmäläisten palaute
ryhmäkerroista oli poikkeuksetta kiittävää.
Koko Osista koskevat rakenteet alkoivat muotoutua
syksyn 2011 aikana. Osiksen projektisuunnittelijoiden
ja projektikoordinaattorin yhteinen Osistiimi aloitti kokoontumiset kerran viikossa ja Osiksen johtoryhmä
kokoontui muutaman kuukauden välein. Johtoryhmään
kuului myös osahankkeiden aktiivisia vertaistoimijoita.
Projektisuunnittelijoiden, johtoryhmän ja vertaistoimijoiden yhteiset kehittämispäivät pidettiin kesäkuussa
2011 Järvenpään Sosiaalisairaalan tiloissa.
Napero-osahanke pyrki näkymään päihdealan kentällä aktiivisesti. Vuoden 2011 aikana yhteistyötä tehtiin
A-klinikoiden, korvaushoitopoliklinikoiden, Helsingin
Diakonissalaitoksen, Elämä On Parasta Huumetta ry:n,
Sininauhaliiton, Tervalammen kuntoutusyhteisöjen ja
Ensi- ja Turvakotien liiton kanssa. Naperon toimintaa
esiteltiin Kuntamarkkinoilla, Yhteisellä asialla samalla
viivalla –koulutustilaisuudessa, Kansainvälisillä terveysneuvontapäivillä ja Valtakunnallisilla päihde- ja mielenterveyspäivillä.

Yhteenveto Napero-osahankkeesta
Napero-osahankkeen ensimmäisen toimintavuoden
osalta voidaan todeta, että vertaistoiminnallinen naisja perhetyö lähti todella sujuvasti käyntiin yhdistyksen
toiminnassa. Vertaistuki ja vertaisuus on ollut aina olennainen osa yhdistyksen toimintaa, mutta Napero-osahankkeen myötä vertaisuudessa on siirrytty aivan uudelle tasolle: naiset toimivat aktiivisesti ja konkreettisesti
vertaistoimijoina omissa verkostoissaan. Yhdistyksen
sisällä on havaittu, että Napero on jo tässä vaiheessa
sulautunut merkittäväksi ja tarpeelliseksi osaksi yhdistyksen palvelukokonaisuutta. Naiserityiselle työlle on
selkeästi kysyntää ja tarvetta.
Yhteistyö Osiksen muiden järjestöjen ja osahankkeiden kanssa on ollut tiivistä. Yhteistyössä on pystytty jakamaan asiantuntemusta puolin ja toisin sekä ohjaamaan
asiakkaita joustavasti eri osahankkeiden piiriin. Projektisuunnittelijat sekä projektin koordinaatio ovat pyrkineet
tapaamaan toisiaan viikoittain ja näin on saatu vältettyä
osahankkeiden eriytyminen vain järjestöjen sisäiseksi
toiminnaksi.
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Jälkipolku
Jälkipolku on Omaiset Huumetyön Tukena ry:n kehittämä ja ylläpitämä hoito-ohjelma, joka on suunnattu
yli 18-vuotiaille päihdeongelmasta toipuville nuorille.
Hoito-ohjelmaa toteutetaan ryhmätyön keinoin. Jälkipolkuun tullaan oman kunnan myöntämällä maksusitoumuksella. Hoito-ohjelman pituus on 3-9 kuukautta
hoitosuunnitelmasta riippuen. Ryhmä toimii non-stop
periaatteella siten, että siihen voi liittyä milloin hyvänsä
esim. laitoshoitojakson päätyttyä.
Vuonna 2011 Jälkipolun markkinointia jatkettiin ja sen
tunnettuuden eteen tehtiin systemaattisesti töitä järjestämällä päihdehoitopaikkoihin säännöllisiä infokäyntejä
(17) sekä asiakkaille että työntekijöille. Myös Jälkipolun
asiakkaat osallistuivat infotilaisuuksiin.
Infokäyntejä pidettiin Hietalinna-yhteisössä, Tervalammen kuntoutuskeskuksessa, Diakonissalaitoksen
päiväosastolla, Munkkisaaren huumekatkaisuyksikössä,
Kettutien A-poliklinikalla, Suomenlinnan avovankilassa,
sekä pääkaupunkiseudun katkaisuhoitoasemilla, asumispalveluyksiköissä ja A-klinikoilla.

Kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat yli 18 -vuotiaat päihdeongelmasta
toipuvat ja korvaushoidossa olevat sekä oheiskäytöstä
eroon pyrkivät asiakkaat.
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Tavoitteet
Asiakasprosessin tavoitteita ovat itsenäisyyden vahvistaminen, sosiaalisten suhteiden normalisoituminen,
oman päihdesairauden hoitamaan oppiminen, retkahdusvaaran tunnistaminen ja päihteettömään elämään
sitoutuminen.
Hoito-ohjelma toteutetaan ryhmä-/ yhteisömuotoisena kuntoutuksena, jossa vertaistuen merkitys on keskeinen osa toipumista. Hoito toteutuu pääosin hoidollisissa ryhmissä, joissa terapiamuodot ovat kognitiivinen
ja narratiivinen. Lisäksi ryhmissä käytetään toiminnallisia menetelmiä ja taideterapiaa.
Toiminta
Asiakkaat tarvitsevat Jälkipolku hoito-ohjelmaa varten
oman kuntansa myöntämän maksusitoumuksen jälkihoitoon. Jälkipolku hoito-ohjelmaan osallistuminen maksoi
vuonna 2011 1500 euroa/kk. Asiakkaan kannalta on parasta, että Jälkipolku hoito-ohjelma sisällytetään kuntoutusyksikössä laadittuun hoitosuunnitelmaan. Jälkipolusta kiinnostunut asiakas voi tulla maksutta tutustumaan
Jälkipolku-toimintaan ennen hoitojaksonsa päättymistä.
Työskentely perustuu ohjattuun ryhmä- ja yksilötyöskentelyyn, jossa käytetään työmuotoina ratkaisukeskeistä ryhmäterapiaa sekä vertaistukea.

