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Toiminnanjohtajan katsaus
Tukikohta ry:lle (aiemmin Omaiset Huumetyön Tukena 
ry) vuosi 2015 oli uudistumisen aikaa ja samalla järjes-
tö täytti kunniakkaat 15 vuotta. Järjestö on kasvanut 
vuosien varrella vapaaehtoistoiminnasta ammattimai-
seksi päihdetyön asiantuntijajärjestöksi ja arvostetuksi 
sosiaalialan toimijaksi. Nimenmuutosta valmisteltiin 
järjestössä pitkään ja juhlavuosi oli hyvä ajankohta uu-
distukselle sekä uuden nimen julkistamiselle. Järjestön 
uudeksi nimeksi tuli Tukikohta ry, mikä kuvaa paremmin 
järjestömme arvoja sekä keskeisimpiä periaatteita: tu-
kea ja kohtaamista.

Järjestön toiminta on tällä hetkellä hyvin vakiintu-
nutta. Vuonna 2015 järjestö työllisti 14 alan ammatti-
laista ja toiminta on edelleen kasvamassa vuonna 2016. 

Lisäksi toiminnassa on mukana vertaistoimijoita ja työl-
listymisen tukea saavia henkilöitä. Järjestön toiminnan 
lähtökohtana on asiakkaan kunnioittava kohtaaminen. 
Kunnioittavan kohtaamisen ympärille rakentuu koko 
järjestön toiminta: asiakastyö, kehittäminen, vaikutta-
minen, viestintä ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. 
Tukikohta ry:n toiminta on 15 vuodessa kehittynyt mo-
nipuoliseksi ja kattavaksi palvelukokonaisuudeksi, jossa 
on tarjolla laadukkaita palveluja päihteitä käyttäville, 
kuntoutuville sekä heidän läheisilleen. Toiminta on syn-
tynyt asiakkaiden tarpeista sekä olemassa olevan palve-
lujärjestelmän puutteista ja haasteista. 

Lähtökohtana järjestön perustamiselle 2000-luvun 
taitteessa oli se, että hoitoon pääsy oli tuolloin vaikeaa. 
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Järjestön toiminnan lähtökohta-
na on asiakkaan kunnioittava 
kohtaaminen. Kunnioittavan 
kohtaamisen ympärille rakentuu 
koko järjestön toiminta: 
asiakastyö, kehittäminen, 
vaikuttaminen, viestintä ja 
yhteistyö muiden toimijoiden 
kanssa.  

Hoitoon pääsyyn vaadittiin motivaatiota, kun taas jär-
jestössä lähdettiin päinvastaisesta ajatuksesta: päihde-
työntekijän tehtävä on auttaa asiakasta motivoitumaan 
muutokseen. Tukea tulee saada elämäntilanteesta riip-
pumatta. Ei ole päihdetyöntekijän tehtävä ennalta mää-
ritellä, mitä muutosta asiakkaan tulisi tavoitella vaan 
muutoksen on lähdettävä asiakkaan omista tavoitteis-
ta. Tuolloin ajatus siitä, että ensisijaisena vaatimuksena 
ei välttämättä ole päihteettömyys, oli vallankumouk-
sellinen. Järjestön sanoma oli jo 
tuolloin, että päihteitä käyttävien 
kanssa voi työskennellä siten, että 
heidän elämänlaatunsa parantuu, 
vaikka käyttö vielä jatkuisikin.

Mihin suuntaan palveluita pi-
täisi sitten kehittää? Ensinnäkin 
hoitoa tulisi olla paremmin saata-
villa. On arvioitu, että maassam-
me jopa kaksi kolmasosaa päih-
depalveluita tarvitsevista ja noin 
puolet mielenterveyspalveluita 
tarvitsevista on palvelujen ulko-
puolella. Lisäksi tarvittaisiin lisää joustavuutta. Esimer-
kiksi korvaushoidon (haittoja vähentävä tai kuntouttava) 
tavoitteita tulisi voida joustavammin tarvittaessa muut-
taa, jos asiakkaan elämäntilanne muuttuu. Asiakkaiden 
kohtaamiseen ja psykososiaaliseen tukeen tulisi pa-
nostaa nykyistä enemmän. Tällä hetkellä kohtaamisen 
puute liittyy palvelujärjestelmän puutteisiin, ei niinkään 
siihen, etteivät työntekijät haluaisi kohdata asiakasta. 
Ei ole järkevää, että vaikkapa korvaushoidossa psyko-
sosiaalisen kuntoutuksen osaajat jakavat lääkkeitä, eikä 
heillä ole mahdollista tehdä sitä hoitotyötä, mihin heillä 
on koulutus ja osaaminen. Iso ongelma on myös se, että 
palvelujärjestelmä on niin monimutkainen, että runsaas-
ti tukea tarvitsevilla ja paljon erilaisia palveluita käyttä-
villä on vaikeuksia suunnistaa palveluiden viidakossa.

Päihdehoidosta on viime vuosina säästetty ja samal-
la on unohdettu, että hyvä hoito on yhteiskuntataloudel-
lisesti kannattavaa, eikä suinkaan pelkästään kuluerä. 
Esimerkiksi Englannissa kuntoutuminen on palannut 
huumehoitopolitiikan keskiöön. Siellä on korvaushoidon 
piirissä havaittu, että mahdollisimman halpa ja vähän 
kuntoutusta sisältävä ylläpitohoito tulee pitkällä aika-

välillä kalliiksi, koska potilas on riippuvainen hoidosta 
kauan, jopa loppuelämänsä.

Ikävä kyllä julkisen palvelujärjestelmän kehittäminen 
on ollut poukkoilevaa ja lyhytjänteistä. Toimivia käy-
täntöjä puretaan ja uusia rakennetaan, mikä aiheuttaa 
hämmennystä asiakkaiden keskuudessa. Kuntien järjes-
tämissä kilpailutuksissa korostuu tarjottavan palvelun 
hinta, eikä välttämättä niinkään palvelun laatu. Laadun 
lisäksi sosiaaliset tekijät tulisi huomioida kilpailutuksissa 

nykyistä paremmin. Esimerkiksi 
kaikista haavoittuvaisimmassa 
asemassa olevien palveluja ei pi-
täisi kilpailuttaa lainkaan. Näissä 
palveluissa tulisi pyrkiä pysyvyy-
teen, sillä uuteen palveluun löy-
täminen, uuden palvelutuottajan 
toimintakulttuuriin tottuminen 
sekä keskinäisen luottamuksen 
rakentaminen voi viedä kauan ai-
kaa. Kilpailuttamalla menetetään 
helposti myös erityispalveluissa 
kerrytettyä arvokasta asiantunte-

musta ja kokemusta marginaalissa elävien kanssa työs-
kentelystä.

Tukikohta ry:n taival käynnistyi 15 vuotta sitten ky-
seenalaistamalla totuttuja toimintatapoja ja luomalla 
uusia. Asiakaslähtöisyys ja toisin tekeminen ovat aina 
olleet toiminnan keskiössä. Haluan kiittää kaikkia, jotka 
ovat vuosien varrella uskoneet meihin ja olleet mukana 
mahdollistamassa toiminnan kehittämistä! Ennakko-
luulottomuutta, rohkeutta ja avoimuutta tarvitaan yhä 
päihde- ja mielenterveysalan palveluiden kehittämises-
sä, ehkä nyt sote-ratkaisua etsittäessä enemmän kuin 
koskaan. Me Tukikohta ry:ssä jatkamme työtämme 
päihteitä käyttävien, kuntoutujien sekä läheisten parissa 
vanhaa haastaen ja uutta innovoiden.

Ron Furman
toiminnanjohtaja

Tukikohta ry 3



Arvot
Järjestön arvot ovat koko toiminnan läpileikkaavia peri-
aatteita, joita sovelletaan niin asiakastyössä kuin kaikes-
sa muussakin järjestön toiminnassa kuten työyhteisön 

vuorovaikutuksessa, hallinnollisessa kehittämistyössä, 
vaikuttamistoiminnassa tai vaikkapa yhteistyössä mui-
den toimijoiden kanssa.

Tukikohta ry:n arvot ovat:

Asiakaslähtöisyys
• Kaikki järjestön toiminta tähtää päihteitä käyttävi-

en, kuntoutujien ja läheisten palveluiden ja 
yhteiskunnallisen aseman parantumiseen. Järjestön 
toiminta nousee asiakaskunnan tarpeista ja siinä 
kuuluu asiakkaan ääni.

Kunnioittava kohtaaminen
• Kunnioittava kohtaaminen on arvostavaa, toiset 

huomioonottavaa ja suvaitsevaa vuorovaikutusta, 
jossa ihminen hyväksytään tasa-arvoisena 
toimijana.

Osallisuus
• Osallisuus arvona on kuulumista yhteisöön, 

kuulluksi tulemista ja osallisuutta yhteiseen ja 
yksilöä koskevaan päätöksentekoon.

Avoimuus
• Avoimuus arvona tarkoittaa toiminnan ja päätök-

senteon läpinäkyvyyttä, avointa vuorovaikutusta ja 
avointa yhteistyötä kumppaneiden kanssa.

Luotettavuus
• Pidämme lupauksemme ja toimimme sovittujen 

periaatteiden mukaisesti. Olemme luotettava 
yhteistyökumppani. Noudatamme ehdotonta 
luottamuksellisuutta suhteessa asiakkaidemme 
hoitoon ja muihin luottamuksellisiin ja salassa 
pidettäviin tietoihin. Tästä ehdottomasta salassapi-
tovelvollisuudesta on muutamia (esim. lastensuoje-
lulaki) poikkeuksia, joista asiakas saa tietoja 
hoitosuhdetta aloitettaessa.
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Järjestön tarjoamat palvelut
Tukikohta ry tarjoaa palveluja päihteitä käyttäville, 
päihdekuntoutujille ja heidän läheisilleen. Järjestön pal-
velut muodostavat kokonaisuuden, minkä piirissä asiak-
kaan on mahdollisuus liikkua joustavasti eri toimintojen 
välillä.

Järjestö tarjoaa päihteitä käyttäville kynnyksetöntä 
päiväkeskustoimintaa, yksilöllistä palveluohjausta, oh-
jattua ryhmätoimintaa, vertaistoimintaa sekä tukea ja 

palveluohjausta sairaalaympäristössä. Päihdekuntou-
tujille tarjotaan päihdekuntoutusta sekä työllistymisen 
tukea esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan, työkokei-
lujen, oppisopimuskoulutuksen tai palkkatuen kautta. 
Läheisille on puolestaan tarjolla tuki- ja neuvontapalve-
luja, terapeuttinen ja vertaistuellinen läheisryhmä sekä 
virkistystoimintaa.

Päihteitä käyttäville
• Avoimet ovet
• Palveluohjaus
• Elämäntaitoryhmä
• Osis II – vertaistoimintaa
• Satu – tukea ja palveluohjausta sairaalaympäris-

tössä

Päihdekuntoutujille
• Jälkipolku hoito-ohjelma
• Työllistymisen tuki

Läheisille
• Läheisten tuki ja neuvontapalvelut, ryhmä- ja 

virkistystoiminta
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Avoimet ovet -kohtaamispaikka
tuomiin haasteisiin. Asiakkaalla on mahdollisuus saada 
apua ja tukea ammattilaisilta ja vertaisilta.

Asiakasruokailu on oleellinen osa Avoimien ovien 
toimintaa. Osa asiakkaista tutustuu toimintaan pikkuhil-

jaa, käyden ensin vain ruokailemassa. 
Vähitellen moni heistä kiinnittyy Avoi-
mien ovien toimintaan ja tulee osaksi 
kohtaamispaikan yhteisöä. Asiakkaat 
saavat vapaa-ajantoimintojen ja työ-

pajojen kautta onnistumisen kokemuksia, vertaistukea 
ja vaihtoehtoista tekemistä päihteiden käytön tilalle. 
Avoimien ovien tavoitteena eivät ole suuret asiakasmää-
rät, vaan asiakkaan aito kohtaaminen sekä tämän arjen 
vahvistaminen.

Avoimien ovien asiakastyöstä vastasi vuonna 2015 
kaksi palveluohjaajaa. Järjestön muut työntekijät työs-
kentelivät Avoimissa ovissa tarpeen mukaan siten, että 
paikalla oli aina vähintään neljä työntekijää. Järjestön 
kuntouttavassa työtoiminnassa oleva kuntoutuja toimi 
lisäapuna henkilökunnalle sekä vertaistukena asiakkail-
le. Lisäksi Avoimissa ovissa käytettiin vartiointiliikkeen 
palvelua. Vartija oli paikalla Avoimien ovien ajan takaa-
massa asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta.

Avoimista ovista olen 
saanut henkistä ja 

fyysistä apua ja turvaa.

Avoimet ovet on kynnyksetön kohtaamispaikka, joka 
tarjoaa palveluita sekä tukitoimia heikoimmassa ase-
massa oleville päihteitä käyttäville ihmisille. Avoimissa 
ovissa asiakkaalla on mahdollisuus pysähtyä, tulla kuul-
luksi, kysyä neuvoa sekä saada amma-
tillista apua ja vertaistukea. Toiminta 
on haittoja vähentävää ja osallisuutta 
edistävää, eikä asiakkaalta edellytetä 
päihteettömyyttä tai toimintaan sitou-
tumista. Asiakkaille järjestetään työpaja- ja vapaa-ajan 
toimintoja Avoimien ovien yhteydessä.

Avoimien ovien toiminnan rahoitus koostui vuon-
na 2015 RAY:n kohdennetusta toiminta-avustuksesta 
(OmaTila), sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys-
viraston myöntämästä järjestöavustuksesta.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Kynnyksettömän päiväkeskustoiminnan päätavoittee-
na on tukea kaikista heikoimmassa asemassa olevia 
päihteitä käyttäviä ihmisiä, vahvistaa heille suunnattuja 
palveluita, vähentää päihdehaittoja sekä edistää päih-
teitä käyttävien osallisuutta. Avoimissa ovissa pyritään 
tarttumaan mahdollisimman nopeasti asiakkaan esille 
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Täällä on ihmisiä, 
joiden kanssa voi 

jutella ja saa tukea. Lisäksi 
ilmainen ruoka.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• kohdatuksi tuleminen
• osallisuus
• onnistumisen kokemukset
• tunne tarpeellisuudesta
• hetkellinen irtautuminen päihdemaailmasta
• fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haittojen 

väheneminen
• vertaistuki
• yhteisöllisyys
• mielekäs tekeminen

Toiminta vuonna 2015
Avoimet ovet -kohtaamispaikka oli avoinna kevät- ja 
syyskaudella kerran viikossa neljän tunnin ajan. Kohtaa-
mispaikassa oli vuonna 2015 yhteensä 
1588 asiakaskäyntiä. Asiakaskäyntien 
määrät kasvoivat jälleen edellisvuo-
teen verrattuna reilulla 400 käynnillä 
huolimatta siitä, että tilanpuutteesta 
johtuen asiakasmääriä jouduttiin sään-
nöstelemään. Uusia asiakkaita tavoitettiin yhteensä 162 
eri henkilöä. Asiakaskunnasta noin kaksi kolmasosaa oli 
miehiä.