Jälkipolku hoito-ohjelma pitää sisällään:
• kahden ohjaajan palvelut (26 h/viikko), päihdeterapeutti ja vastaava ohjaaja
• terapeuttinen keskusteluryhmä 2 päivänä viikossa
• sosiaalista kuntoutusta 2 päivänä viikossa
• leiritoimintaa 2 kertaa vuodessa
• lämmin ruoka 2 päivänä viikossa
• yksilöohjausta ja palveluohjausta
• työelämään / koulutukseen ohjausta
• työelämään orientoivaa työpajatoimintaa (mm.
mediatyöpajoja, ATK-kursseja yms.)
• tiivistä yhteistyötä asiakasverkostojen kanssa
• yksilöllinen kuntoutussuunnitelma
• toimintapäiviä
• seulat tarvittaessa
• Jälkipolku-ohjelman jälkeinen seuranta 6k

Resurssit
Vuonna 2011 Jälkipolussa työskenteli kokopäivätoimisesti
hoitovastaava ja terapeutti Teija Pirhonen, ryhmänohjaajina toimivat Ron Furman ja Leif Jussila, jotka vastasivat
hoito-ohjelman toteuttamisesta. Henkilökuntaan kuului
työntekijöitä, joilla on kokemusasiantuntijuus sekä kaikilla on monen vuoden työkokemus alalta. Leif Jussila
palkattiin kokopäivätoimiseksi ohjaajaksi alkaen 8.8.2011.
Korvaushoidon Jälkipolussa työskenteli myös psykoterapiakoulutus (ET) opintoja suorittava Katja Lindström. Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi-opiskelija oli työharjoittelussa Jälkipolku hoito-ohjelmassa keväällä 2011.
Jälkipolun rahoitus koostui vuonna 2011 kuntien myöntämistä maksusitoumuksista, 1500 euroa/kk/asiakas.

Jälkipolku-toiminta vuonna 2011

Jälkipolku vuonna 2011
Vuonna 2011 Jälkipolussa oli yhteensä 29 asiakasta, joista 14 lopetti hoidon kesken. Asiakkailla oli takanaan 0-10
kk pituinen hoitojakso päihdehoitolaitoksessa ennen Jälkipolkuun osallistumista. Asiakkaita tuli myös suoraan
A-klinikan lähettämänä avohoidosta. Keskimääräinen
hoidossa oloaika vuonna 2011 oli 3,4 kuukautta.
Vuonna 2011 maksusitoumuksia myönsivät Helsinki, Vantaa ja Kirkkonummi. Lähettävinä tahoina olivat
Tervalammen kuntoutuskeskus, Diakonissalaitoksen
päiväosasto, opioidiriippuvuuspoliklinikka, Hietalinnayhteisö, Vantaan H-klinikka sekä pääkaupunkiseudun
A-klinikat ja nuorisoasemat.
Jälkipolkutyöskentely lukuina 2011 (tammi-joulukuu):
• 134 Jälkipolku-ryhmäterapiaistuntoa
• 134 vapaa-ajan toimintakertaa
• 26 verkostopalaveria
• 4 toimintapäivää
• 1 talvileiri (3 päivää)
• 1 syysleiri (2 päivää)
• 1 musiikkityöpaja (17 päivää)
• 15 infokäyntiä
Jälkipolun päätyttyä jälkiseurantaa toteutetaan noin
puolen vuoden ajan. Vanhoihin asiakkaisiin ollaan yhteydessä puhelimella. He voivat myös vierailla terapia
ryhmissä.
Vuonna 2011 Jälkipolussa aloittaneista 13 on pysynyt päihteettömänä. Asiakkaista neljä on työelämässä,
kolme opiskelee ja kaksi on kuntouttavassa työtoiminnassa. Neljällä asiakkaalla Jälkipolku jatkuu edelleen

Jälkipolun asiakkaat vuonna 2011

5
17
134

26

4
13

15
14

134

▪ Vapaa-ajan toimintoja
▪ Leirit
▪ Työpaja

▪ Verkostopalavereja
▪ Infokäyntejä
▪ Ryhmäterapiaistuntoja

Kuva 1. Jälkipolkutoimintojen jakaantuminen vuonna
2011

8

▪ Keskeytti
▪ Jatkaa jälkipolussa
2012

▪ Päihteettömänä
▪ Opiskelee / töissä /
työharjoittelussa

Kuva 2. Jälkipolku asiakkaiden elämäntilanne vuonna 2011
(käyttävät asiakkaat eivät jatka Jälkipolussa)
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vuonna 2012. Asiakkaista 14 lopetti tai keskeytti hoidon. Heistä osa on hakeutunut uudelleen hoitoon ja
osa käyttää. Jälkipolun lopettaneilla asiakkailla on aina
voimassa oleva kontakti oman paikkakuntansa A-klinikkaan. Osa hoito-ohjelman keskeyttäneistä hakeutui
laitoshoitoon.

Yhteenveto Jälkipolku-työstä
Kysynnän ja tarpeen vuoksi jälkipolku hoito-ohjelmaa
alettiin toteuttaa myös korvaushoidossa oleville ja oheiskäytöstä eroon pyrkiville asiakkaille. Sitä kohtaan onkin
ollut paljon kiinnostusta. Asiakasmäärän kasvun ja uuden ryhmän vuoksi palkattiin uusi vapaa-ajan ohjaaja
sekä ryhmänohjaaja.
Vuonna 2011 jälkipolku hoito-ohjelma osallistui myös
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston päihdehoitopalvelujen puitejärjestelyhankintaan. Tuloksena Helsingin

kaupunki hyväksyi Jälkipolun yhtenä avokuntoutuksen
muotona mukaan päihdepalvelujärjestelmäänsä. Tar
jous astuu voimaan vuonna 2012 ja on nelivuotinen.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tiivistynyt ja yhteistyökumppaneiden verkosto on laajentunut. Jälkipolussa yhteistyö nähdään erittäin tärkeänä asiakkaan kannalta,
jotta hän saa oikeata ja riittävän tukevaa hoitoa. Markkinointia ja infojen järjestämistä jatketaan säännöllisesti.
Suurena ongelmana ovat edelleen erilaiset mielenterveysongelmat. Lähes poikkeuksetta kaikilla asiakkailla
on todettu tai epäillään jonkinlaista kaksoisdiagnoosia,
tai he ovat jonkinlaisessa tutkimuksessa päihdepsykiatrisella. Mielenterveysongelmista kärsiville asiakkaille välittömien lääkäripalveluiden löytäminen on osoittautunut
hankalaksi. Tämä on tuonut tiettyjä haasteita ja muutoksi hoito-ohjelman toteuttamiseen. Näiden asiakkaiden
kohdalla hoitojaksoa on jouduttu pidentämään kuukaudella tai kahdella.

Asiakaspalaute
Jälkipolku hoito-ohjelmaan osallistuneilta kerättiin asiakaspalautetta kuukausittain. Asiakaspalautteista
on nostettu esiin useimmin toistuvat ja merkittävimpinä koetut asiat:
• Asiakkaat ovat oppineet Jälkipolun aikana uskomaan omaan tekemiseen, kehittämään sosiaalisia
taitoja ja selkiyttämään ajatuksia. Asiakkaat ovat saaneet keinoja selviytyä vaikeissa tilanteissa.
Jälkipolku on auttanut raittiin elämäntavan hahmottamista hoidon jälkeen ja se on tuonut
asiakkaiden elämään säännöllisyyttä ja päivärytmiä sekä kärsivällisyyttä ja itsetuntoa.
Merkittävimmät
saavutetut tavoitteet Jälkipolun aikana ovat olleet: itsensä hoitaminen, kärsivälli•
syyttä kuntoutumisessa, suunnitelmissa pysyminen, päihteettömyys sekä elämäntyylin muutokset.
Myös päivärytmi on normalisoitunut. Asiakkaat ovat myös oppineet hyväksymään oman päihdeongelmansa.
Asiakkaat
ovat kokeneet, että Jälkipolun aikana he ovat saaneet henkilökohtaista- ja ryhmätukea
•
sekä rohkaisua ja kunnioitusta omille ajatuksilleen. Se on ollut tukena itseluottamuksen rakentumisessa. He ovat myös saaneet laitettua omia asioitaan järjestykseen.
• Jälkipolku ryhmä merkitsee asiakkaille säännöllisyyttä, vertaistukea ja uusia kavereita, arjen
touhuamista, neuvoja ja harrastuksia. Jälkipolku on antanut ilon pilkahduksia elämään. Asiakkaat
ovat saaneet kannustusta sekä ponnahdusta mennä eteenpäin. Jälkipolku on paikka, jossa on
voinut purkaa asioitaan. Joidenkin asiakkaiden kohdalla se antaa mahdollisuuden oppia elämään
arjessa. Asiakkaat kokevat hienoksi, että he ovat saaneet tunteen kuulua johonkin sekä ovat
kokeneet paikan turvalliseksi.
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Seuranta

2. jakso

1. jakso

Infotilaisuuksien
pitäminen eri hoito
paikoissa asiakkaiden
tavoittamiseksi.

Raportointi: Joka
kuun alussa lähetetään lasku ja kopio
maksusitoumuksesta
Helsingin kaupungille (Sirpa Tammilehto). Sama käytäntö
Espoossa. Vantaalla
raportoidaan
ainoastaan asiakkaiden kuukausittaiset
käyntikerrat.

Asiakas kiinnostunut
hoito-ohjelmasta.

Asiakkaan siirtyminen työhön, opiskeluun tai harjoitteluun.

2. jakson aikana edetään kohti ensimmäisen jakson aikana asetettuja
tavoitteita ja kartoitetaan tulevia työ-/opiskelu-/harjoittelumahdollisuuksia.

1. jakson aikana opetellaan arjen hallintaa, elämän rytmiä ja säännöllisyyttä sekä opetellaan elämään ilman päihteitä. Päihteettömän sosiaalisen verkoston luomiseen panostetaan. Jakson aikana tutustutaan uusiin
vapaa-ajan harrastuksiin ja sitoudutaan päihteettömään elämään.
Asiakas pyrkii jakson aikana asettamaan omia tavoitteita elämälleen.

1 kk arviointijakso, jonka aikana arvioidaan asiakkaan kyky sitoutua ja
pysyä päihteettömänä.

Tutustuminen
Jälkipolkuun.

Asiakkaan osallistuminen Jälkipolkuun.

Verkostopalaveri: sovitaan
jatkosuunnitelmista (esim.
asiakkaan A-klinikkakäynnit) ja
päätetään vastuunjaosta.
Tarkoituksena välttää päällekkäisyydet muiden toimijoiden
kanssa.

Verkostopalaveri vähintään 3 kk
välein: tarkistetaan asiakkaan
tilanne, haetaan tarvittaessa
jatkoa hoito-ohjelmalle
riippuen asiakkaan elämäntilanteesta. Maksusitoumus
myönnetään aina 3 kk kerrallaan. Mikäli asiakas ei jatka
hoito-ohjelmassa, selvitetään
muita vaihtoehtoja asiakkaan
kiinnostuksen mukaisesti.

Verkostopalaveri
maksavan / lähettävän
tahon kanssa: sovitaan
aloituspäivä ja 1. jakson
päättymispäivä.

Varsinaisen Jälkipolku-kuntoutuksen päätyttyä asiakas on jälkiseurannassa noin puoli
vuotta. Tämän aikana asiakkaaseen ollaan säännöllisesti yhteydessä esimerkiksi puhelimitse. Asiakkaan on myös mahdollista tulla ryhmäterapiaistuntoihin.

A-klinikan tai
hoitolaitoksen
yhteydenotto.

Jälkipolku hoito-ohjelma 3–9 kk

Sopi Jikko Senegal
Yhdistys oli saanut vuonna 2009 Ulkoasiainministeriöltä
(UM) hankeavustusta kehitysyhteistyön valmistelua varten. Vuonna 2010 UM myönsi jatkorahoitusta Senegalissa toteutettavalle Sopi Jikko -kehitysyhteistyöhankkeelle
vuosiksi 2010–2012. Näin yhdistyksen monivuotista
osaamista uusien työtapojen mallinnuksesta on päästy
hyödyntämään myös kansainvälisillä kentillä.
Vuoden 2011 tavoitteena oli huumeriippuvuudesta
kärsivien nuorten tavoittamisen jatkaminen ja uusien
valitseminen ryhmään, huumeita käyttäville nuorille ja
heidän perheilleen soveltuvan toimintamallin käytäntöjen kehittäminen yhdessä kohderyhmän kanssa, mallin
arviointi ja käyttöönotto.

Hankkeen tavoitteet
Sopi Jikko hankkeen tavoitteena on kehittää Senegaliin
soveltuva huumekuntoutusmalli, jolla torjutaan huumeiden käytön aiheuttamia sosiaalisia ongelmia yhteisöissä.
Malli kehitetään Dakarin esikaupunkialueen Diamaguene Sicap Mbaon Oikeustalon toiminta-alueella, josta se
on tarkoitus tulevaisuudessa saattaa koko maan Oikeustalo-verkoston käyttöön.
Hankkeen välitön tavoite on auttaa Diamaguene
Sicap Mbaon alueella asuvia huumeriippuvaisia nuo-
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ria sekä huumeiden salakuljetuksesta tuomittuja naisia
kuntoutumaan, tukea heidän perheitään ja pyrkiä integroimaan heidät yhteiskuntaan. Hankkeen tavoitteena
on myös luoda viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja
paikallisten asukkaiden yhteistyöverkosto tiedon kanavoimiseksi.