Vuonna 2015 päivitettyjen turvallisuusmääräyksien 
mukaisesti asiakastilassa sai olla enintään 15 asiakasta 

kerrallaan. Kävijämäärien kasvu aiheutti painetta suu-
rempien asiakastilojen löytämiselle, koska aukiolon en-
simmäisen tunnin aikana kävijät joutuivat jonottamaan 
sisäänpääsyä jopa 30 minuuttia. Tämä ei vastaa Avoimi-
en ovien tavoitteita kynnyksettömästä kohtaamispai-
kasta ja asiakkaiden yksilöllisestä kohtaamisesta.

Avoimien ovien asiakkaille suunnattu aamuryhmä 
jatkoi toimintaansa kevääseen saakka. Ryhmään osal-
listui 2–3 asiakasta kerrallaan. Aamuryhmä kokoontui 
keskiviikkoaamuisin valmistamaan ruokaa ja leipomaan 
Avoimien ovien asiakkaille. Aamuryhmään osallistuneilla 
oli tavoitteena vähentää tai lopettaa päihteidenkäyttöä. 
Kannustimena käytetyn ahkeruusrahan maksamisen 
päätyttyä aamuryhmän toiminta alkoi hiipua keväällä. 
Aikaisempina vuosina aamuryhmään osallistuneiden 

elämäntilanne on kuitenkin parantunut 
selkeästi. Osa heistä on siirtynyt kor-
vaushoitoon, opiskelemaan ja yksi on 
lopettanut päihteidenkäytön. Avoimet 
ovet toimivat kohtaamispaikkana myös 
elämäntaitoryhmäläisille, palveluohja-

usasiakkaille sekä järjestön toiminnassa mukana olleille, 
kuntoutuneille asiakkaille.

Avoimissa ovissa vieraili vuoden 2015 aikana loka-
kuun loppuun saakka A-klinikkasäätiön terveys-ja so-
siaalineuvontapisteiden työntekijä ja vertaistoimijoita, 
jotka antoivat asiakkaille tarvittaessa terveysneuvontaa 
sekä kertoivat päihdekentän ajankohtaisia kuulumisia. 
Koska Helsingissä terveys- ja sosiaalineuvontapistei-
den toiminta siirtyi kilpailutuksen johdosta Helsingin 
Diakonissalaitoksen järjestämäksi sekä osin kaupungin 
oman toiminnan piiriin tämä tärkeä yhteistyömuoto 
Avoimissa ovissa päättyi.

Avoimissa ovissa pidettiin vuoden aikana myös muu-
tamia toimintapäiviä. Metropolia ammattikorkeakoulun 
sairaanhoitajaopiskelijat järjestivät asiakkaille hemmot-
telupäivän. Päivän aikana asiakkailla oli mahdollisuus 
leikkauttaa hiuksensa kampaajalla ja saada niska-, har-
tia- ja käsihierontaa sekä kynsienlakkausta. Päivä oli me-
nestys, asiakkaat olivat innoissaan ja toivoivat tällaisia 
päiviä lisää. Lisäksi Laurea ammattikorkeakoulun sosio-
nomiopiskelijat järjestivät joulukorttipajan, missä tehtiin 
joulukortteja Mandala-tekniikalla. Kesällä järjestettiin 
myös retki Suomenlinnaan, joka onnistui erittäin hyvin. 
Osallistujia retkellä oli 12. Retki toteutettiin yhteistyö-
nä A-klinikkasäätiön Uudenmaan palvelualueen Vinkin 
kanssa. Lisäksi kesän ja syksyn aikana järjestettiin kok-
kikurssi, jonka osallistujamäärä oli vähäinen.

Asiakaspalautteiden mukaan asiakkaat ovat olleet 
tyytyväisiä Avoimien ovien toimintaan. Asiakkaat ovat 
kokeneet henkilökunnan kohtaavan heidät tasavertaisi-
na toimijoina. He ovat saaneet apua, vertaistukea ja tur-
vaa. Lisäksi he ovat kokeneet Avoimien ovien toiminnan 
yhteisölliseksi.
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Pohdintaa
Avoimissa ovissa onnistuttiin jälleen erityisen hyvin uu-
sien asiakkaiden tavoittamisessa ja asiakasmäärät jat-
koivatkin nousuaan siten, että vuonna 2015 Avoimissa 
ovissa oli ennätysmäärä kävijöitä. Asiakasmäärät ovat 
olleet kasvussa jo useamman vuoden. Tämä viittaisi sii-
hen, että toiminta vastaa kohderyhmän tarpeita ja kä-
vijät hakeutuvat siksi Avoimien ovien toiminnan pariin. 
Toisaalta se kertoo siitä, että asiakkailla on psykososiaa-
lisen tuen ja kohdatuksi tulemisen tarvetta, mitä julkiset 
palvelut eivät pysty nykyisellään tyydyttämään.

Koska asiakasmäärät ovat lisääntyneet, nykyiset 
asiakastilat eivät enää palvele tarkoituksenmukaisesti. 
Uusia isompia asiakastiloja on etsitty jo jonkin aikaa. 
Muutto toteutuu vihdoin vuoden 2016 toukokuussa ja 
asiakkaat on tarkoitus ottaa mukaan uusien tilojen toi-
mintojen suunnitteluun.

Haasteena asiakastyössä koettiin vuonna 2015 
edelleen asiakkaiden muuntohuumeiden ja päihteiden 
sekakäyttö sekä lisääntyneet mielenterveysongelmat. 
Päihteidenkäytön suorana ja välillisenä seurauksena 
useampi Avoimissa ovissa säännöllisesti asioinut asiakas 
menehtyi vuoden 2015 aikana.

Helsingin kaupungin kilpailutusten seurauksena tär-
keiden yhteistyökumppanien toimintaan ja palveluihin 
tuli muutoksia, mikä luo haasteita asiakaskunnalle. Näi-

den kaikista heikoimmassa asemassa olevien päihteiden 
käyttäjien on vaikeaa siirtyä ja kiinnittyä uusien toimi-
joiden palvelujen piiriin ennestään jo sektoroituneessa 
palvelujärjestelmässä. Pahimmillaan kilpailutukset tar-
koittavat pitkäaikaisten asiakassuhteiden katkeamista 
ja lisääntyvää epävarmuutta asiakkaalle, jonka voi olla 
vaikea luottaa uuteen toimijaan tai opetella toimimaan 
uuden palveluntuottajan toimintakulttuurin mukaisesti. 
Samalla menetetään myös tärkeää erityisosaamista, mi-
tä pitkäjänteisessä palvelujen kehittämistyössä kertyy.

Kohtaamispaikan asiakaskäynnit vuosina 2011–2015
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Palveluohjaus
Palveluohjaus on tarkoitettu päihteitä käyttävälle asi-
akkaalle, joka tarvitsee tukea asioiden hoitoon esimer-
kiksi viranomaistapaamisiin liittyen. Palveluohjaus on 
työmuoto, jossa palveluohjaaja on asiakkaan tukena 
asioiden hoidossa ja elämäntilanteen jäsentämisessä. 
Kyseessä on prosessi, joka lähtee asiakkaan lähtökoh-
dista ja tarpeista käsin. Asiakkaan ko-
konaisvaltainen kohtaaminen on palve-
luohjauksen perusta. Palveluohjausta 
tehdään asiakkaan arjessa ja se tähtää 
aina asiakkaan elämänlaadun ja toimin-
takyvyn vahvistumiseen.

Palveluohjaustoiminnan rahoitus 
koostui vuonna 2015 RAY:n avustuk-
sesta (OmaTila) sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja 
terveysviraston myöntämässä järjestöavustuksessa.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Palveluohjauksen tavoitteena on asiakkaan elämänhal-
linnan ja toimintakyvyn koheneminen. Palveluohjaaja 
auttaa löytämään asiakkaalle parhaiten soveltuvat pal-
velut ja tarvittaessa hän tukee asiakasta tämän muutos-
toiveissa. Palveluohjaus muodostaa asiakkaan ja työnte-

kijän kohtaamisista ja asioinneista, joissa palveluohjaaja 
toimii samalla asiakkaan etujen valvojana. Palveluohjaa-
ja lähtee tarvittaessa mukaan viranomaistapaamisiin. 
Halutessaan asiakas saa tietoa ja tukea esim. hoitoon 
hakeutumisesta.

Palveluohjauksessa asiakkaan elämäntilannetta 
sekä avun ja tuen tarvetta lähdetään 
kartoittamaan tapaamisten avulla ja 
asiakkaan esille tuomiin ongelmiin 
tartutaan mahdollisimman nopeasti. 
Luottamuksellinen asiakassuhde muo-
toutuu vähitellen kohtaamisten kautta. 
Palveluohjauksessa ihminen kohda-
taan kokonaisvaltaisesti ilman kiirettä. 

Jokaisen asiakkaan palveluohjauspolku on erilainen: 
toisilla se koostuu tiiviistä tapaamisista ja asioinneista, 
kun taas osalle riittävät tapaamiset harvemmin. Elä-
mäntilanteen selkiydyttyä moni tarvitsee vielä vahvis-
tusta omalle toiminnalleen tukipuheluiden muodossa. 
Järjestössä toimitaan aktiivisesti palveluohjaustyömuo-
don levittämiseksi ja juurruttamiseksi osaksi julkisen ja 
yksityisen puolen toimijoiden työtä.

Ilman sitä 
[palveluohjausta] en 

olisi pärjännyt edes arjen 
normaaleissa asioissa 
saatikka byrokratiassa tässä 
Suomen maassa.
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Asiakasprosessin tavoitteet:
• toimintakyvyn vahvistuminen
• elämänlaadun paraneminen
• itsenäisyyden vahvistuminen
• osallisuus
• voimaantuminen
• haittojen väheneminen
• yhteiskuntaan integroituminen

Toiminta vuonna 2015
Palveluohjauksessa oli vuonna 2015 yhteensä 47 asia-
kasta, joista naisia oli 20. Naisia oli palveluohjauksessa 
edellisiä vuosia enemmän. Asiakkaan ja palveluohjaajan 
välisiä tapaamisia oli 287 ja palveluohjauskäyntejä eri 
paikoissa 75. Palveluohjaukseen liittyviä puheluita oli 
550. Suurin osa palveluohjaus asiakkaista tarvitsi tukea 
elämäntilanteensa prosessoimisessa, sosiaali- ja terve-
ysasioissa, viranomaisten kanssa asioimisessa, päihde-
hoitopalveluihin ja asumiseen liittyvissä asioissa, tietoa 
eri opiskelupaikoista sekä tukea opiskeluun liittyen. Pal-
veluohjauksessa painottui selkeästi asiakkaiden oman 
elämäntilanteen prosessoinnin tarve.

Osaltaan pitkäjänteisen avun ja tuen tuloksena mo-
nen palveluohjauksessa olleen asiakkaan siivet ovat 
alkaneet kantaa. Osa heistä on aloittanut opiskelun eri 
oppilaitoksissa. Osa hoitojärjestelmän ulkopuolella ole-
vista asiakkaista on aloittanut korvaushoidon tai on siir-
tymässä korvaushoidon piiriin.

Palveluohjaajat pitivät vuonna 2015 infoja palve-
luohjauksesta työmuotona sekä järjestön muusta toi-

minnasta mm. eri sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille 
ja HUS:in päihdepsykiatrian poliklinikalla ja Helsingin 
vankilassa. Verkostotyötä toteutettiin Kurvin alueen 
sosiaali-, terveys- ja vertaistoimijajärjestöjen Kujato-
verkostossa, missä ammattilaiset ja vertaiset toimivat 
yhdessä. Palveluohjaajat olivat lisäksi mukana mm. to-
teuttamassa Ystävänpäivä- ja Asunnottomien yö-tapah-
tumaa Kujato-verkoston toimijoiden kanssa sekä osal-
listuivat Suomen palveluohjausyhdistyksen toimintaan 
aktiivisesti.

Päihteitä käyttävien asiakkaiden palveluohjaus 
vuosina 2012–2015
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Olen saanut tukea 
enemmän kuin 

uskalsin toivoa. Upeat ihmiset 
ja ainut paikka kelle voi 
kertoa koko totuuden 
elämäntilanteesta, mitään 
kaunistelematta. Olen saanut 
pontta omiin voimavaroihini.

Pohdintaa
Palveluohjauksellisella työotteella on suuri vaikuttavuus 
päihteitä käyttävän asiakkaan elämänlaadun- ja hallin-
nan paranemiseen. Pitkäjänteisessä palveluohjaussuh-
teessa asiakasta voidaan tukea oman elämän haltuun 
ottamisessa ja itsenäisen elämän vah-
vistamisessa. On erittäin tärkeää, et-
tä palveluohjaaja tutustuu asiakkaan 
elämäntilanteeseen, arjen haasteisiin 
ja voimavaroihin sekä tämän tavoit-
teisiin. Luottamusta rakennetaan koh-
taamisten kautta ja pikkuhiljaa asiak-
kaan ja palveluohjaajan välille syntyy 
luottamuksellinen suhde.

Valitettavasti sosiaali- ja terveys-
alalla esiintyy kuitenkin palveluohjaukseen liittyviä vää-
rinkäsityksiä. Yleinen ennakkoluulo on, että palveluoh-
jaus on pelkkää kahvittelua ja oleilua asiakkaan kanssa. 

Päihteitä käyttävät asiakkaat tarvitsevat kuitenkin ko-
konaisvaltaista kohtaamista, jossa huomioidaan heidän 
koko elämäntilanteensa. Päihdepalvelujärjestelmän 
joustamattomuus, palveluiden pirstaleisuus ja moni-
mutkaisuus tarkoittavat usein sitä, että asiakas, jolla on 

elämänhallinnan ongelmia, ei pysty 
palveluissa asioimaan. Tällöin tarvitaan 
palveluohjauksen kaltaista uudenlaista 
työtapaa, jossa palveluohjaaja kulkee 
asiakkaan rinnalla, auttaa tätä palve-
luihin hakeutumisessa ja niissä asioi-
misessa sekä toimii hänen etujensa 
valvojana ja siten madaltaa kynnystä 
palvelujärjestelmän ja asiakkaan välil-
lä. Näin estetään myös se, että montaa 

erilaista palvelua samanaikaisesti tarvitseva luiskahtaa 
järjestelmien väliin ei kenenkään asiakkaaksi.
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Elämäntaitoryhmä
Elämäntaitoryhmät ovat toimineet järjestön perustami-
sesta saakka jo 16 vuoden ajan. Elämäntaitoryhmä on 
päihteitä käyttävien täysi-ikäisten asiakkaiden ryhmä-
toimintaa ja sen tarkoituksena on tukea asiakkaan toi-
mintakykyä, vahvistaa sosiaalisia valmiuksia ja edistää 
kuntoutumista. Olennaista elämäntaitoryhmätoimin-
nassa on herättää asiakkaassa halu muutosprosessiin 
ja kiinnostus itsensä hoitamiseen. Ryhmätoiminta pe-
rustuu haittojen vähentämisen ideologiaan, psykososi-
aaliseen kuntoutukseen, ryhmässä oppimiseen sekä 
vertaistukeen.

Elämäntaitoryhmätoimintaa rahoitti vuonna 2015 
RAY kohdennetulla toiminta-avustuksella (Ak2)ja Van-
taan kaupunki pienimuotoisella avustuksella. 