Kohderyhmä
Diamaguene Sicap Mbaon kunnan alueen nuoret huumeiden käyttäjät, joita on arviolta 10–20 % kyseisen ikäryhmän asukkaista sekä heidän perheensä:
• syrjäytymisuhan alla olevat huumeita käyttävät
tytöt ja pojat iältään 8–25 vuotta
• nuoret huumeiden käytöstä tai salakuljetuksesta
tuomitut vangit tuomionsa loppuvaiheessa
• kuntoutusohjelmaan osallistuvien nuorten
perheet

Resurssit
UM myönsi Sopi Jikko -hankkeelle vuonna 2011 yhteensä
92 140 euroa avustusta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli
108440 euroa, josta omarahoitusosuus muodosti 16 300
euroa.

Avustusta käytettiin yhteensä 85 269,92 euroa ja
omarahoitusta saatiin kokoon 15 440,77 euroa, mikä
muodosti yhteensä 100 710,69 euroa. Näin ollen omarahoituksen osuus oli 15,33 % toteutuneesta kokonaisbudjetista.
Yhdistyksen osalta hankkeen vastuuhenkilöitä ovat
toiminnanjohtaja Jaana Novitskij sekä Ron Furman
hänen avustajanaan. Projektikoordinaattorina ja henkilöstöpäällikkönä Senegalissa toimii Lamine Touré. Toiminnanohjaajana ja Senegalissa tapahtuvan yhteistyön
koordinoijana toimii Diamaguene Sicap Mbaon Oikeustalon koordinointikomitean puheenjohtaja Ibrahima Diatta. Hankkeeseen palkattiin vuoden 2010 alussa
henkilökuntaa seuraavasti: sosiaalityöntekijä Samba Badiane, erityisopettaja Birane Anta Seye, nuoriso-ohjaajat
Marême Diagne ja Gnima Badji.
Työpajojen osalta yhteistyökumppanina on senegalilainen RIAC kulttuurikeskus, jonka nuoret ohjaajat
tarjoavat kuntoutujille sekä terapeuttista että taidollista
osaamista kehittävää työpajatoimintaa.
Sopi Jikko toimii vuokraamissaan tiloissa osoitteessa
Darou Salam 2 No_ 109. Keskuksessa on kolme toimistohuonetta, yksi monitoimitila, keittiö, WC-tilat, ulkokatos
ja piha sekä tietokonesali.
Tietokonesali hyödyttää keskuksen asiakkaita, mutta
myös yleisöä ja läheisen yläkoulun oppilaita.

Sopi Jikko Vuonna 2011
Projektin huumekuntoutusmalli on alkanut pikkuhiljaa
muotoutua, mutta malli on edelleen kehitysvaiheessa.
Esimerkiksi eri työskentelymenetelmien vaikutuksista
tarvitaan lisätietoa, samoin nuorten sijoittumisesta työ-

elämään ja opiskeluun esimerkiksi harjoittelujen kautta
on edelleen kehitettävä sekä työntekijöiden osaamista
lisättävä.
Vuoden 2011 aikana on saavutettu perusymmärrys
kuntoutusprosessin kulusta, esimerkiksi vieroitushoidon
realistisesta kestosta ja kuntoutusajasta. Kuntoutusmallin puitteet ovat hahmottuneet. Paikallisen pääyhteistyökumppanin Oikeustalon (Maison de justice) huumetyön
osaamista on vuonna 2011 syvennetty ja lisäksi yhteistyöverkostoa muiden toimijoiden kanssa on laajennettu.
Paikalliset viranomaiset ja päättäjät tarvitsevat kuitenkin
edelleen lisätietoa huumeongelman laajuudesta, ongelmaan puuttumisen keinoista sekä huumeiden käyttäjien
hoidosta ja hoidon tarpeesta.
Varsinaisen asiakastyön lisäksi Sopi Jikkon osaksi
on noussut huumehaitoista tiedottaminen sekä ennaltaehkäisevä työ. Hankkeen paikallinen henkilökunta piti
vuonna 2011 kaksitoista tiedotustilaisuutta Sopi Jikko
-keskuksessa. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä
180 henkilöä. Lisäksi Sopi Jikko koulutti eri tapahtumien
yhteydessä 500 henkilöä huumeiden haitoista sekä 500
henkilöä HIV-tartuntojen ehkäisystä. Tiedotus- ja koulutustyöllä on myös tärkeä merkitys huumeiden käytön leviämisen ehkäisylle sekä sille, että huumeiden käyttäjiin
voimakkaasti liitettävä stigma hälvenisi ja kuntoutujat
hyväksyttäisiin takaisin osaksi yhteisöä.
Vuonna 2011 erityisesti hankkeessa tehtävää katulapsityötä on vahvistettu: katulapsille on järjestetty yhdessä
Senegalin jalkapallo- ja rugbyliittojen kanssa säännöllistä
jalkapallo- ja rugbykoulutoimintaa, jonka tavoitteena on
ennaltaehkäistä näiden lasten päätymistä huumeiden
käyttäjiksi sekä tarjota terveellisiä elämäntapoja edistävää yhteisöllistä vapaa-ajantoimintaa. Samalla lapsille
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tarjotaan mahdollisuus harrastaa ja keskustella turvallisen aikuisen kanssa. Jalkapallo- ja rugbykoulujen piirissä
oli vuonna 2011 yhteensä noin 300 lasta.
Vuonna 2011 Sopi Jikko on jatkanut tiivistä yhteistyötä viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Myönteistä on ollut se, kuinka
kiinnostuneita paikalliset viranomaiset ovat olleet hankkeesta. Esimerkiksi vuonna 2011 Sopi Jikko tapasi Senegalin sisäministeriön pääsihteerin, joka oli positiivisesti
yllättynyt Sopi Jikkon tekemästä työstä. Pääsihteeri lupasi tukensa hankkeelle, jotta hanke saavuttaisi sille asetetut tavoitteet. Myös Sosiaalityön johtokunta (Direction
de l’Action Sociale) on ollut kiinnostunut vahvistamaan
huumeiden käyttäjien kanssa tehtävän sosiaalityön osaamistaan yhteistyössä Sopi Jikkon kanssa. Lisäksi Mielenterveystyön johtokunta (Direction de la Santé Mentale)
on ollut kiinnostunut aloittamaan yhteistyöprojektia Sopi Jikkon kanssa vähentääkseen HI-viruksen leviämistä
huumeiden käyttäjien parissa.
Samalla kun yhteistyöverkostoa on laajennettu ja kehitetty, on etsitty uusia yhteistyön muotoja. Uusia yhteistyökumppaneita ovat mm. Family Health International,

Kansallinen AIDSin vastainen liitto (L’Alliance Nationale
contre le SIDA), Medisol International (”Kansainvälinen
Solidaarinen Lääketiede”-järjestö eli Medicine Solidarité),
Plan Senegal, paikallinen palokuntalaisten ryhmittymä
sekä jo mainitut urheilujärjestöt. Laaja yhteistyö eri tahojen kanssa mahdollistaa huumeiden vastaisen työn liittämisen osaksi eri toimijoiden työtä. Samalla huumeiden
käyttäjiin ja riippuvuusproblematiikkaan liittyvää erityisosaamista on kyetty välittämään yhteistyökumppaneille,
jotka puolestaan ovat tarjonneet omia, esimerkiksi työntekijäresurssejaan ja osaamistaan, Sopi Jikkon käyttöön.

Asiakastyön tuloksia
ja asiakaspalautetta
Vuonna 2011 hankkeen piirissä oli yhteensä 35 kuntoutujaa perheineen. Näistä 19 oli uusia, vuoden 2011 aikana
keskuksessa aloittaneita kuntoutujia.
Yhteistyö Thiaroyen psykiatrisen sairaalan on sujunut pääosin hyvin, tosin sairaalan johtajan vaihtuminen
kesken vuotta 2011 aiheutti haasteita yhteistyölle, koska
uusi johtaja ei ollut kovin hyvin perillä Sopi Jikko -hank-

Asiakaspalautetta kerättiin vuonna 2011 haastattelemalla hankkeessa olevia kuntoutujia:
”Minua (Sopi Jikko) on auttanut paljon, oli ongelmia ennen, nyt Sopi Jikkon ansiosta elämäni muuttunut paremmaksi, ongelmat jääneet taakse, nyt jäljellä on enää yhteiskuntaan ja työelämään palaaminen.”
”Ensimmäisen kerran kun tulin Sopi Jikkoon olin sairas, nyt olen terveydestäni kiitollinen Sopi Jikkolle.”
”Sopi Jikko on kuin toinen perheeni, kun on sairas moraali on heikko, täällä olen palannut aktiiviin elämäntapaan, olen löytänyt perheen, kuntoutumiseni on sujunut hyvin.”
”Käytökseni on muuttunut, olen oikealla tiellä, aluksi oli varautunut nyt on paljon relampi.”
”Huumeet veivät minut sairaalaan, huumeet ja alkoholi, nyt olen kuntoutunut, saanut ystäviä, palannut
yhteiskuntaan, Sopi Jikko lujittaa moraalia.”
”Mikä muuttunut? Olemme saaneet itsekunnioitusta, luotamme itseemme.”
”Olimme marginalisoituneet, täällä meille on näytetty humaniutta, tämä on auttanut meitä uskomaan
itseemme, ottamaan aktiivisesti osaa yhteiskunnan toimintaan, tulleet osaksi yhteiskuntaa.”
”He työskentelevät kanssamme erilaisin psykologisin menetelmin. Myös sairaalassa meitä autetaan, mutta
lääkkeillä lähinnä - täällä meitä autetaan elämässä eteenpäin, löytämään itsellemme perheen lopulta. Terveys
ja yhteiskuntaan palaaminen on kaikkein tärkeintä.”
”Keskustelemme täällä paljon, käsittelemme asioita case-pohjalta. Minua henkilökohtaisesti on auttanut
nimenomaan keskustelu, ennen kun olin sairas en osannut edes puhua muiden kanssa, täällä olen oppinut
kommunikoimaan.”
”Teemme paljon RIACin kanssa, esim. juuri teimme dokumentin, se on työtä, he opettavat meitä eri menetelmien käyttöön, mutta keskustelut ovat kaikkein merkittävimpiä koska ne auttavat ymmärtämään miten
palata yhteiskuntaan, retket ovat todella tärkeitä opettaneet paljon maamme historiasta ja yhdessäolosta.”
”Olimme ennen niitä, jotka polttivat ja muut eivät halunneet olla meidän kanssa tekemisissä, roikuimme
kotona kun ei ollut mitään tekemistä, meitä ei kukaan kunnioittanut, nyt olemme saaneet kunnioitusta kun
käymme ”töissä” Sopi Jikkossa.”
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keesta. Sairaalan sosiaalityöntekijät ohjaavat kuntoutujia
Sopi Jikko-hankkeeseen. Nuoret läpikäyvät sairaalassa
vieroitushoidon, jonka jälkeen yhteistyö jatkuu lääkinnällisen tarkkailun osalta kuntoutujien ollessa samanaikaisesti Sopi Jikko toiminnan piirissä.
Nuoret käyvät Sopi Jikko -keskuksessa päivittäin. Aamut aloitetaan keskittymis- ja herättelyharjoituksilla. Lisäksi viikko-ohjelmassa on muun muassa liikuntaa, pelejä, leikkejä, keskusteluja sekä muuta ohjattua toimintaa.
Erilaiset aktiviteetit mahdollistavat riippuvuusproblematiikan käsittelyn eri keinoin: menetelminä käytetään
muun muassa terapeuttisia yksilö- ja ryhmäkeskusteluja,
taidetta sekä vertaistukeen perustuvia menetelmiä. Perheiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä.
RIACin järjestämiä työpajoja oli kuusi vuonna 2011:
kuvankäsittely-, tekstiilisuunnittelu-, animaatio-, dokumenttielokuva-, maalaus- ja teatterityöpaja. Asiakkaille
on myös järjestetty pedagogispainotteisia retkiä, joiden
aikana yhdessä vietetty aika on mahdollistanut asiakkaiden ja ohjaajien välisen luottamuksen vahvistumisen.
Psykososiaalisen kuntoutuksen ja terapeuttisen työskentelyn lisäksi asiakkaille on mahdollisuuksien mukaan
pyritty järjestämään erilaisia koulutuksia ja työharjoitteluita, jotta heidän olisi helpompi sijoittua työelämään
hoidon jälkeen. Huolimatta siitä, että asiakkaiden integroituminen takaisin yhteiskuntaan ja työelämään on ollut
haasteellista, ovat saadut tulokset rohkaisevia. Vuonna
2011 yhteensä 10 asiakasta joko palasi vanhan ammattinsa pariin tai löysi uuden työn uudelleen kouluttautumisen kautta.