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Elämäntaitoryhmässä pyritään avaamaan uusia mah-
dollisuuksia asiakkaan elämässä ja etsimään päihdekult-
tuurille vaihtoehtoisia toimintatapoja. Tavoitteena on 
asiakkaan elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantuminen, 
voimavarojen ja itsetuntemuksen lisääntyminen, vuo-
rovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen 
ja toimintakyvyn vahvistuminen. Ryhmäläiset pyritään 

sitouttamaan kokonaisvaltaisesti vertaistuelliseen ryh-
mäprosessiin, jota ohjaa sosiaali- ja terveysalan koulu-
tuksen saanut työpari.

Ryhmätoiminta sisältää joka viikkoiset ryhmäistun-
not ja vapaa-ajan toiminnot, neljä leiriä ja kaksi työpajaa 
vuoden aikana. Ryhmä toimii non stop –periaatteella ja 
asiakkuus voi kestää enintään yhden vuoden.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• arjen hallinnan paraneminen
• itsetunnon koheneminen
• psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisääntyminen
• ihmissuhteiden paraneminen
• päihdekeskeisen ajattelun muuttuminen
• uusien menetelmien löytäminen tunteiden 

käsittelyyn
• kiinnostus itsestä huolta pitämiseen lisääntyy
• vastuun ottaminen omista valinnoista
• suonensisäisen huumeidenkäytön väheneminen/

loppuminen
• tarpeenmukaisten palveluiden/jatkokuntoutuksen 

piiriin pääseminen (esim. korvaushoito)
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Sain ryhmästä kaikkea 
normaalia tekemistä, 

mitä ei tulisi muuten tehtyä ja 
kaikkea hyvää tietoa, kuinka 
yrittää olla vetämättä.

Jokaisella asiakkaalla on myös itse asetettuja, yksilölli-
siä tavoitteita, joita voivat olla esimerkiksi ryhmätoimin-
taan sitoutuminen, asuntoasioiden kuntoon saaminen, 
oheiskäytöstä eroon pyrkiminen, sekakäytön vähentä-
minen, työelämään siirtyminen tai vaikkapa mielekkään 
harrastuksen löytäminen. Asiakasta tuetaan Elämäntai-
toryhmässä tämän itse itselleen asettamien tavoitteiden 
toteuttamisessa.

Toiminta vuonna 2015
Vuonna 2015 elämäntaitoryhmäistuntoja oli kevät- ja 
syyskaudella yhteensä 38. Vapaa-ajan toimintoja oli 
vuoden aikana yhteensä 30 kertaa. Ryhmäläisille järjes-
tettiin vuoden aikana kaksi neljän kerran kokkikurssia 
Helsingin työväenopistolla. Ryhmäprosessiin kuuluvat 
neljä leiriä järjestettiin Serenassa, Iitissä ja kahteen ker-
taan Tuusulanjärvellä Kellarpellon mö-
kissä. Leirien kesto vaihteli kahdesta 
kolmeen päivään.

Elämäntaitoryhmän toiminnasta 
kiinnostuneita henkilöitä vuonna 2015 
oli yhteensä 27, joista miehiä oli 11 ja 
naisia 16. Näistä henkilöistä ryhmätoi-
mintaan sitoutui vuoden aikana yhteensä 13 ja he olivat 
iältään 22-43 vuotta. Elämäntaitoryhmän ohjaajat koh-
tasivat elämäntaitoryhmätoiminnan puitteissa vuonna 
2015 yhteensä 575 kertaa asiakasta.

Ryhmäläisistä kahdeksan oli korvaushoidossa, heistä 
5 suboxonessa ja 3 metadonissa. Muita päihteitä kuten 
alkoholia, amfetamiinia, bentsodiatsepiineja, lyricaa, 
kannabista, lakkaa, MDPV:tä sekä muita muuntohuu-
meita käytettiin säännöllisesti. Heillä esiintyi runsaasti 
myös erilaisia terveydellisiä ongelmia, mm. seuraavia 
sairauksia: allergiat, astma, B-hepatiitti, diabetes, mu-
nuaisten vajaatoiminta, kaksisuuntainen mielialahäiriö, 
skitsofrenia, sydänvika ja sydämen vajaatoiminta. Suu-
rimmalla osalla oli lisäksi C-hepatiitti. Kahdeksalla ryh-
mäläisellä kolmestatoista oli sakkoja maksettavanaan. 
Monilla oli jotakin ammatillista koulutusta, mutta osalla 
oli peruskoulu tai ammattikoulu jäänyt kesken.

Ryhmän ohjaajat kävivät markkinoimassa ryhmätoi-
mintaa vuonna 2015 A-klinikkasäätiön Arabianrannan ja 
Kettutien korvaushoitoklinikoilla, Kontulan Symppikses-
sä, Sininauhasäätiön toimintakeskus Spotissa, Helsingin 
vankilassa, Vantaan H-klinikalla, Pelastusarmeijan Alp-
pikadun asumisyksikössä ja Helsingin yhdyskuntaseu-
raamustoimistossa. Asiakkaat ohjautuivatkin Elämän-
taitoryhmään mm. korvaushoitoklinikoilla pidettyjen 
infotilaisuuksien tuloksena, sosiaalityöntekijöiden lähet-
täminä, ryhmän jäsenen toimesta tai itse hakeutumalla, 
läheisryhmään osallistuneen omaisen motivoimana sekä 
järjestön Avoimien ovien päiväkeskustoiminnan kautta.

Yhteistyö Vantaan Huumehoitoklinikan kanssa jatkui 
vuonna 2015 niin, että Elämäntaitoryhmän ohjaajat jär-

jestivät korvaushoidossa oleville vantaalaisille sosiaalista 
kuntoutusta yhteensä kolme kertaa. Yhteistyöhön kuu-
lui myös Elämäntaitoryhmien ohjaajien osallistumisen 
H-klinikan päivätoimintaan ja yhteisöpalavereihin, jois-
sa ideoitiin yhdessä asiakkaiden kanssa muun muassa 
sosiaalisen kuntoutuksen sisältöä. Sekä korvaushoidon 
asiakkaiden että työntekijöiden mielestä yhteistyö koet-
tiin tarpeelliseksi ja arkea tukevaksi toiminnaksi. Lisäksi 
tehtiin yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja Elämäntaito-
ryhmässä olikin keväällä harjoittelijana Laurean rikosseu-
raamusalan sosionomiopiskelija yhteensä 10 viikon ajan.

Pohdintaa
Elämäntaitoryhmä on tärkeä osa järjestön palvelukoko-
naisuutta. Ryhmän avulla järjestö tavoittaa vaikeassa ase-
massa olevia asiakkaita, joilla on vielä aktiivista päihteiden 

käyttöä. Ryhmätyöskentelyllä voi olla 
merkittävä vaikutus asiakkaan elämään, 
koska pitkäjänteisen ryhmäprosessin 
avulla asiakas voi tarkastella elämän-
tilannettaan ja omien voimavarojen 
vähitellen karttuessa tehdä pieniä ja 
isojakin muutoksia elämässään ryhmän 

ja ohjaajien tuella. Elämäntaitoryhmä täydentää julkisen 
palvelujärjestelmän puutteita ja tarjoaa psykososiaalista 
tukea vielä päihteitä käyttäville ja haittoja vähentävässä 
korvaushoidossa oleville edistäen näin kuntoutumista. 
Vertaistuen elementti on tärkeä osa ryhmäprosessia.

Elämäntaitoryhmien toiminta sisältää ajatuksen, et-
tä elämän laadun parantaminen on mahdollista, vaikka 
käyttö ei loppuisikaan. Haittojen vähentäminen on arvo 
sinänsä. Esimerkiksi ihmissuhteiden parantuminen ja 
parempi huolenpito itsestä ovat jo itsessään merkittäviä 
edistysaskeleita päihteitä käyttävän elämässä. Elämän-
laadun koheneminen ja pienet edistysaskeleet elämän 
eri osa-alueilla avaavat mahdollisuuksia muutokselle ja 
sitä kautta päihteiden käyttökin voi loppua, vaikka käy-
tön lopettamista ei pidetä ensisijaisena tavoitteena.
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Satu-projekti
Satu-projektissa kehitetään päihteitä käyttävien ja 
psyykkisesti oireilevien asiakkaiden sairaalahoidon 
rinnalle motivoivaa palveluohjaus- ja tukitoimintaa. 
Toiminnalla tuetaan päihteitä käyttäviä sekä psyykki-
sesti oireilevia potilaita ja heidän läheisiään. Hanket-
ta rahoittaa RAY ja projekti toteutetaan yhteistyössä 
Haartmanin ja Malmin sairaaloiden kanssa vuosina 
2014–2017.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Projektin tavoitteena on tukea päihteitä käyttäviä ja 
psyykkisesti oireilevia sekä heidän läheisiään. Palve-
luohjaus tarjoaa asiakkaalle jatkumoa siten, että so-
maattisen sairaalahoidon tai päivystysjakson päätyttyä 
asiakas voi saada apua ja tukea esimerkiksi jatkohoitoon 
tai muihin palveluihin hakeutumisessa. Projektin työnte-
kijät jalkautuvat ja voivat esimerkiksi saattaa asiakkaan 
sovittuihin palveluihin asiakkaan kotiuduttua. Asiakkaal-
le syntyy parempi mahdollisuus kohdata arjen haasteita 
ja saada tarvitsemaansa tukea ja palvelua.

Toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymis-
tapaan, motivoivaan palveluohjaukseen ja osittain et-

sivään työotteeseen, jossa painotetaan luottamuksen 
herättämisen tärkeyttä. Ajatuksena on, että sairaala-
jakso on hyvä hetki tavoittaa asiakas ja motivoida häntä 
muutokseen. Asiakasta aktivoidaan ja tuetaan omien 
asioiden hoitoon sekä oman elämäntilanteen haltuun 
ottamiseen.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• oman tilanteen tunnistaminen ja elämäntilanteen 

selkiytyminen
• itseluottamuksen vahvistuminen ja parempi 

luottamus omiin kykyihin
• vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojen 

koheneminen
• elämänlaadun paraneminen, toimintakyvyn ja 

itsenäisen elämän vahvistuminen
• tarpeenmukaisten palveluiden piiriin pääseminen
• läheisen huolen väheneminen ja tuen piiriin 

pääseminen

Toiminnassa korostuu yhteistyö projektin työntekijöi-
den ja potilasta hoitavan osaston välillä. Tiivis yhteistyö 
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Aivan mahtava ja 
positiivinen projekti, 

joka tukee oikealla tavalla 
meidän sairaaloissa 
työskentelevien päihdehoito-
työtä, toivottavasti vielä 
laajenee!
– Sairaalan työntekijä

esillä, aulojen info-tv:ssä pyöri projektin mainos ja käyn-
tikortteja jaettiin osastoilla ahkerasti. Työn vakiinnuttua 
ja kokemuksen kerryttyä Haartmanin sairaalassa oli 

luontevaa siirtyä Malmin sairaalaan. 
Kaikkiaan sairaaloissa käyntipäiviä 
vuonna 2015 oli yhteensä 162 joista 
123 oli käyntejä Haartmanin sairaalas-
sa ja 39 Malmin sairaalassa.

Sairaaloiden kautta projektiin oh-
jautui 143 asiakasta. Heistä noin kol-
mannesta tavattiin useammin kuin 
kerran ja palveluohjauksessa on ollut 
kuukausittain 4-8 ihmistä. Enemmistö 

asiakkaista oli miehiä (65%). Satu-projektiin ohjautuvien 
potilaiden diagnoosit olivat varsin vaihtelevia. Yleisin syy 
sairaalahoidon taustalla oli yleiskunnon romahdus tai 
sekavuus. Myös erilaisia infektioita esiintyi. Delirium ja 
kouristukset olivat nekin usein sairaalahoidon taustalla 
ja lisäksi asiakkailla oli muitakin oheissairauksia.

Kaiken kaikkiaan asiakaskohtaamisia projektilla oli 
yhteensä 347, mikä sisältää niin henkilökohtaiset tapaa-
miset sairaalassa ja sairaalan ulkopuolella että puhelin-
kontaktit. Vaikka projektin yhtenä tehtävänä on tukea ja 
tiedottaa tarvittaessa myös omaisia heille suunnatuista 
palveluista ja tästä kerrotaan myös osastoilla, niin yh-
teensä vuoden aikana omaisia on ollut projektiin yhtey-
dessä ainoastaan kahdeksan.

poistaa työn päällekkäisyyttä ja selkeyttää työnjakoa. 
Projektin työntekijät eivät käytä potilastietojärjestel-
mää, mutta ovat tuomassa sairaalan henkilökunnalle 
tärkeää lisätietoa potilaan tilanteesta. 
Samalla varmistetaan, että asiakas saa 
tarvitsemansa tuen ja palvelut myös 
sairaalajakson jälkeisessä arjessa. Sai-
raaloiden päihde- ja sosiaalityönteki-
jät ovat vahvasti mukana hankkeen 
toteuttamisessa ja toimintatavan ke-
hittämisessä.

Projektissa toimi vuonna 2015 
kaksi työntekijää, projektivastaava ja 
projektityöntekijä, jotka molemmat osallistuivat palve-
luohjaustyön tekemiseen. Työntekijöillä on laaja-alaista 
kokemusta sosiaali- että terveysalalta niin yksityiseltä 
kuin julkiselta sektorilta.

Toiminta vuonna 2015
Vuoden alusta projektin työntekijät jalkautuivat Haart-
manin sairaalaan. Ensimmäinen kontakti osastoihin 
luotiin käymällä esittelemässä projektia osastojen 
työntekijöille. Vastaanotto oli heti alusta lähtien hyvä 
ja projektin oli helppo aloittaa työskentely osastoilla. 
Osastojen henkilökunta työskentelee kolmessa vuoros-
sa, mistä johtuen tiedon välittäminen projektista koko 
henkilökunnalle vie aikaa. Esitteitä pidettiin koko ajan 
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Sairaaloiden osastojen henkilökunta on kokenut pro-
jektin tärkeänä matalan kynnyksen apukeinona. Se, että 
projektin työntekijät tapaavat asiakasta jo osastohoidon 
aikana, koetaan hyödyllisenä ensimmäisenä askeleena 
mahdollista jatkohoitoa ja palveluohjausta ajatellen. 
Projektin työntekijöillä on myös sairaalahenkilökuntaa 
paremmin aikaa keskustella potilaan kanssa, kohdata 
tämä aidosti ja olla läsnä. Tämä aito kohtaaminen on 
noussut erääksi tärkeimmäksi huomioksi niin työnte-
kijöiden, yhteistyökumppanien kuin kohderyhmänkin 
palautteissa.

Käytännössä on huomattu, että päihdesairaanhoi-
tajien tehtävä on kysyä laajalti asiakkaiden päihteiden-
käytöstä ja paneutua juuri tuohon problematiikkaan, 
kun taas projektin työntekijöillä on 
mahdollisuus vapaammin keskustel-
la asiakkaan kanssa tästä itsestään 
nousevista teemoista ja kysymyksis-
tä, kuten tämän elämäntilanteesta 
ja arjen haasteista. Se, ettei projektin 
työntekijöillä ole virkaroolia, he eivät 
tiedä asiakkaista muuta kuin etunimen ja iän, on koet-
tu toimivaksi käytännöksi, sillä se herättää luottamusta 
asiakkaissa.

Niin yhteistyötahot kuin projektin asiakkaat ovat 
kokeneet, että projekti madaltaa kynnystä pyytää apua 

ja projektista on ollut hyötyä erityisesti asiakkaille, joilla 
ei ole kotiuduttuaan tukea omaisista tai olemassa ole-
vasta viranomais- tai palveluverkostosta. Asiakkaat ovat 
kokeneet tärkeäksi, että projektin työntekijöillä on aikaa 
keskustella heidän kanssaan. He ovat olleet myös iloisia 
saadessaan sitä tukea, mitä ovat tarvinneet. Heille on ol-
lut tärkeää saada apua palveluihin menemisessä ja asioi-
densa hoitamisessa sen lisäksi, että he ovat halutessaan 
voineet käydä luottamuksellisia keskusteluja projektin 
työntekijöiden kanssa.

Pohdintaa
Projekti on edennyt suunnitellusti ja se on kyennyt mu-
kautumaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin, vaikka pro-

jektin palveluohjaajan vaihtuminen 
vuoden aikana kaksi kertaa aiheutti-
kin haasteita. Vuosi 2015 oli projektin 
ensimmäinen aktiivinen asiakastyön 
vuosi, josta saatiin arvokasta koke-
musta työskentelymenetelmien kehit-
tämistä varten. Vuoden aikana oiottiin 

ehkä alun omia ennakko-oletuksia ja myös pohdittiin 
työtapoja ja sitä, mikä toimii sairaalaympäristössä. Alun 
perin projektin kohderyhmäksi määriteltiin enemmän-
kin nuoret aikuiset ja huumeiden käyttäjät. Nopeasti tuli 
kuitenkin esille, että projektin asiakkaiksi ohjautuu hyvin 

Monet potilaat ovat 
ottaneet avoimesti ja 

positiivisesti projektin 
työntekijät vastaan.
– Sairaalan työntekijä
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Etenkin henkisen 
puolen asioista on 

asiakkaan helpompi avautua 
teille kuin muille terveysalan 
ammattilaisille. Matalampi 
kynnys?
– Sairaalan työntekijä

erityyppisiä päihteiden käyttäjiä päihteitä erittelemättä. 
Projektissa katsottiinkin, ettei ikää ole tarkoituksen-
mukaista liiaksi rajata, kuten projektin alussa oli tehty. 
Niinpä kohderyhmää laajennettiin koskemaan kaikkia yli 
18-vuotiaita päihdeongelmasta kärsiviä. Asiakkaan oma 
tarve ja motivaatio ratkaisevat Satu-projektin palvelui-
den piiriin pääsemisen.

Projektin tärkein onnistuminen 
lienee siinä, että asiakkaat ovat ko-
keneet tulleensa kohdatuksi. Projek-
tin työntekijät tulevat paikalle silloin, 
kun asiakas on alttiina ottamaan vas-
taan tukea ja ohjausta, ja sitä kautta 
asiakkaita on saatu palveluiden piiriin 
yhteiskunnan marginaalista. Yhteis-
työkumppaneiden mielestä projekti 
on osaltaan palveluohjannut sellaisia potilaita päihde-
palvelujen (ja muiden palvelujen) piiriin, jotka olisivat 
muutoin kadonneet tietämättömiin. Eräänä tuloksena 
voidaan siis pitää sitä, että projekti on konkreettisesti 
edistänyt terveyttä, vähentänyt inhimillistä kärsimys-
tä sekä konkreettisesti säästänyt yhteiskunnan varoja. 
Säästöä voidaan verrata hoitamattomuuden aiheutta-
miin kustannuksiin. Päihdetapauslaskennan mukaan 
päihteiden (tässä huumausaineiden) käyttäjiä kohda-
taan yhä enemmän terveyspalveluissa ja tämä edellyt-

tää paitsi palvelujen muotoilua, myös henkilöstön tie-
dollisten ja taidollisten sekä asenteellisten valmiuksien 
kehittä mistä.

Vaikka toistaiseksi sairaalan työntekijöiden suorat 
yhteydenotot projektityöntekijöihin ovat olleet vä-
häisiä, potilaiden ohjaus projektille paikan päällä on 
lisääntynyt koko ajan. On myös huomattu, että projek-

tille jätetään usein ohjaamatta muun 
muassa korvaushoidossa olevia poti-
laita. Tätä perustellaan sillä, että heillä 
on jo aktiivinen hoitosuhde olemassa 
eikä palveluohjaustarvetta enää ole. 
Olemassa oleva hoitokontakti ei kui-
tenkaan välttämättä sulje pois psyko-
sosiaalisen tuen tarvetta, mitä myös 
asiakkaat itse ovat tuoneet esille. 

Satu-projektin vuoden 2015 ehkä eniten ajatuksia he-
rättänyt asia olikin kysymys siitä, kuka määrittelee sen, 
kuka on sopiva asiakas projektille ja palveluohjaukseen. 
Kenen tehtävänä on toimia portinvartijana siinä koh-
taa, kun pohditaan asiakkaan tarpeita ja mahdollisia 
tukimuotoja? Toki ammattilaisilla on käsissään vaihto-
ehtojen paletti, mitä asiakkaalla itsellään ei ole. Mutta 
mitä tulee Satu-projektiin ja sen tarjoamaan tukeen, 
niin asiakas on toimeksiantaja, jolle pyritään antamaan 
se tuki, mitä hän tarvitsee.

Palvelut päihteitä käyttäville 17



Osis II  
– vertaisten osallisuutta vahvistamassa

naisista vertaistoimijoita naiserityisissä asioissa, mah-
dollistaa vertaistuki, voimaannuttaa ja tarjota vahvistus-
ta naiseudelle. EVVK-ryhmän tavoitteena on puolestaan 
tavoittaa palveluiden ja vertaistoiminnan piirin päihteitä 
käyttäviä ihmisiä ja tarjota heille tietoa, koulutusta se-
kä palveluohjausta. Vertotiimissä sen sijaan tavoitteena 
on jakaa kokemuksia vertaisena toimimisesta, mah-
dollistaa vertaistuen saaminen ja antaminen, syventää 
vertaisten tietotaitoa sekä voimaannuttaa ja virkistää 
vertaisena toimivia.

Hankkeessa työskentelee kaksi projektisuunnitteli-
jaa ja projektipäällikkö.

Toiminta vuonna 2015
Kaikille naisille avoin VeryNais-ryhmä 
käynnistettiin kevättalvella ja ryhmä 
oli hyvin suosittu alusta alkaen. Naisille 
suunnatussa VeryNais-ryhmä kokoon-
tui vuoden aikana 10 kertaa. Lisäksi 
naisten toivomuksesta heille pidettiin 

syksyllä yhden yön leiri. Eri osallistujia ryhmässä oli 27, 
osallistumiskertoja 107. Keskimäärin yhdessä ryhmässä 
kävi 10 naista. Naiset olivat aktiivisia kehittämään ryh-
mää ja heillä oli paljon ideoita, he myös toivat esille vai-
keitakin kokemuksiaan muiden antaessa vertaistukea. 

Ihana, että on joku 
taho joka pitää meitä 

ihmisinä ja saadaan jopa 
vastuullisia tehtäviä.

Osis II-hanke (2015–2017) kehittää vertaistoimintaa kes-
kittyen huumemaailmassa elävien vertaisten toiminnan 
vahvistamiseen. Niin kuntoutuville kuin aktiivisesti päih-
teitä käyttäville vertaistoimijoille tarjotaan voimaannut-
tavaa ryhmätoimintaa ja koulutusta. Vertaistoiminta on 
kokemukseen perustuvaa vuorovaikutusta, jossa usko-
taan ihmisen sisäisiin voimavaroihin.

Osiksessa hankekumppaneina toimivat A-klinikka-
säätiö, Tukikohta ry ja Suomen Lumme ry. Rahoittajana 
on RAY. 

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Ensimmäiseen Osis-hankkeeseen (2011–2014) saatu jat-
kohanke, Osis II –vertaisten osallisuutta vahvistamassa, 
jatkaa huumetyön vertaistoiminnan 
kehittämistä. Osiksen toiminta perus-
tuu kolmeen ryhmään ja yhdessä te-
kemiseen. Ammattilaisten tukemana 
vertaiset ohjaavat ja saattavat palve-
luiden ulkopuolella olevia tuettaviaan 
palvelujärjestelmään. Työote ja ideologia on haittoja 
vähentävä – pienetkin muutokset ihmisen elämässä li-
säävät hyvinvointia ja parantavat elämänlaatua.

Kullakin ryhmällä on oma funktionsa ja hiukan eri 
tavoitteet. VeryNais-ryhmän tavoitteena on kouluttaa 
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Aattele mikä voimavara 
meissä on. Tuntuu 

kivalta kuulua voimavaraan.

Käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa seksuaalisuus, 
seksuaaliterveys, matalan kynnyksen lääkäripalvelut, 
kokemuket lastensuojelusta ja itsetunto. Lisäksi oli pien-
tä hemmottelua. Lääkäri vieraili ryhmässä kaksi kertaa. 
Ryhmän naisista kolmelle asennettiin ehkäisykapseli 
Osiksessa, ja kaksi ohjattiin ehkäisyasioissa Keskistet-
tyyn ehkäisyneuvontaan.

Uutena innovaationa käynnistettiin EVVK eli ”etä-
vertaisten voimaannuttava koulutus”-ryhmä, joka 
suunnattiin aktiivisesti päihteitä 
käyttäville asiakkaille ja jonka kesto 
on 4–5 kertaa. Kevään EVVK-ryhmä 
pidettiin Helsingin kaupungin yllä-
pitämässä Kontulan Symppiksessä 
ja syksyn ryhmä Sininauhasäätiön ylläpitämässä Puo-
limatkankoti Pessissä. EVVK-ryhmiä pidettiin kaksi, 
kumpaakin neljä kertaa. Eri osallistujia oli yhteensä 55 
(keväällä 22 ja syksyllä 33). Aiheina EVVK:ssa oli muun 
muassa turvallisempi pistäminen, muuntohuumeet, 
hätäensiapu, C-hepatiitti, vertaisena toimiminen sekä 
päihdepalvelut.

Niin sanottu Lähivertaisten ryhmä linkitettiin Terve-
ys- ja sosiaalineuvontapiste Vinkin ylläpitämän Vertotii-
min kylkeen ja myös tässä ryhmässä oli osallistujia alusta 
lähtien. Vertaisina toimiville suunnattu koulutuksellinen, 
vertaistuellinen ja voimaannuttava Verto-tiimi kokoon-
tui 8 kertaa (+Vinkin kanssa yhdessä pidetyt tiimit). 
Vertaisina toimiville järjestettiin myös työnohjausta. Eri 
osallistujia tiimissä kävi 31, osallistumiskertoja 98. Ver-
to-tiimissä käsiteltiin muun muassa eri palveluita, omaa 
jaksamista ja hyvinvointia, vertaisuutta ja vertaistoimin-

taa sekä saattamista ja palveluihin ohjaamista. Osiksen 
vertaisille järjestettiin vuoden aikana viisi virkistyspäivää 
ja pikkujoulut. Osiksen vertaiset tekivät vuoden aikana 
kentällä aktiivista vertaistoimintaa neuvoen ja ohjaten 
päihteitä käyttäviä ihmisiä palveluihin. He täyttivät tuet-
taviensa ohjaamisista lomaketta ja lomakkeita palautui 
peräti 803 kappaletta.

Helsingin kaupungin kilpailutuksen myötä Osiksen 
läheisenä hankekumppanina toiminut Terveys- ja sosiaa-

lineuvontapiste Vinkki lopetti työnsä 
30.10.2015 18 vuoden toiminnan jäl-
keen. Terveysneuvontapalvelut siir-
tyivät Helsingin kaupungille ja Helsin-
gin Diakonissalaitokselle. Niinpä Osis 

otti Vinkin vertaiset siipiensä suojiin ja HDL:n kanssa 
käynnistettiin yhteistyötä. Osiksen harteille jäi vertais-
ten saattaminen Vinkin asiakasvuoroista Diakonissalai-
toksen uusiin terveysneuvontapisteisiin. Myös Helsin-
gin kaupungin terveysneuvontapisteiden, Symppisten, 
kanssa tehtiin yhteistyötä.

Osis osallistui vuoden aikana muun muassa Vety-
verkostoon ja SOSTE:n arviointifoorumiin. Säännölliset 
palaverit aloitettiin uuden hankekumppanin, Suomen 
Lumme ry:n kanssa tarkoituksena tukea Suomen Lum-
peen toimintaa. Yhteistyötä tehtiin mm. Pro-tukipiste 
ry:n, Sininauhasäätiön, Helsingin Diakonissalaitoksen, 
Symppisten ja Keskitetyn ehkäisyneuvonnan kanssa. 
Vaikuttamistyötä tehtiin laajasti eri toimijoiden kanssa 
yhteistyössä.

Vertaistoiminnasta käytiin puhumassa Jyväskylän 
yliopistossa, Sosiaalityön tutkimuksen päivillä Turussa, 
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Etsivän työn seminaarissa Espoossa, Omniassa Espoos-
sa, Porvoon päihdepäivillä, Päihdetiedotusseminaarissa 
Espanjassa, Päihdepäivillä Helsingissä, A-klinikkasääti-
ön eettisen toimikunnan juhlafoorumissa Helsingissä ja 
EMCDDA:n koordinoimassa National REITOX Acade-
myn seminaarissa Wienissä. Tutkimusyhteistyötä tehtiin 
Jyväskylän yliopiston tutkimuksen ”Challenging lives: 
Vulnerable women in welfare service system” kanssa.

Pohdintaa
Pitkin vuotta vertaistoiminnassa pohdittiin, minkä kun-
toiset ihmiset pystyvät olemaan Osiksessa mukana, 
toisin sanoen minkä kuntoiset ihmiset pystyvät sitoutu-
maan ryhmiin ja toimintaan (ryhmiin 
ei ole minkäänlaista sitoutumispak-
koa, mutta toki vertaiset, ketkä si-
toutuvat, saavat toiminnasta eniten 
irti). Keille hankkeen ryhmät ovat siis 
tarkoitettu, mitkä ovat ryhmien tavoitteet, mitkä ovat 
tavoitteet vertaistoiminnassa ja vertaisten omassa hy-
vinvoinnissa? Osiksessa ajatellaan, että kehittämistyötä 
on yhtä kauan kuin on kysymyksiä.

RAY on ohjeistanut järjestöjä lopettamaan ns. ah-
keruusrahan maksun avustusrahoista. Ahkeruusrahan 
maksamisen päättymisestä käytiin vuoden aikana useita 
keskusteluja vertaisten kanssa ja vuosi 2016 tulee näyt-
tämään millä tavoin ahkeruusrahan loppuminen vaikut-
taa vertaisten ryhmiin osallistumiseen ja vertaistyön te-
kemiseen heidän omissa verkostoissaan (lomakkeiden 
palautusmäärät). Haasteeksi on koettu lisäksi se, miten 
räätälöidä Verto-tiimin sisältöjä siten, että ne palvelisi-
vat sekä vanhoja, että uusia vertaisia. Haasteena on ollut 
myös ryhmien suuri koko ja etenkin EVVK:ssa asiakkai-
den huonokuntoisuus, mutta haasteiden lisäksi on koet-
tu hienoja hetkiä yhdessä vertaisten kanssa.