Yhteenveto Sopi Jikko-hankkeesta
Vuonna 2011 on jatkettu huumekuntoutusmallin kehittämistä sekä käytännön kokemusten hankkimista mallista
asiakastyöstä. Asiakkaita on tavoitettu hyvin, jopa siinä
määrin, että keskuksen tilat ovat välillä käyneet ahtaiksi.
Asiakastyön tulokset ovat kuitenkin olleet rohkaisevia ja
näyttöä käytössä olevien menetelmien toimivuudesta
on jo saatu kerättyä. Työntekijöiden osaamista on pyritty
lisäämään etenkin seurannan, arvioinnin sekä raportoinnin alueilla. Lisäksi työntekijät ovat saaneet koulutusta
liittyen riippuvuusproblematiikkaan. Paikallisen henkilökunnan osaamisen kehittämistä on tuettava jatkossakin
järjestämällä erityisesti päihdetyön erilaisiin menetelmiin syventävää koulutusta.
Yhteistyö yhteistyökumppaneiden ja muiden toimijoiden kanssa on sujunut pääosiltaan hyvin, vaikka lähestyvät presidentinvaalit aiheuttivatkin loppuvuodesta
poliittisen ilmapiirin kiristymistä. Tästä huolimatta viranomaisten ja päättäjien suhtautuminen hankkeeseen on
ollut myönteistä. Esimerkiksi Senegalin sisäministeriön

pääsihteeri on ollut positiivisesti yllättynyt hankkeesta
ja myös sosiaalityön johtokunta sekä mielenterveystyön
johtokunta ovat osoittaneet kiinnostusta hanketta kohtaan.
Yhteistyön saralla haasteita on aiheuttanut lähinnä
psykiatrisen sairaalan johtajan vaihtuminen ja se, ettei
uusi johtaja ole ollut kovin hyvin perillä Sopi Jikkon toiminnasta. Lisäksi Kulttuurikeskus RIACin ja hankkeen
projektikoordinaattorin välillä on ollut vakaviakin vuorovaikutusongelmia, jotka juontavat juurensa ajalta, jolloin
RIAC toimi Sopi Jikkon kanssa samoissa tiloissa. Asiasta
on kuitenkin keskusteltu osapuolten välillä ja yhteistyön
toimimiseen tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä
huomiota.
Joissakin tapauksissa yhteistyötä perheiden kanssa
on edelleen hankaloittanut se, että taikauskoisuus on
yhä arkea Senegalissa ja kodeissa halutaan uskoa lasten ja nuorten ongelmien johtuvan esimerkiksi pahoista hengistä, ei huumeongelmasta. Muun muassa tästä
syystä hankkeessa on lisätty huumeisiin liittyvää koulutusta yleisölle.
Maailmanlaajuinen talouskriisi on koetellut myös Senegalia, missä etenkin ruuan ja muiden välttämättömien
hyödykkeiden, kuten sähkön ja polttoaineen, hinnannousu on jatkunut ennennäkemättömällä tavalla. Tämä on
aiheuttanut haasteita menojen pitämiseen tasapainossa. Vaikka edellisvuosien pohjalta hinnannousun jatkumiseen osattiin ennakolta varautua, ei kukaan kyennyt
aavistamaan, miten paljon välttämättömät hyödykkeet
todellisuudessa kallistuivat. Lisäksi keskuksen auton
huolto on osoittautunut huomattavaksi menoeräksi.
Näistä syistä johtuen budjetissa jouduttiin loppuvuodesta tekemään joitakin siirtoja, joissa käyttämättömiä
varoja ohjattiin Ulkoministeriön luvalla toisiin, selvästi
ylittyneisiin kulukohtiin. On selvää, että budjettiin liittyviä haasteita tulee olemaan myös jatkossa ja niihin on
myös syytä varautua entistä paremmin.
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Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Yhdistykselle vuosi 2011 oli erilaisten yhteistyömuotojen,
kumppanuuksien ja verkostoitumisen kasvun, laajentumisen ja konkretisoitumisen aikaa. Yhdistys teki monipuolista yhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla toimivien
tahojen kanssa.
OHT ry ja Helsingin kaupungin sosiaaliviraston
Munkkisaaren kuntoutuskeskus (Huumeklinikka ja
Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikkö) solmivat kumppanuussopimuksen syyskuussa 2010. Kumppanuussopimuksen myötä vahvistetaan pitkäjänteistä päihdeongelmaisten vertaistyön ja ammatillisen kuntoutustyön
kehittämistä ja toteuttamista. Tavoitteena on kehittää
lähellä asiakkaiden elämismaailmaa olevia matalakynnyksisiä tuki- ja hoitopalveluita.
Tähän uudenlaiseen kumppanuuteen tähtäävästä toiminnasta innostui myös Net Effect Oy (julkishallinnon
tutkimus- ja konsultointiyritys), joka Tekesin toimeksiannosta toteutti selvityksen asiakaslähtöisyydestä. OHT ry
valittiin yhdeksi esimerkiksi asiakaslähtöisestä ja innovatiivisesta työtavasta Tekesin julkaisuun ’Matkaopas asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen’.
Tavoitteena Tekesin toimeksiannolla oli ’tuottaa tietoa,
jonka avulla voidaan lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon
alueella asiakaslähtöisyyden ja asiakasymmärryksen yhteneväisyyttä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palvelutuottajien välillä’. Matkaopas julkaistiin keväällä 2011.
Huumetyön vertaistoiminnan osaamiskeskus Osishankkeen myötä yhteistyö A-klinikkasäätiön Helsingin
terveys- ja sosiaalineuvontapiste Vinkin ja Stop Huumeil-
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le ry:n kanssa sai uusia ulottuvuuksia: verkostoituminen
tiivistyi ja konkretisoitui niin asiakkaiden, työntekijöiden
kuin järjestöjenkin tasolla. Hankkeen päätavoitteena on
vahvistaa päihteitä käyttävien asemaa yhteiskunnassa sekä kokemusasiantuntijoina että palveluiden kuluttajina.
Hankkeen tavoitteena on myös parantaa päihdeasiakkaiden asiointimahdollisuuksia, kehittää heille suunnattuja
palveluita, vähentää syrjäytymistä sekä osallistaa ja voimaannuttaa heitä. Osis vahvistaa vertaistoimintaa laajemmaksi ja jäsennellymmäksi osaksi palvelujärjestelmää.
Yhdistys toimi myös tiiviissä yhteistyössä Omaiset
mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry:n
OPA-hankkeen kanssa. OPA-hanke nostaa kuntoutujan,
omaisten ja perheiden arjen esille. Tavoitteena on tehdä
arki näkyväksi ja tutkia, miten mielenterveys- ja päihdepalvelut saadaan parhaiten vastaamaan kuntoutujan,
omaisen ja perheen omaa todellisuutta. Hanke kokoaa
myös yhteen pääkaupunkiseudun mielenterveys- ja päihdesektorin toimijoita.
Suomen palveluohjausyhdistys, SPO ry, Personligt
Ombud i Finland rf, perustettiin 17.5.2011. Yhdistyksen
tarkoituksena on edistää ja kehittää sosiaali- ja terveysalalla tehtävää palveluohjausta sekä tehdä palveluohjausta työmuotona näkyväksi. Yhdistyksen tavoitteena on
luoda yhteistä ymmärrystä palveluohjauksen sisällöstä
vaikeassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden tukemisessa. Yhdistys edistää palveluohjaustyötä tekevien ja
sitä suunnittelevien sosiaali- ja terveydenhuoltoa edustavien henkilöiden välistä yhteistoimintaa. Tavoitteena on
parantaa palveluohjauksen yleisiä toimintaedellytyksiä
Suomessa. Vuonna 2011 OHT ry teki tiivistä ja konkreettista yhteistyötä Suomen palveluohjausyhdistyksen
kanssa viemällä omaa palveluohjausosaamistaan ja
asiakastyön kokemustaan yhdistyksessä toimivien tahojen käyttöön sekä järjestämällä yhteistyössä palveluohjaukseen liittyviä tilaisuuksia.
Yhdistys osallistui edelleen aktiivisesti Vety-verkoston
eli huumeiden käyttäjien vertaistyön ja vertaistukitoimintaa järjestävien tahojen yhteistyöverkoston toimintaan.
Vety-verkosto on tärkeä yhteistoimintaelin vertaistoiminnan kehittämisen ja julkituomisen kannalta.
Yhdistys kävi neuvotteluja A-klinikkasäätiön Kettutien
erityispoliklinikan kanssa avokatkaisuhoitoon liittyen.
Neuvottelut liittyivät Helsingin kaupungin järjestämään
päihdepalveluiden kilpailutukseen. Kettutien erityispoliklinikka ja OHT ry sopivat alustavasti, että osa avokatkaisuhoidon päiväosaston toiminnallisista ryhmistä toteutuisi alihankintana Omaiset Huumetyön Tukena ry:ltä.
Toiminta käynnistyy vuoden 2012 keväällä.