Vinkin lopettamisen jälkeen osa vertaisista koki ole-
vansa hieman ”hukassa”, joka näkyi isoina odotuksina 
ja osin myös vaatimuksina Osista kohtaan. Vinkin niin 
sanottuja vanhoja vertaisia tuettiin ja ohjattiin parhaan 
mukaan uudessa tilanteessa. Osis pystyi kuitenkin pi-
tämään kiinni suurimmasta osasta Vinkin ”vanhoja” 
vertaisia sekä saattaen vaihtamaan vertaisia Vinkin ter-
veysneuvontapisteistä uusiin pisteisiin.

Osiksessa tehtävä työ on tärkeää, sillä se tavoittaa 
sellaisia päihdemaailmassa eläviä ihmisiä, jotka eivät 
välttämättä pysty asioimaan palvelujärjestelmässä tai se 
on heille vaikeaa ja joilla on suurta tuen tarvetta. Heillä 
on usein ennakkoluuloja viranomaistahoja kohtaan ja 

he ovat kokeneet saaneensa huonoa 
kohtelua, tai pelkäävät sitä. Hyvin-
vointiyhteiskuntamme moraalinen 
velvollisuus on auttaa heikoimmassa 
asemassa olevia. Tämän periaatteen 

mukaisesti myös syvällä päihdemaailmassa eläviin ih-
misiin tulee saada kontakti. He ovat apua tarvitsevia ih-
misiä, joiden elämäntilannetta pystytään parantamaan 
oikeanlaisella avulla ja tuella.

Ammattilaisten yhteistyö huumemaailmassa elänei-
den ja siellä edelleen elävien vertaistoimijoiden kanssa 
on ratkaisu kyseisten ihmisten tavoitettavuuden haas-
teeseen. Vertaistoimijoiden verkostoissa on avuntarvit-
sijoita ja he pystyvät paremmin vastaanottamaan tukea 
samassa elämäntilanteessa olleilta tutuilta ihmisiltä kuin 
vierailta, palvelujärjestelmässä työskenteleviltä työnte-
kijöiltä. Vertaistoimijoiden kautta palvelujärjestelmän 
ulkopuolella oleville huumeiden käyttäjille voidaan an-
taa tukea sekä saattaa palveluiden piiriin. Osallisuutta 
edistämällä pystytään konkreettisesti parantamaan 
ihmisten elämänlaatua, elämän mielekkyyttä ja itsestä 
huolehtimista.

Ryhmä on se tuki jonka 
saa. Sieltä saa tukea ja 

siellä pystyy jakamaan asioita.
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Jälkipolku hoito-ohjelma
Pääpaino on ryhmäterapiassa ja sitä täydennetään yksi-
löterapialla, jota tarjotaan kuntoutujan tarpeiden ja toi-
veiden mukaan. Ohjelmaan kuuluu lisäksi olennaisena 
osana sosiaalinen kuntoutus, mihin sisältyy ryhmätyös-
kentelyä, urheilu- ja vapaa-ajantoimintaa, leirejä, työpa-
joja sekä ohjausta opiskeluun ja työelämään.

Hoito-ohjelman moniammatil-
linen työryhmä koostuu sosiaali- ja 
terveysalan sekä psykoterapeutin 
koulutuksen saaneista työntekijöistä. 
Osalla työntekijöistä on myös oma-

kohtainen kokemus toipumisesta. Vuonna 2015 ohjel-
massa työskenteli psykoterapeutti (YET) sekä sosiaa-
lisen kuntoutuksen ohjaaja, vapaa-ajanohjaaja ja yksi 
osapäiväinen ohjaaja.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• itsenäisyyden vahvistaminen 
• oman riippuvuuden hoitamaan oppiminen
• päihdekulttuurista irtaantuminen  
• päihteettömään elämään sitoutuminen
• oheiskäytön lopettaminen  
• arjenhallinta
• retkahdusvaaran tunnistaminen  
• mielekkään harrastuksen löytäminen
• työ-/ opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen
• sosiaalisten suhteiden normalisoituminen
• omien voimavarojen löytäminen

Jälkipolussa olen 
löytänyt keinoja 

elämään ilman päihteitä.

Jälkipolku hoito-ohjelma tarjoaa intensiivistä avokun-
toutusta päihdekuntoutujille. Hoito-ohjelmassa on kaksi 
erillistä avoryhmää, jotka on suunnattu yli 18-vuotiaille 
päihdekuntoutujille. Kohderyhmänä ovat päihdeongel-
masta toipuvat ja korvaushoidossa olevat asiakkaat.

Asiakkaat siirtyvät hoito-ohjelmaan joko laitoskun-
toutuksesta tai suoraan avohoidosta. 
Jälkipolkuhoito-ohjelman pituus on 
6-9 kuukautta asiakkaan hoitosuun-
nitelmasta riippuen. Hoito-ohjelman 
aloittaminen vaatii kahden viikon 
päihteettömän jakson. Kuntoutuksen päätyttyä jälki-
seurantaa toteutetaan noin puolen vuoden ajan.

Jälkipolkuhoito-ohjelman rahoitus koostui vuonna 
2015 kuntien myöntämistä maksusitoumuksista, joita 
myönsivät Helsinki, Vantaa ja Kerava. Lisäksi Jälkipol-
ku hoito-ohjelma sai 3000 euron suuruisen lahjoituksen 
työpajatoimintaan Stiftelse 7nde Mars Fonden säätiöltä.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Jälkipolku hoito-ohjelman tavoitteena on tukea asiakas-
ta päihderiippuvuudesta toipumisessa. Hoito-ohjelma 
toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena, jossa 
vertaistuki on keskeinen osa toipumista. Hoito on yhtei-
söllistä, mutta jokaisen kuntoutusprosessia tarkastel-
laan myös yksilöllisesti.

Hoito-ohjelmaan sisältyy ryhmä- ja yksilöterapi-
aa, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeisiä menetelmiä. 
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Toiminta vuonna 2015
Vuonna 2015 Jälkipolku hoito-ohjelmassa oli yhteensä 
38 asiakasta. Asiakkaista 22 oli miehiä ja 16 naisia. Asiak-
kailla oli takanaan 0-3 kk pituinen hoitojakso päihdehoi-
tolaitoksessa ennen Jälkipolkuun osallistumista, mutta 
heitä tuli myös suoraan kuntien päihdeklinikoiden lähet-
tämänä avohoidosta. Vuonna 2015 suunnitellusti hoidon 
päättäneiden asiakkaiden keskimääräinen hoidossa 
oloaika oli 4 kuukautta. Jälkipolussa oli 29 asiakasta (16 
miestä / 13 naista) ja Korvaushoidon Jälkipolussa asiak-
kaita oli 9 (6 miehiä ja 3 naisia).

Asiakkaat siirtyivät Jälkipolkuun eri avo- sekä lai-
toskuntoutuksista ja heitä tuli Helsingistä, Vantaalta ja 
Keravalta. Vuonna 2015 Jälkipolku hoito-ohjelman päätti 
suunnitellusti 19 asiakasta, heistä 13 on siirtynyt työelä-
mään, opiskelemaan tai kuntouttavaan työtoimintaan. 
Vuonna 2015 aloittaneista asiakkaista 9 jatkaa edelleen 
vuonna 2016. Hoito-ohjelman läpi-
käyneet asiakkaat kuuluvat hoito-oh-
jelman jälkiseurantaan.

Jälkipolku hoito-ohjelman mo-
lemmat ryhmät kokoontuivat tera-
piaistuntoon kaksi kertaa viikossa ja lisäksi tarjottiin 
yksilöterapiaa. Kahtena päivänä viikossa oli sosiaalista 
kuntoutusta, joka piti sisällään urheilua, harrastustoi-
mintaa sekä taide- ja kulttuuritapahtumia. Ryhmäte-
rapiaistuntoja oli yhteensä 99 ja yksilöterapiaistuntoja 
111. Tärkeänä osana toimintaan kuuluivat myös leirit, 

toimintapäivät sekä erilaiset toiminnalliset työpajat. 
Leirit pidettiin keväällä ja syksyllä Niemikotisäätiön lei-
rikeskuksessa Iitissä. Toimintapäivinä järjestettiin retki- 
ja seikkailutoimintaa. Vuonna 2015 järjestettiin myös 
kokkaus- ja ravitsemustyöpaja ja työllistymistä edistäviä 
työpajoja.

Pohdintaa
Vuonna 2015 Jälkipolku hoito-ohjelman aloittamises-
ta tuli kuluneeksi kunnioitettavat 10 vuotta. Ohjelma 
käynnistyi RAY:n projektiavustuksella vuonna 2005 ja 
siirtyi täysin kuntien rahoittamaksi toiminnaksi vuonna 
2008. Kymmenen vuoden aikana Jälkipolku on ansain-
nut paikkansa pääkaupunkiseudun päihdepalvelujen 
tuottajana. Työ jatkuu myös seuraavat neljä vuotta, sillä 
hoito-ohjelma meni läpi ainoana vanhana toimijana Hel-
singin kaupungin päihdepalvelujen kilpailutuksesta, joka 

järjestettiin kesäkuussa 2015. Uusi so-
pimuskausi alkaa vuoden 2016 alusta.

Vuonna 2015 oli selvästi havaitta-
vissa, että korvaushoidon asiakkaita 
ei lähetetty hoito-ohjelman piiriin. 

Oliko kyseessä kuntien heikentynyt taloustilanne vai 
muut mahdolliset asiakasohjauksiin liittyvät linjaukset? 
Hoito-ohjelmaan osallistuneiden määrä laski edellisestä 
vuodesta hieman. Työskentely haastavassa taloudel-
lisessa tilanteessa on vaatinut edelleen jatkuvaa työn 
tarkastelua sekä kehittämistä ja sen pohtimista, kuinka 

Osaan nykyjään puhua 
omista ongelmistani, en 

jää enää yksin niitten kanssa.
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pystytään ylläpitämään laatua. On ollut haasteellista en-
nakoida muuttuvia tilanteita sekä reagoida muutoksiin 
päihdehoitojärjestelmässä.

Vuonna 2015 hoito-ohjelmassa havaittiin, että Jäl-
kipolkuun siirtyvien asiakkaiden aiemmat hoitoajat 
hoitolaitoksissa olivat aiempaa lyhyempiä. Tämä näkyi 
Jälkipolussa siten, että avohoitoon laitoksista siirtyneet 
asiakkaat tarvitsivat enemmän intensiivistä yksilökoh-
taamista. Yksilöterapia-ajat lisääntyivätkin hoito-ohjel-
massa merkittävästi. Yksilöterapia ja ryhmäterapia lin-
kittyivät enemmän yhteenkuuluvaksi prosessiksi vuonna 
2015.

Terapian näkökulmasta katsottuna ratkaisukeskei-
set menetelmät ovat toimineet hyvin. Uusien näkökul-
mien ja onnistumisten kautta uuden elämän opettelu 
on todettu toimivaksi yhtälöksi. Jälkipolku asiakkaiden 
sitoutuminen toipumisen kulttuuriin on ollut vahva. 
Asiakkaiden oma halukkuus päihteettömyyteen ja si-
toutuminen uuteen elämään näkyy Jälkipolussa, mutta 
korvaushoitoasiakkaiden sitoutuminen hoito-ohjelmaan 
sekä päihteettömyyteen on ollut haastavaa. Asiakkaat 
ovat olleet aiempaa huonokuntoisempia kuntoutuksen 
alussa, esimerkiksi mielenterveysongelmat ovat lisään-
tyneet. Tämä on vaatinut Jälkipolun ohjaajilta tiiviimpää 

työskentelyä asiakkaiden kanssa ja yksilötapaamisia se-
kä yksilöterapiaa on jouduttu lisäämään.

Hoidon oikea-aikaisuus on edellytys jatkokuntou-
tuksen onnistumiselle. On tärkeää rakentaa asiakkaalle 
joustava siirtyminen palvelusta toiseen. Näin asiakas ei 
tipahda palvelujärjestelmän välisiin kuiluihin. Tämä vaa-
tii tiivistä yhteistyötä, hyvää koordinointia ja suunnitel-
mallisuutta asiakasta hoitavien tahojen välillä. 
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Työllistymisen tuki
koulutukseen. Suurin osa oppimistavoitteista saavute-
taan käytännön työtehtävien yhteydessä. 

Työskentelyn keinot ja tavoitteet
Kuntouttavan työtoiminnan keskeisimpänä tavoitteena 
on valmistaa ja valmentaa kuntoutujaa työelämää tai 
opiskelua varten. Työtoiminta on suunniteltu siten, että 
se vahvistaa päihdekuntoutujan elämän- ja arjenhallin-

taa sekä toimintakykyä esimerkiksi 
totuttamalla tätä säännölliseen päi-
värytmiin ja tukemalla tämän päih-
teettömyyttä. Lisäksi kuntoutujalle 
tarjotaan tukea käytännön asioissa 
kuten TE-toimistossa asioimisessa 
tai opiskelupaikan hakemisessa. Työ-
kokeilussa tavoitteet räätälöidään 
yksilöllisesti, mutta käytännössä ne 

noudattelevat pitkälti samoja tavoitteita kuin kuntout-
tavassa työtoiminnassakin toki kuntoutujan yksilöllisen 
tuentarpeen huomioiden. Palkkatuetun työn avulla edis-
tetään päihdekuntoutujan työllistymistä ja tavoitteet 

Kuntouttava työtoiminta 
oli luonnollinen askel 

avokuntoutuksen jälkeen. Olen 
oppinut omista vahvuuksistani 
ja itsestäni paljon. Olen saanut 
hyvät valmiudet seuraavaa 
askelta eli työelämää varten.

Tukikohta ry tukee päihdekuntoutujien työllistymistä 
ja työelämävalmiuksien vahvistamista erilaisin tavoin. 
Järjestö tarjoaa päihdekuntoutujille kuntouttavaa työ-
toimintaa, työkokeiluja, palkkatuettua työtä ja mahdol-
lisuutta oppisopimuskoulutukseen.

Järjestössä työllistymisen tuen palvelut on suunnattu 
päihdekuntoutujille, jotka olleet pitkään työttöminä tai 
poissa työelämästä. Kuntouttavan työtoiminnan, työ-
kokeilun ja palkkatuen tavoitteena 
on parantaa työelämään siirtymisen 
mahdollisuuksia ja vahvistaa amma-
tillista osaamista sekä valmentautua 
työelämään. Tavoitteet ovat osin 
samat, mutta painotukset vaihte-
levat tukimuodosta riippuen siten, 
että kuntouttavassa työtoiminnassa 
ja työkokeilussa painotetaan enem-
män kuntoutuksellista näkökulmaa ja henkilön yksilölli-
sen tuentarpeen huomioimista ja palkkatuetussa työssä 
ammatillisten valmiuksien ja osaamisen kartuttamista. 
Oppisopimuskoulutus perustuu työpaikalla tapahtuvaan 
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keskittyvät tämän ammatillisen osaamisen vahvistami-
seen. Vaikka painotukset vaihtelevatkin, tarkoituksena 
kaikissa kolmessa on tarjota kuntoutujalle monipuolista 
toiminnallista tekemistä, joka kartuttaa hänen tiedollisia 
ja taidollisia valmiuksiaan toimia työelämässä. Oppiso-
pimuskoulutuksen tavoitteet vaihtelevat suoritetusta 
tutkinnosta riippuen.