Vaikuttaminen,
tapahtumat ja kampanjat
Yhdistyksen ulkoiseen viestintään panostettiin voimakkaasti vuonna 2011. Yhdistyksen Facebook-sivuille päivitettiin tietoa yhdistyksen ja päihdetyön kentän ajankohtaisista asioista ja uutisista. Yhdistyksen kotisivuista on tehty
kattavat ja monipuoliset ja niitä on kehitetty edelleen. Kehitysyhteistyöhanke Sopi Jikkosta tiedotettiin lisäksi hankkeen omassa blogissa. Vuonna 2011 jäseniä tiedotettiin
kolme kertaa kotiin lähetettävän jäsenkirjeen muodossa.
Vuoden 2011 aikana yhdistyksen elämäntaitoryhmätoiminnasta julkaistiin lehtijutut A-klinikka-säätiön
Tiimi-lehdessä ja Stop Huumeille ry:n lehdessä. Lisäksi
yhdistyksen toiminnanjohtaja Jaana Novitskij antoi haastattelut kahdelle eri yleisaikakauslehdelle, jotka molemmat julkaisivat laajan, useamman aukeaman kuvareportaasin. Toiminnanjohtajaa haastateltiin myös Helsingin
Sanomien artikkeliin, jonka yhteydessä mainittiin lyhyesti myös yhdistyksestä.
Yhdistyksen palveluohjaustyömalli julkaistiin vuoden
2011 elokuussa. Palveluohjaustyömallia levitettiin laajasti
yhteistyötahojen ja sidosryhmien käyttöön. Työmallia esiteltiin myös erilaisissa tapahtumissa, muun muassa Yhteisellä asialla, samalla viivalla - seminaarissa ja Suomen
palveluohjausyhdistyksen järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Yhdistyksen oman julkaisumyynnin lisäksi työmallia myytiin Omaiset mielenterveystyön Uudenmaan
yhdistys ry:n julkaisumyynnin (Profami Oy) kautta.
Yhdistys osallistui jo kolmannen kerran omalla näyttelyosastollaan Maailma kylässä festivaalitapahtumaan
28.-29.5.2011. Tapahtumassa tiedotettiin yhdistyksen

Sopi Jikko kehitysyhteistyöhankkeesta ja esiteltiin yhdistyksen toimintaa muiltakin osin. Lisäksi myynnissä oli
senegalilaisia käsitöitä.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jaana Novitskij osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kutsumana
Pohjoinen ulottuvuus- seminaariin Murmanskissa 6.–
10.6.2011. Seminaarissa esiteltiin yhdistyksen kolmea
työmallia, ryhmätyön menetelmiä ja ryhmien käyttöä
muutostyön välineenä.
Vety-verkoston järjestämä Yhteisellä asialla, samalla
viivalla- tilaisuus järjestettiin 15.9.2011. OHT ry oli mukana tilaisuuden suunnittelutyöryhmässä ja kehittämiskoordinaattori Katja Malin-Kaartinen piti myös esityksen
Päihdehuollon Jälkikuntoutusyksikön johtavan sosiaalityöntekijän Tuula Jauhiaisen kanssa palveluohjauksesta
päihdeongelmaisen tukena.
Päihde- ja mielenterveyspäivät järjestettiin 11.–
12.10.2011 Tampereella, jossa yhdistys oli mukana omalla
näyttelyosastollaan. Yhdistys painotti päivillä elokuussa
julkaistua Palveluohjaustyömallia sekä ET-tutkimusta. Yhdistyksen kaikki julkaisut ovat myynnissä yhdistyksen kotisivuilla ja ne ovat myös sähköisessä muodossa saatavilla.
Yhdistys on ollut jo monen vuoden ajan mukana
suunnittelemassa ja toteuttamassa Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuutta. Muistotilaisuus järjestettiin Helsingin vanhassa kirkossa 8.11.2011. Yhdistys oli edelleen
mukana Anna lapselle raitis Joulu-kampanjassa. Yhdistys myös tuki Suomen käyttäjäyhdistys Lumme ry:tä lahjoittamalla yhdistykselle joulutervehdyksiin varatut rahat.
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Avustukset ja lahjoitukset
Vuoden 2011 rahoitus koostui seuraavista avustuksista sekä Jälkipolun kuntaosuuksista:
ET-ryhmätoiminta (ET)

97 000 euroa

RAY toiminta-avustus AK2

ET-ryhmien koordinointi (HALLINTO)

55 000 euroa

RAY toiminta-avustus AK4

OmaTila (OT)

102 000 euroa

RAY toiminta-avustus AK6

Napero- osahanke (OSIS)

47 674 euroa

RAY projektiavustus C

Jälkipolku hoito-ohjelma (JP)

116 800 euroa

Kuntien ostopalvelut

Jälkipolku

4 000 euroa

Stiftelsen 7nde Mars Fonden

Sopi Jikko, Senegal

92 140 euroa

Ulkoasiainministeriö

Sopi Jikko, Senegal

2 000 euroa

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kumppanuushanke ja tilavuokrat

17 000 euroa

Helsingin sosiaaliviraston järjestöavustus

Vuoden 2011 arvio
Vuosi 2011 toteutui pääosin suunnitellusti. RAY:n avustamien toimintojen kulut vastasivat talousarviota. Jälkipolku ei tuottanut toivottua tulosta eikä arvioitua asiakasmäärää saavutettu, joten talousarvio jäi arvioidusta
tavoitteistaan.