Kuntouttavan työtoiminnan kesto on kolme kuu-
kautta ja tarvittaessa sitä voidaan jatkaa kolmella li-
säkuukaudella. Työkokeilun kesto saman työnantajan 
palveluksessa on enintään 12 kuukautta. Sen sijaan palk-
katuetussa työssä kesto voi vaihdella tilanteesta riippu-
en 6–24 kuukauden välillä ja myös palkkatuen suuruus 
vaihtelee tapauskohtaisesti. Oppisopimuskoulutuksen 
kesto riippuu suoritettavasta tutkinnosta sekä aiem-
masta työkokemuksesta ja koulutuksesta, mutta kesto 
on yleensä 1–3 vuotta.

Tukikohta ry:n työllistymisen tuen piiriin tullaan pää-
sääntöisesti järjestön toiminnan parista, esimerkiksi Jäl-
kipolku tai Korvaushoidon Jälkipolku hoito-ohjelmista. 
Työllistymisen tuki on aina yksilöllisesti räätälöityä ja 
siinä otetaan huomioon päihdekuntoutujan omat vah-
vuudet sekä osaamisalueet niin, että toiminta parhaalla 
mahdollisella tavalla edistäisi kuntoutujan elämänhal-
lintaa ja toimintakykyä sekä uusien taitojen oppimisen 
kautta tulevaa markkinaehtoista työllistymistä. Tapaus-
kohtaisesti pohditaan, mikä tarjolla oleva tukimuoto 
– kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, palkkatuki vai 
oppisopimuskoulutus - parhaiten palvelisi päihdekun-
toutujaa. Yhteistyötä tehdään TE-palvelujen kanssa, 
oppisopimuskoulutuksessa oppilaitoksen kanssa sekä 
kuntouttavan työtoiminnan suhteen kunnan työnteki-
jän kanssa.

Kuntouttava työtoiminta ja työkokeilu pyritään ai-
na järjestämään kuntoutujan toimintakyvyn huomioi-
den riittävän vaativaksi ja sisällöltään mahdollisimman 
mielekkääksi. Kunkin kuntoutujan kohdalla asetetut 
tavoitteet ovat yksilöllisiä, mutta yleisiä tavoitteita ovat 
mm. itsetunnon ja pystyvyyden tunteen kohentuminen, 
stressinsietokyvyn vahvistuminen, elämänhallinnan ja 
toimintakyvyn paraneminen, työ- ja opiskeluelämän 
sosiaalisten tilanteiden harjoittelu sekä työelämän pe-
lisääntöjen ja työntekijän oikeuksien ja velvollisuuksien 
opettelu. Palkkatuetussa työssä pääpaino on ammatil-
lisen osaamisen kartuttamisessa. Riippuu henkilöstä ja 
työtehtävästä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, mutta 
se voi olla esimerkiksi sosiaalialan avustavien tehtävien 
tai toimistoassistentin tehtävien ja niihin liittyvän osaa-
misen kerryttämistä.

Oppisopimuskoulutuksessa työtehtävien on olta-
va monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan 
tutkintoon. Opiskelijalla on työpaikalla nimetty ohjaaja, 
joka toimii opiskelijan tukena, perehdyttää opiskelijan 
työympäristöön ja työtehtäviin, ohjaa opiskelijaa sekä 
vastaa oppimisen arvioinnista. Ohjaaja toimii myös op-
pilaitoksen ja työpaikan välisenä yhdyshenkilönä. 

Toiminta vuonna 2015
Vuonna 2015 järjestön työllistymisen tuen piirissä joko 
kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa tai palk-
katuetussa työssä oli yhteensä 4 henkilöä, joista yksi oli 
nainen. Lisäksi vuonna 2015 järjestössä oli yksi oppiso-
pimuskoulutuksessa oleva henkilö, joka opiskeli lähihoi-
tajan tutkintoa.

Työpäiviä kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokei-
lussa ja palkkatuetussa työssä olevilla oli 4–5 päivänä 
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sekä tulevaisuuden haaveita ja suunnitelmia, esimerkiksi 
opiskelu- tai työmahdollisuuksia. On tärkeää, että päih-
dekuntoutuja saa riittävästi harjoitella työelämätaitoja 
ja -valmiuksia turvallisessa ympäristössä.

Pohdintaa
Pitkään työelämästä poissa olleiden päihdekuntoutujien 
mahdollisuudet työllistyä avoimilla työmarkkinoilla ovat 
haasteelliset. Päihdehoidon läpikäyneellä henkilöllä ei 
välttämättä ole työ- tai opiskelumaailmassa tarvittavia 
taitoja, työkokemusta tai riittävää ammatillista osaa-
mista ja lisäksi päihdeongelmaan liittyvä leima ja usei-
den vuosien aukko CV:ssä voi muodostua työllistymisen 
esteeksi. Heillä on yleensä vielä kuntoutuksen jälkeenkin 
selvästi tarvetta saada tukevampaa ohjausta ja valmen-
nusta työ- ja opiskeluelämään, kuin mitä varsinaisen 
päihdehoidon aikana on mahdollista antaa. Tästä syystä 
Tukikohta ry:ssä on vuodesta 2012 tarjottu päihdekun-
toutujille pienimuotoisesti (1–4 henkilöä/vuosi) tukea 
työelämävalmiuksien kartuttamiseen aluksi järjestämäl-
lä kuntouttavaa työtoimintaa ja myöhemmin myös työ-
kokeiluja, palkkatuettua työtä ja oppisopimuskoulutusta.

Erilaiset työllistymisen tukitoimet kuten kuntoutta-
va työtoiminta, työkokeilu, palkkatuettu työ ja oppiso-
pimuskoulutus ovat yhteiskunnan näkökulmasta tärkeä 
tapa tukea pitkään työelämän ulkopuolella olleita päih-
dekuntoutujia yhteiskuntaan integroitumisessa, edistää 
heidän osallisuuttaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan ja 
ehkäistä syrjäytymistä. 

viikossa, 5–6 tuntia kerrallaan. Työtehtävät vaihtelivat 
yksilöllisesti, mutta olivat muun muassa siivousta, toi-
mistotyötä (postitukset, hankinnat), keittiöaskareita, 
ruoanlaittoa ja avustamista ryhmien vapaa-ajan toimin-
noissa tai Avoimien ovien toiminnassa sekä vertaisena 
toimimista ja tukemista hyödyntäen omaa toipumisko-
kemusta. Oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilö toi-
mi ryhmien vapaa-ajanohjaajana.

Ohjaaja kävi kunkin päihdekuntoutujan kanssa vii-
koittain erilaisia arviointi- ja ohjauskeskusteluja: ryh-
mäkeskusteluja järjestettiin kerran viikossa ja yksilö-
keskusteluja kahden viikon välein. Keskustelujen avulla 
päihdekuntoutujia kannustettiin reflektoimaan omaa 
toimintaansa, kokeilemaan uusia asioita ja katsomaan 
tilanteita eri näkökulmista. Keskustelujen kautta puret-
tiin myös kuntoutujille työtehtävissä vastaan tulleita 
vaikeita tilanteita tai haasteita ja käsiteltiin esimerkiksi 
tasapainottelua työn ja vapaa-ajan välillä sekä liiallista 
vastuunottoa ja miellyttämisen tarvetta.

Työllistymisen tuen piirissä olevien päihdekuntoutu-
jien edistymistä ja tavoitteiden saavuttamista seurattiin 
ja esimerkiksi työtehtävien vaatimustasoa vähitellen 
kasvatettiin sitä mukaa, kun heidän toimintakykynsä 
koheni ja osaamisensa karttui. Kuntouttava työtoiminta, 
työkokeilut ja palkkatuettu työ lisäsivät päihdekuntou-
tujien luottamusta itseensä, vahvistivat toimintakykyä 
ja sosiaalisia valmiuksia, kartuttivat osaamista sekä edis-
tivät siten osallisuutta. Työllistymisen tuen aikana kun-
toutujia ohjattiin myös pohtimaan omia vahvuuksiaan 
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Järjestö tarjoaa päihteitä käyttävien ja päihdekuntou-
tujien läheisille tuki- ja neuvontapalveluja, palveluohja-
usta sekä läheisryhmä- ja virkistystoimintaa. Toiminnan 
tarkoituksena on tukea ja auttaa läheisiä vaikeassa ti-
lanteessa sekä ylläpitää ja edistää läheisten omaa jak-
samista.

Järjestön läheispalvelut on suunnattu päihteitä 
käyttävien ja päihdekuntoutujien täysi-ikäisille läheisil-
le, kuten vanhemmille, puolisoille, läheisille ystäville, 
täysi-ikäisille sisaruksille, 18 vuotta 
täyttäneille lapsille tai muille suku-
laisille. Järjestön läheistyö ei ulo-
tu alaikäisiin, esimerkiksi päihteitä 
käyttävän pieniin lapsiin, sillä nämä 
kuuluvat lastensuojelun piiriin. Tarvittaessa järjestön 
työntekijät kuitenkin tekevät lastensuojeluilmoituksen 
sosiaaliviranomaisille lain velvoittamalla tavalla. Järjes-
tön läheispalvelut ovat palveluiden käyttäjille avoimia ja 
maksuttomia, lukuun ottamatta virkistystoimintaa, jos-
ta saatetaan periä pieni omakustannushinta.

Läheisille suunnattujen palveluiden rahoitus sisältyi 
vuonna 2015 Raha-automaattiyhdistyksen kohdennet-
tuun toiminta-avustukseen (OmaTila). Lisäksi läheispal-
veluita rahoitti Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys-
virasto järjestöavustuksena.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Järjestö tarjoaa läheisille suunnattuja tuki- ja neuvonta-
palveluita, joiden tarkoituksena on tukea ja auttaa päih-
teitä käyttävän läheisiä, kun läheisen päihteiden käyttö 
askarruttaa mieltä tai kuormittaa akuutisti läheisiä tai 
perhettä. Tuki- ja neuvontapalveluiden tavoitteena onkin 
tukea ja auttaa päihteitä käyttävän läheistä löytämään it-
selleen ja päihteitä käyttävälle läheiselleen tarvitseman-
sa palvelut päihdepalvelujärjestelmän, järjestön tai muun 

kolmannen sektorin toimijan tarjon-
nasta. Tukea ja neuvontaa annetaan 
pääsääntöisesti puhelimitse, mutta 
tarvittaessa voidaan antaa tukevam-
paakin palveluohjausta ja läheisen on 

mahdollista tavata työntekijä myös henkilökohtaisesti.
Läheisryhmä puolestaan on päihteitä käyttävien, 

päihdekuntoutujien ja psyykkisesti oireilevien läheisille 
suunnattu vertaistuellinen ja terapeuttinen ryhmä, jota 
Tukikohta ry ja Finfami Uusimaa ry toteuttivat vuonna 
2015 yhteistyössä. Luottamuksellisen ryhmän tarkoi-
tuksena on vaikeassa tilanteessa tukeminen, tiedon 
jakaminen sekä voimavarojen lisääminen ja ylläpitämi-
nen. Jakamalla kokemuksiaan omasta selviytymisestä 
ja jaksamisesta läheiset voivat auttaa ja tukea toisiaan 
vaikeiden aikojen ylitse.

Läheisten tuki- ja neuvontapalvelut  
sekä virkistys- ja ryhmätoiminta

Tuli tunne siitä, että 
ihmiset tiesivät, mistä 

puhuin.
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jausmuodolla pystyttiin luomaan yhteisiä pelisääntöjä 
läheisille sekä päihteitä käyttävälle nuorelle. Läheisiä 
ohjattiin myös vertaistuellisiin läheisryhmiin. Järjestön 
läheisryhmä jatkoi toimintaa yhteistyössä FinFami Uu-
simaan kanssa. Läheisten virkistystoiminnan puitteissa 
toteutettiin vuonna 2015 kaksi teatterivierailua sekä vir-
kistysmatka Tallinnaan.

Läheisten tuki- ja neuvontapuheluita oli vuonna 
2015 yhteensä 242. Tuki- ja neuvontapalveluiden piirissä 
oli vuonna 2015 yhteensä 35 läheistä. Henkilökohtaisia 
tapaamisia järjestettiin 57 kertaa. Käyntejä eri paikoissa 
tapahtui 5. 

Vertaistuellinen päihteitä käyttävien, päihdekun-
toutujien ja psyykkisesti oireilevien läheisille suunnat-
tu läheisryhmä kokoontui säännöllisesti kaksi kertaa 
kuukaudessa vuoden 2015 keväällä ja syksyllä. Ryhmä 
toteutettiin yhteistyössä FinFami Uusimaa ry:n kanssa. 
Vuoden 2015 aikana läheisryhmä kokoontui yhteensä 44 
kertaa. Läheisryhmään osallistui yhteensä 15 eri läheistä 
ja jokaisella ryhmäkerralla oli paikalla 5-7 läheistä.

Läheisryhmään osallistuneet kokivat saaneensa 
vertaistukea toisiltaan ja kokemuksen siitä, etteivät he 
olleet yksin ongelmiensa kanssa. Läheiset saivat myös 
uudenlaisia näkökulmia ongelmiin ja vahvistusta omille 
ajatuksilleen. Läheisryhmän toiminta tuki hyvin läheis-
ten jaksamista. Ryhmään tullessaan läheisillä oli suuri 
pelko, tuska, häpeä ja syyllisyys, kun he olivat joutuneet 
kohtaamaan todellisuuden, jossa läheisen huumeriippu-

Järjestö tarjoaa läheisille myös erilaista vapaa-ajan 
virkistystoimintaa, kuten teatteria, retkiä ja illanvietto-
ja. Toiminnan tarkoituksena on tarjota päihteitä käyt-
tävän läheiselle mahdollisuus virkistäytyä ja ylläpitää 
omaa jaksamistaan. Järjestö pyrkii järjestämään vir-
kistystoimintaa, johon mahdollisimman monella olisi 
mahdollisuus osallistua. Siksi osallistuminen on lähei-
sille pääsääntöisesti joko ilmaista tai siitä peritään pieni 
omakustannushinta.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• oikean tiedon saaminen
• kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi tuleminen
• häpeän ja syyllisyyden tunteiden väheneminen
• voimaantuminen omassa arjessa
• läheisriippuvuudesta irtautuminen
• tulevaisuuteen suuntautuminen
• vertaistuki
• oman jaksamisen parantuminen

Toiminta vuonna 2015
Tuki-ja neuvontapalveluissa esimerkiksi vanhemmat ja 
lähipiiri ovat saaneet tietoa läheisensä päihteidenkäyt-
töön liittyvään laaja-alaiseen problematiikkaan. Lisäksi 
palveluohjauksellista kriisityötä on toteutettu niiden 
läheisten kohdalla, joiden läheinen on menehtynyt 
huumeiden käyttöön tai siihen välillisesti liittyviin seu-
rauksiin. Lähiverkostotapaamisia oli 4. Tällä palveluoh-
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vuudelta ei voinut enää ummistaa silmiään. Tuskaa vä-
hensi ryhmässä saatu vertaistuki sekä samoin oikea tieto 
ja ylipäänsä se, ettei läheisten enää tarvinnut salata asi-
aa, kun ryhmässä vallitsi luottamus ja asioista puhuttiin 
avoimesti niiden oikeilla nimillä.

Läheisten virkistystoiminnan piirissä oli arviolta 30 
henkilöä. Virkistystoiminta auttaa läheisiä jaksamaan ja 
tarjoaa pienen hengähdyshetken vaikeassa elämäntilan-
teessa. Läheisille on myös ollut tärkeää, että on olemas-
sa toimintaa, jonka parissa ei tarvitse varoa tai salailla 
muilta oman läheisen tilannetta.

Pohdintaa
Päihteitä käyttävien läheisille ei edelleenkään ole tarjolla 
riittävästi heidän erityisen tilanteensa huomioivia palve-
luita, vaikka lain mukaan päihteitä käyttävän läheisellä 
on oikeus saada apua, tukea ja tar-
vittaessa myös hoitoa. Lähiomaisen 
päihteiden käyttö voi olla merkittä-
vä kuormittava tekijä, joka vaikuttaa 
vakavasti jaksamiseen ja arjesta sel-
viytymiseen. Läheiset joutuvat myös 
kärsimään syyllisyyden ja häpeän 
tunteista, eivätkä siksi välttämättä 
uskalla hakea apua itselleen. Moni 
piilottelee omaisen päihdeongelmaa 
esimerkiksi muilta sukulaisilta tai työyhteisöltä ja yrit-
tää pärjätä yksin, jolloin kannettava taakka voi kasvaa 
kohtuuttomaksi. Kynnys hakeutua sosiaali- ja tervey-
denhuollon peruspalveluihin voi olla korkea myös siksi, 
ettei palvelujärjestelmässä välttämättä osata kohdata 
läheistä, koska palvelujärjestelmä näkee ensisijaisena 
asiakkaana päihdeongelmaisen.

Silloinkin kun palveluja on saatavilla, niissä ei vält-
tämättä pystytä huomioimaan riittävästi läheisten 
erilaisia tarpeita. Esimerkiksi päihdesensitiivistä su-
rutyötä ei juurikaan ole tarjolla läheisensä päihteiden 
käytön seurauksena menettäneille. Läheiset kokevat, 
että eivät voi osallistua eri järjestöjen tai seurakuntien 
järjestämiin sururyhmiin. Oman lapsen menehtyessä 
päihteidenkäytön suoriin tai välillisiin seurauksiin häpeä 
ja syyllisyys sekä suru lapsensa menetetystä elämästä 
ovat niin herkkiä asioita, ettei läheinen pysty välttämät-
tä jakamaan niitä kuin muiden vastaavan menetyksen 
kokeneiden kanssa. On aivan eri asia puhua vaikkapa 
syöpään menehtyneestä kuin päihteisiin kuolleesta 
läheisestä. Yhteiskunnassamme päihteidenkäyttö on 
edelleenkin tabu ja asenteet heijastuvat toisinaan hy-
vinkin säälimättömällä tavalla surutyössään tukea ja 

apua tarvitseviin läheisiin.
Päihteitä käyttävien läheiset tar-

vitsevat apua, oikeanlaista tietoa ja 
tukea mahdollisimman matalalla 
kynnyksellä joustavasti läheisten 
yksilölliset tarpeet ja vaihtelevat 
tilanteet huomioiden. Tukikohta 
ry:ssä on havaittu, että järjestön lä-
heistyötä on vahvistettava ja läheis-
työhön tarvitaan lisää henkilöstö-

resursseja, sillä julkisten palveluiden piirissä päihteiden 
käyttäjien läheisiä ei huomioida riittävästi. Läheistyötä 
kehitetään järjestössä tulevaisuudessa ja läheistyön re-
sursseja pyritään vahvistamaan, jotta järjestö pystyy 
vastaamaan läheisten tuen ja avun tarpeeseen entistä 
paremmin.

Keskusteluissa tuodaan 
erilaisia näkökulmia esiin, 

mutta on tullut paljon hyviä 
ajatuksia myös käytännöistä, 
jotka kaikkien mielestä on 
hyvää. Niistä on saanut hyvin 
vahvistusta omille ajatuksille ja 
jaksamiselle.
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Sopi Jikko on Tukikohta ry:n Senegalissa vuosina 2009–
2015 toteuttama ja Suomen ulkoministeriön rahoit-
tama kehitysyhteistyöhanke, jolla pyrittiin torjumaan 
huumeiden käytön aiheuttamia sosiaalisia ongelmia 
yhteisöissä. Tavoitteena hankkeessa oli kehittää Sene-
galin tarpeisiin soveltuva huumekuntoutuksen malli. 
Huumekuntoutusmallia kehitettiin Diamaguene Sicap 
Mbaon -kunnan alueella (Dakarin esikaupunkia) yhdessä 
kansalaisjärjestöjen ylläpitämän Maison de Justicen eli 
Oikeustalon kanssa. Oikeustalon toimenkuvaan kuuluu 
rauhanomaisen rinnakkaiselon edistäminen paikallista-
solla sekä riitojen sovittelu. Työtä huumekuntoutuksen 
edistämiseksi ja työtavan vakiinnuttamisksi tehtiin yh-
teensä 7 vuotta.

Työmalli oli tarkoitus siirtää osaksi kuntien toteutta-
maa huumetyötä ja levittää Oikeustalon avulla muihin 
paikallisyhteisöihin, joiden alueella toimii oikeustalo-
ja (tällä hetkellä 14 oikeustaloa eri puolilla Senegalia). 
Kyseinen tavoite jäi hankkeen päätyttyä senegalilaisen 
osapuolen tehtäväksi.

Hankkeen kohderyhmänä olivat Dakarin alueella 
asuvat 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

• huumeiden käytöstä tai salakuljetuksesta 
tuomitut vangit, erityisesti naiset

• kuntoutuksessa olevien nuorten vanhemmat.

Sopi Jikko -hankkeen moniammatillisen tiimin Sene-
galissa muodostivat koordinaattori, sosiaalityöntekijä, 
erityisnuorisotyöntekijä, kaksi ohjaaja ja sihteeri. Kun-
toutuskeskuksessa työskenteli lisäksi keittäjä, vartija ja 
siivooja. 

Hankkeella pyrittiin torjumaan huumeiden käytön 
aiheuttamia sosiaalisia ongelmia kehittämällä huumeita 
käyttäville, syrjäytymisuhan alla oleville lapsille ja nuoril-
le aikuisille tehokas huumekuntoutusmalli, joka huomioi 
myös perheyhteisön. Hankkeella pyrittiin myös vahvista-
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maan näiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten 
edellytyksiä saada asiantuntevaa kuntoutusta, ja täten 
parantamaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua ja vai-
kuttaa omaan elämäänsä ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Hankkeen välittömänä tavoitteena oli huumekun-
toutustyön mallintaminen. Työmalli julkaistiin työkirjan 
muodossa sekä ranskankielisenä että suomenkielisenä 
versiona hankkeen päätyttyä. Ranskankielistä laitosta 
tullaan Senegalissa levittämään opetustarkoituksessa 
sosiaalialan ja päihdetyön ammattilaisille.

Asiakasprosessin tavoitteet ja 
työskentelyn keinot
Asiakastyössä hyödynnettiin erilaisia kuntoutukselli-
sia menetelmiä kuten yhteisöhoitoa, perhetyötä, ryh-
mätyöskentelyä ja terapeuttisia menetelmiä, etenkin 
ratkaisukeskeistä ja motivoivaa lähestymistapaa sekä 
dialogisuutta. Lääkehoidon suhteen tehtiin yhteistyötä 
läheisen psykiatrisen sairaalan kanssa. Perhetyöllä on 
keskuksessa kehitetyssä kuntoutusmallissa erityinen 
rooli.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• Päihteettömään elämään sitoutuminen
• Päihteidenkäyttöä ylläpitävistä sosiaalisista 

suhteista irrottautuminen
• Yhteisöön kuulumisen vahvistaminen
• Sosiaalisten suhteiden normalisoituminen
• Retkahdusvaaran tunnistaminen
• Vertaistukeen kiinnittyminen
• Itsetunnon kohoaminen ja itseluottamuksen 

lisääntyminen
• Työ-/opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen

Toiminta vuonna 2015
Kuntoutusryhmä kokoontui joka arkipäivä klo 9.00 – 
14.00 Sopi Jikko -keskuksessa. Aamut alkoivat verryt-
telyllä ja leikeillä, mikä paitsi piristää, myös auttaa ha-
vainnoimaan asiakkaiden fyysistä kuntoa. Päivä jatkui 
ryhmätyöskentelyllä, joko keskusteluryhmän tai taide-
terapian yms. keinoin. Joka keskiviikko oli urheilupäivä.

Koska naisten tavoittaminen on 
ollut haasteellista, vuodesta 2013 
lähtien on tehty työtä Rufisquen 
naisten vankilassa. Yli 90 % naisvan-
geista on vangittuina huumausaine-
rikoksista, lähinnä salakuljetuksesta. 
Osa heistä vasta odottaa tuomio-
taan, vaikka ovat jo olleet vangittui-
na useita vuosia. Heidän psyykkinen 
vointinsa on usein hyvin heikko ja he kantavat sisällään 
syvää syyllisyyttä.

Vuonna 2015 Rufisquen naisvankilassa järjestettiin 
yksi työpaja, jossa keskityttiin teatteri-ilmaisuun ja ta-

rinankerrontaan. Työpaja auttoi vaikeita traumoja ko-
keneita naisia purkamaan sisälleen kasautunutta pahaa 
oloa. Teatteri, kuten myös tarinankerronta, itseilmaisun 
keinona ei vaadi omien arkojen asioiden paljastamista, 
vaan siinä voi ottaa toisen henkilön roolin tai kertoa ta-
rinan jostakusta toisesta ja tuoda sitä kautta omia tun-
teitaan käsiteltäviksi. Rooli vapautti naiset totutuista 
käyttäytymismalleista ja antoi mahdollisuuden eläytyä 
toisen ihmisen tapaan ajatella ja toimia. Roolin suoja tar-
josi naisille mahdollisuuden käsitellä omia tunteitaan ja 
jakaa niitä muiden osallistujien kanssa, mikä vuorostaan 
helpotti purkamaan psyykkistä tuskaa.

Vankilatyöstä vastuussa olevaa ohjaajaa oli ohjeis-
tettu keräämään työpajojen avulla 
taustatietoja naisvangeista, jotta 
huumeiden kanssa tekemisiin joutu-
neiden naisten tilannetta päästäisiin 
kartoittamaan tarkemmin. Tiedot 
auttoivat työkirjan laadinnassa tar-
joten haavoittuvassa asemassa olevi-
en naisten hyväksi tehtävään työhön 
uusia ja hyväksi havaittuja menetel-

miä heidän tukemisekseen.
Kun työmallin kehittäminen oli saatu vuonna 2014 

päätökseen ja kuntoutuksessa käytetyt menetelmät 
vakiintuneet osaksi jokaista arkipäivää, oli aika ryhtyä 

Omaa historiaamme ja 
roolejamme käsittelevä 

teatteripaja pakotti minut 
kohtaamaan itsesyytökset sekä 
muistot, jotka ahdistavat minua 
öisin.
– Naisvanki
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työstämään työkirjan lopullista versiota. Kirjoittaminen 
eteni jokseenkin sujuvasti, vaikka aikataulusta oltiinkin 
jatkuvasti myöhässä. Senegalilainen osapuoli tarvitsi 
myös suunniteltua enemmän ohjausta työmallikirjan 
työstämiseen, mikä vaikutti aikatauluihin. Varsinainen 
kirjoitustyö tapahtui vuonna 2014 ja 
2015.

Vuosia kestäneen työmallin ke-
hittämistyön lopputuloksena syntyi 
viimein vuonna 2015 kattava huu-
mekuntoutuksen työkirja, jossa pai-
nottuu sekä teoreettinen näkökulma 
että sitä peilaava käytännön työn 
osuus. Teos nivoo yhteen Tukikohta 
ry:n seitsemän vuoden aikana Sene-
galissa tekemän kehitysyhteistyön, 
jonka tuloksena syntyi Senegalin 
olosuhteisiin soveltuva huumekuntoutusmalli.

Teoksessa esitellään hanketta ja sen toimintaym-
päristöä sekä sosiokulttuurista kontekstia, joka vaikutti 
suuresti kehittämistyöhön. Siinä pohditaan senegalilai-
sen yhteiskunnan erityispiirteitä, pureudutaan naisten 
asemaan sekä työn rakenteisiin. Motivoiva toimintatapa 

kuin myös ratkaisukeskeinen ja dialoginen työote sekä 
ryhmätyö kuntoutuksen elementteinä ovat teoreettisen 
tarkastelun pohjana. Käytännön osuuden käsittelyssä 
painottuvat konkreettiset esimerkit. Kirja esitteleekin 
ainutlaatuisen työtavan, joka yhdistää erilaisia päihde-

kuntoutuksen menetelmiä ja -työta-
poja senegalilaiseen yhteiskuntaan 
ja kulttuuriin sovellettuina.

Kehitystyö on koostunut useista 
elementeistä. Suomalaista päihde-
työn osaamista on sovellettu Senega-
lin oloihin. Työmuotoja on kehitetty 
yhdessä paikallisen hankekumppa-
nin kanssa siten, että kehitystyössä 
on koko ajan pyritty ottamaan huo-
mioon senegalilaisen yhteiskunnan 
erityispiirteet, erityisesti kulttuurin 

kollektiivisuus ja lähiyhteisöjen suuri merkitys yksilöi-
den arjessa. Esimerkiksi perhetyön osuus on Sopi Jik-
ko -työmallissa suuri ja kuntoutusohjelmaan on myös 
sisällytetty paikallisia lauluja ja tansseja, joilla todettiin 
Senegalissa olevan merkittävä kuntouttava ulottuvuus.

Työkirja tarjoaa päihdekuntoutujien kanssa Sene-

Täällä meitä kohdellaan 
ihmisinä, meitä 

kunnioitetaan, vaikka olemme 
olleet psykiatrisessa hoidossa. 
Täällä meitä autetaan 
palauttamaan rakkaus elämään 
ja meidän on helpompi palata 
koteihimme, kun itsekunnioituk-
semme on palanut.
– Keskuksen asiakas
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galissa tehtävälle työlle rakenteet ja lähtökohdat, se 
auttaa ymmärtämään päihde- ja riippuvuusproblema-
tiikkaa laajemmin sekä osoittaa psykososiaalisen kun-
toutuksen merkityksen ja tarpeen. 
Kirja on suunnattu senegalilaisille 
päihdetyön ohjaajille, sosiaalityön-
tekijöille ja huumekuntoutuksen 
parissa työskenteleville. Suomalai-
nen lukija puolestaan pääsee kirjan 
kautta tutustumaan ainutlaatuiseen 
kehityshankkeeseen ja päihdetyön 
menetelmien soveltamiseen länsi-
maisesta kulttuurista poikkeavassa kontekstissa. Kir-
ja on paitsi kädet-savessa-tyyppinen opas käytännön 
päihdetyöhön, mutta samalla se on myös ainutlaatuisen 
kehitysyhteistyöhankkeen loppuraportti ja vuosien ke-
hittämistyön konkreettinen tulos.