Tuloslaskelmaa koskevat tiedot
RAY avustukset
Elämäntaitoryhmätoiminnan osalta käytettävä AK2-avustus oli yhteensä 105 300 euroa, josta 97 000 euroa oli
vuodelle 2011 myönnettyä avustusta ja 8 300 euroa siirtyvää avustusta vuodelta 2010. Siirtyvää avustusta käytettiin pääosin Elämäntaitoryhmätoiminnan palkkakuluihin. Raha-automaattiyhdistykseltä saatu 97 000 euron
suuruinen AK2-avustus on kohdistettu avustuspäätöksen mukaisesti nuorten Elämäntaitoryhmätoimintaan.
Avustus nostettiin ja käytettiin kokonaan vuonna 2011.
Raha-automaattiyhdistys myönsi vuodelle 2011 myös
55 000 euron suuruisen AK4-avustuksen Elämäntaitoryhmätoiminnan koordinointiin. Avustus nostettiin ja
käytettiin kokonaan vuoden 2011 aikana.
Raha-automaattiyhdistys myönsi vuodelle 2011
102 000 euron suuruisen AK6-avustuksen OmaTilan –
matalankynnyksen tukitoimintaan huumeita käyttäville
ja heidän läheisilleen. Avustus nostettiin ja käytettiin kokonaan vuoden 2011 aikana.
Vuonna 2011 aloitettiin uusi RAY:n rahoittama OSIS/
Napero-projekti yhteistyössä A-klinikkasäätiön ja Stop
Huumeille ry:n kanssa. Projektia hallinnoi Raha-auto-
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maattiyhdistyksen suuntaan A-klinikkasäätiö. OHT ry:n
osuus avustustuotoista oli vuonna 2011 47 674 euroa ja
se käytettiin kokonaan vuonna 2011 syntyneiden kulujen
kattamiseen.
Saadut avustustuotot ja syntyneet kulut esiintyvät tuloslaskelmassa muun varsinaisen toiminnan ryhmässä.

Avustukset Ulkoasiainministeriöltä
Ulkoasiainministeriö myönsi vuonna 2009 alkaneeseen, Senegalissa toteutettavaan Sopi Jikko -projektiin
yhteensä 92 140 euroa avustusta vuodelle 2011. Projektin tavoitteena on viedä yhdistyksen toimialaan liittyvää
osaamista Senegaliin. Avustuksesta on jaksotettu saatuihin ennakoihin käyttämätön osuus 20 476,53 euroa
per 31.12.2011.
Avustusta käytettiin yhteensä 85 269,92 euroa ja
omarahoitusta saatiin kokoon 15 440,77 euroa, mikä
muodosti yhteensä 100 710,69 euroa. Näin ollen omarahoituksen osuus oli 15,33 % toteutuneesta kokonaisbudjetista.
Henkilöstöä koskevat tiedot
Yhdistyksellä oli vuonna 2011 keskimäärin yhdeksän
(edellisenä vuonna seitsemän) vakituista työntekijää. Lisäksi on käytetty tilapäistä henkilökuntaa, joille on maksettu palkkioita. Päätoimisen henkilökunnan lukumäärä
vuoden 2011 lopussa oli kymmenen. Lisäksi yhdistyksessä työskenteli kokemusasiantuntija kuntouttavassa
työtoiminnassa 19.12.2011 alkaen.

Henkilöstökulut

1.1.–31.12.2011

1.1.–31.12.2010

Palkat ja palkkiot

321 114,21

216 209,59

Eläkekulut

53 090,71

32 911,03

Muut henkilösivukulut

10 838,93

6 880,11

385 043,85

256 000,73

Henkilöstökulut yhteensä

Tilinpäätös 2011
Tuloslaskelma 1.1.–31.12.2011
Tilinpäätös vuodelta 2011

Tuloslaskelma		

1.1.–31.12.2011		

1.1.–31.12.2010

538 279,17		

456 367,07

Varsinainen toiminta
Tuotot		
Kulut
Henkilöstökulut

385 043,85		

256 000,73

Muut kulut

184 753,51

234 220,00

490 220,73

–31 518,19		

–33 853,66

13 139,47		

20 475,00

Tuotto-/kulujäämä		

569 797,36

Varainhankinta
Tuotot		
Kulut		

0,00		

0,00

Tuotto-/kulujäämä		

–18 378,72		

–13 378,66

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot		

48,38		

0,00

Kulut		

–0,15		

–7,84

Tuotto-/kulujäämä		

–18 330,49		

–13 386,50

Satunnaiset erät		

0,00		

0,00

Tilikauden ylijäämä/alijäämä		

–18 330,49		

–13 386,50
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Tase 31.12.2011
Omaiset Huumetyön Tukena ry
OHT ry
TASE

31.12.2011

31.12.2010

     Siirtosaamiset

32 538,37

20 993,21

     Rahat ja pankkisaamiset

33 607,09

36 004,62

   Vaihtuvat vastaavat yhteensä

66 145,46

56 997,83

66 145,46

56 997,83

VASTAAVAA
   Vaihtuvat vastaavat

VASTATTAVAA
   Oma pääoma
     Toimintapääoma

–2 390,79

10 995,71

     TIlikauden alijäämä/ylijäämä

–18 330,49

–13 386,50

   Oma pääoma yhteensä

–20 721,28

–2 390,79

   Vieras pääoma
   Lyhytaikainen
     Ennakkomaksut

20 476,53

24 410,28

     Ostovelat

3 388,63

2 600,68

     Siirtovelat

55 991,86

27 601,51

7 009,72

4 776,15

86 866,74

59 388,62

66 145,46

56 997,83

     Muut lyhytaikaiset velat
   Lyhytaikainen yhteensä
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