Pohdintaa
Sopi Jikko -kuntoutuskeskuksessa työskenneltiin vuosi-
na 2009–2015 arviolta 85 huumeriippuvaisen ja heidän 
perheidensä kanssa. Tämän lisäksi naisten ja lasten kans-
sa työskenneltiin myös kaduilla ja vankiloissa ja satoja 
paikallisyhteisön jäseniä on valistettu vuosittain huume-
haitoista. Hankkeella on kyetty vahvistamaan paikallis-
ten huumeiden käyttäjien edellytyksiä saada laadukas-
ta kuntoutusta, tarjoamaan tukea heidän perheilleen 

He olivat epätoivoisia ja 
stressaantuneita, joten 

työpajan onnistuminen oli 
tärkeää, sillä heillä oli tarve 
ilmaista itseään ja saada siten 
helpotusta. 
– Vankilan työntekijä

ja auttamaan heitä integroitumaan yhteiskuntaan. Yh-
teisöjen, paikallistoimijoiden ja viranomaisten kanssa 
tehtävän työn avulla on puolestaan kyetty lievittämään 

ihmisten huolta ja turvattomuuden 
tunnetta, levittämään oikeaa tietoa 
riippuvuudesta ja näin vaikuttamaan 
positiivisesti paikallisiin yhteisöihin 
mm. hälventämällä huumeiden käyt-
täjiin kohdistuvaa stigmaa ja ennak-
koluuloja.

Sopi Jikko -hankkeella pyrittiin 
vastaamaan Senegalin pahenevaan 

huumeongelmaan, joka koskettaa erityisesti nuoria ja 
huono-osaisia. Hankkeessa perustettu Sopi Jikko -huu-
mekuntoutuskeskus olikin maan ensimmäisiä huumei-
den käyttäjien psykososiaaliseen hoitoon erikoistuneita 
hoitolaitoksia, joten keskuksessa tehty kehittämistyö on 
ollut uraauurtavaa. Senegalissa on viime vuosina havah-
duttu kasvavaan huumeongelmaan, mikä on johtanut 
myönteisiin muutoksiin päihdepolitiikassa ja lainsää-
dännössä. Myönteisestä kehityksestä huolimatta huu-
mehoidon ja päihdekuntoutuksen asiantuntemusta on 
maassa vielä vähäisesti ja hoitoon pääsy on vaikeaa. So-
pi Jikko -työmalli tarjoaa maassa huumekuntoutusta te-
kevien työn tueksi kipeästi kaivattua tietoa ja käytännön 
työkaluja. Hankkeen päättyessä jää paikallisen yhteis-
työkumppanin tehtäväksi jatkaa työmallin levittämistä.
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Hallinnollinen työ
Tukikohta ry:ssä tehtävän hallinnollisen työn avulla 
johdetaan ja ohjataan organisaation toimintaa. Hal-
linnon tarkoitus on huolehtia siitä, että järjestön teh-
tävät kyetään hoitamaan ja ta-
voitteet saavuttamaan. Hallinnon 
tehtävänä on varmistaa järjestön 
perustehtävän ja asiakastyön to-
teutuminen.

Hallinto huolehtii toiminnan 
suunnittelusta, arvioinnista ja ke-
hittämisestä sekä tuottaa järjestön 
johtamista ja toiminnanohjausta 
varten tarvittavaa tietoa, pitää 
huolta järjestön lakisääteisistä velvoitteista ja esimer-
kiksi rahoittajien kuten RAY:n toiminnalle esittämistä 

vaatimuksista, raportoinnista ja rahoitushakemuksista. 
Hallinto vastaa myös tieto- ja asiakirjahallinnasta ja esi-
merkiksi pitää yllä asiakas- ja jäsenrekistereitä.

Tukikohta ry:ssä hallinnollinen 
työ koostuu johtamisesta, kehit-
tämisestä, viestinnästä ja vaikut-
tamisesta sekä taloushallinnosta. 
Järjestössä suoraan hallinnollisis-
sa tehtävissä vuonna 2015 työs-
kenteli yhteensä neljä henkilöä. 
Kirjanpito ja tilintarkastus han-
kittiin edelleen ostopalveluina. 
Hallinnon rahoitus koostui vuon-

na 2015 lähes täysin RAY:n kohdennetusta toiminta-
avustuksesta.

Järjestön yksi tärkeimpiä 
tehtäviä on jatkuvasti kehittää 
ja vahvistaa asiakaslähtöisiä 
palveluitaan, jotta palveluko-
konaisuus toimisi joustavasti 
ja asiakaslähtöisesti.

34 Tukikohta ry



Jäseniä 90

Toiminnanjohtaja
Ron Furman 

Kehitysjohtaja ja kansainvälinen työ
Jaana Novitskij

Kehittämiskoordinaattori
Katja Malin-Kaartinen

Viestintäsuunnittelija
Mia-Marisa Ranta

SATU-projekti
Miia Piho.
Kristiina Arramies 16.2. asti
Mari Väisänen 1.4–31.12

Jälkipolku hoito-ohjelma
Katja Lindström
Leif Jussila
Ron Furman
Ilkka Vatanen

Kehitysyhteistyöhanke  
Sopi Jikko Senegal
Jaana Novitskij
Mia-Marisa Ranta

Vanhempainryhmä
Helena Niemi

Elämäntaitoryhmät
Eeva Niemi
Annukka Saikkonen

Osis II -hanke
Hede Kumpulainen.

Avoimet ovet, palveluohjaus 
ja läheispalvelut
Anne Puonti
Maija Larja

Hallitus
Jonny Friskberg (puheenjohtaja)
Päivi Puro (varapuheenjohtaja)
Leif Berg
Matti Vatanen
Veera Väisänen
Solveig Sjöblom(varajäsen)
Saeeda Marjala (varajäsen)

Organisaatio
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Henkilöstön työhyvinvointi
Päihteitä käyttävien ja päihdekuntoutujien kanssa 
tehtävä työ on vaativaa ja työmäärä on viime vuosi-
na kasvanut. Työssä on voitava hyvin, joten työhyvin-
vointiin panostetaan ja jokaiselle 
työntekijälle onkin järjestetty 
mahdollisuus osallistua ryhmä-
työnohjaukseen. Toiminnanjohta-
jalle oli järjestetty oma työnohja-
us. Vuonna 2015 järjestettiin kaksi 
työyhteisön kehittämispäivää. 
Työnantaja tukee työntekijöiden 
työssä jaksamista myös virike- ja lounassetelien muo-
dossa sekä neljä kertaa vuodessa järjestettävillä virkis-
tyspäivillä.

Tavoitteena on taata työntekijöille turvallinen työ-
ympäristö. Asiakastyön turvallisuuden parantamiseksi 
tehtiin sopimus vartiointiliikkeen kanssa. Asiakastilat 
Torkkelinkadulla ovat olleet puutteelliset, koska asia-

kasmäärät ovat nousseet ja väkivallan uhka on ollut 
aiempaa enemmän läsnä erityisesti päihteitä käyttä-
vien kanssa tehtävässä työssä. Työhyvinvointiin ja tur-
vallisuuteen liittyviä teemoja käsitellään säännöllisesti. 

Työnantaja järjesti työntekijöilleen 
vuoden 2015 aikana kattavan tur-
vallisuuskoulutuksen Torkkelinka-
dun asiakastiloissa.

Järjestön toimintaa ohjaa-
vat ensisijaisesti arvot ja yhdessä 
luodut toimintatavat. Työnantaja 
järjesti työyhteisölle päivän ulko-

puolisten kouluttajien kanssa, jossa tarkasteltiin järjes-
tön arvoja ja niitä päivitettiin yhdessä. Työyhteisössä 
vallitsee hyvä, avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri ja 
vaikeisiin tilanteisiin puututaan ja epäkohtia pyritään 
korjaamaan. Jokaisella työntekijällä on omalta osaltaan 
vastuu pitää yllä hyvää järjestön sisäistä toimintakult-
tuuria. 

Järjestön toiminnan kehittämi-
seen liittyi olennaisena osana 
avoin yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa.
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Päihde- ja mielenterveysjärjes-
töjen MIPA-tutkimusohjelmassa 
kehitetään hankkeessa mukana 
olevien järjestöjen tutkimustoi-
minnan yhteistyötä, laatua, 
yhteismitallisuutta ja 
hyödynnettävyyttä. 
Tutkimustietoa tuotetaan 
järjestöjen toiminnasta, 
kansalaisten elämäntilanteesta 
ja palvelutarpeista sekä 
kokemusasiantuntijuudesta.

Kehittäminen
Vuosi 2015 oli järjestössä vahvan kehittämisen aikaa. 
Vaikka kehittäminen on jo itsessään sisällytetty jokai-
seen toiminta- ja projektikokonaisuuteen, niin tässä 
luvussa esiteltyjen yksittäisten toimintakokonaisuuksi-
en kehittämiseen osallistui pro-
jekti- ja toiminnoista vastaavien 
henkilöiden lisäksi myös kehitys-
johtaja, kehittämiskoordinaattori 
ja toiminnanjohtaja. Kehitysjoh-
taja ja toiminnanjohtaja ja kehit-
tämiskoordinaattori muodostivat 
yhdessä kehittämistiimin, joka 
vastasi kaikesta järjestön piirissä 
tehdystä kehittämistyöstä ja ke-
hittämiseen liittyvistä päätöksis-
tä.

Koska yhtäkään uutta hanket-
ta ei käynnistetty vuonna 2015, 
oli mahdollista paneutua entistä 
tiiviimmin jo olemassa olevien 
toimintojen kehittämiseen ja tarkastella niiden sisäisiä 
prosesseja. Erityisesti paneuduttiin Jälkipolku hoito-oh-
jelman sekä Elämäntaitoryhmätoiminnan prosesseihin 
ja vahvistettiin näin valmiuksia lähteä mukaan Helsingin 
kaupungin alkukesästä 2015 järjestämään palveluiden 
kilpailutukseen. Jälkipolku hoito-ohjelmassa tarkastel-
tiin markkinatilannetta ja laadittiin kilpailustrategia, 

avattiin asiakasprosesseja ja määriteltiin kuntoutusoh-
jelman vahvuudet, tavoitteiden tarkoituksenmukaisuus, 
muutostarpeet sekä resurssien riittävyys suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin. Elämäntaitoryhmätoiminnassa 

tarkasteltiin kaikkia asiakaspro-
sesseja erikseen, määriteltiin 
muutostavoitteet ja pohdittiin 
mahdollisuutta tarjota lisäpalvelu-
ja sekä laajentaa toimintaa muihin 
yksiköihin. Elämäntaitoryhmätoi-
minnan rinnalle lähdettiin kehit-
tämään myös uutta matalan kyn-
nyksen ryhmämuotoista palvelua, 
joka oli suunnattu opioidikorvaus-
hoidossa oleville asiakkaille. Ky-
seistä palvelua tarjottiin Helsingin 
kaupungille, mutta se ei mennyt 
kilpailutuksesta läpi.

Tarve kehittää uusia palveluja 
nousee aina järjestön keskeisestä 

tavoitteesta kohdentaa toiminta niille alueille, joissa 
kunnan ja muiden toimijoiden tarjoamissa palveluissa on 
suurimmat puutteet ja asiakkailla akuutein avun tarve. 
Tästä tarpeesta lähti liikkeelle myös aivan uuden palve-
lun, nuorten päihdekuntoutujien työelämävalmiuksien 
vahvistamiseen tähtäävän toiminnan kehittäminen. 
Palvelun sisältöä hiottiin yhdessä Jälkipolku hoito-oh-
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jelman ohjaajien kanssa, erityisesti työllistämisen tues-
ta vastaavan ohjaajan kanssa, jolla oli vankka kokemus 
ja näkemys niistä sudenkuopista, joihin asiakkaat usein 
kompastuvat. Näin onnistuttiin luomaan seikkaperäinen 
ja kokonaisvaltaista tukea tarjoava kurssimuotoinen pal-
velu päihdekuntoutuksen päättäville ja työelämään tai 
opiskeluun siirtymässä oleville asiakkaille. Kehitettävä 
toiminta sai nimekseen Suunta-projekti ja sille haettiin 
RAY:n rahoitusta vuosille 2016-2019. Projekti sai RAY:ltä 
myönteisen avustuspäätöksen vuosille 2016-2018 .

Satu-projektin piirissä tehtiin jatkuvaa kehittämis-
työtä, mikä onkin luonnollinen osa projektityötä. Työn 
rakenteisiin liittyen lähdettiin luomaan yhteistyöverkos-
toa vertaistoimijoiden kouluttamista silmällä pitäen ja 
tarkennettiin projektin tavoitteita siten, että mallinnuk-
sesta luovuttiin ja päätettiin panostaa yhteiskunnallisen 
tutkimuksen tekemiseen. Yhdessä valittujen tutkijoiden 
kanssa täsmennettiin tutkimuksen tavoitteita ja lähdet-
tiin kartoittamaan mahdollista rahoitusta tutkimuksel-
le. Senegalissa toteutettavassa Sopi Jikko -hankkeessa 
kehittämistyö sitä vastoin vietiin päätökseen ja paikan 
päällä kehitettyä työmallia esittelevä työkirja julkaistiin 
vuoden 2015 lopussa ranskan kielellä ja vuoden 2016 
alussa suomen kielellä.

A-klinikkasäätiön koordinoima päihde- ja mielen-
terveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA) sai RAY:ltä 
myönteisen avustuspäätöksen vuosille 2015-2018. Päih-
de- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa 
kehitetään hankkeessa mukana olevien järjestöjen tut-
kimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta 
ja hyödynnettävyyttä. Siinä toteutetaan kuusi tutkimus-
hanketta, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. 
Tutkimustietoa tuotetaan järjestöjen toiminnasta, kan-
salaisten elämäntilanteesta ja palvelutarpeista sekä 
kokemusasiantuntijuudesta. Järjestöjen välinen yhteis-
toiminta käynnistyi rivakasti vuoden 2015 alkupuolel-
la ja tutkimushankkeet käynnistettiin. Tukikohta ry:n 
kehittämiskoordinaattori osallistui tutkimusohjelman 
ohjausryhmään, toimi järjestön yhteishenkilönä tutki-
musaineistojen keräämiseen liittyen ja osallistui tutki-
musohjelman järjestämiin työpajoihin. Toiminnanjohta-
ja osallistui tutkimusohjelman johtoryhmään.

Järjestön yksi tärkeimpiä tehtäviä on jatkuvasti kehit-
tää ja vahvistaa asiakaslähtöisiä palveluitaan, jotta pal-
velukokonaisuus toimisi joustavasti ja asiakaslähtöisesti. 
Palvelukokonaisuus on hioutunut vuosien varrella san-
gen kattavaksi, mutta on myös jatkuvasti huolehdittava 
siitä, että järjestön eri toiminnat todellakin hyödyttävät 
ja tukevat jokaista asiakasta, myös tämän siirtyessä pal-
velusta toiseen. Pitkäjänteisen kehittämistyön tulokse-
na voidaan pitää sitä, että järjestön toiminnan piirissä 
asiakas ei jää missään elämäntilanteessa yksin ja vaille 
tukea. Järjestön tarjoamassa palvelukokonaisuudessa ei 
ole aukkoja, joihin asiakas voisi tipahtaa ja joutua niin 

sanotusti palvelujen väliin. Asiakkaan yksilölliset tarpeet 
pystytään huomioimaan, koska asiakas kohdataan aina 
kokonaisvaltaisesti.

Järjestön toiminnan kehittämiseen liittyi olennaise-
na osana avoin yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. 
Rakentava ja toimiva yhteistyö niin julkisen sektorin, 
kolmannen sektorin kuin muidenkin tahojen kanssa näh-
dään ensiarvoisen tärkeänä asiakkaiden tarpeita vastaa-
vien palveluiden kehittämisessä. Erityisesti työelämä-
palveluja kehitettäessä lähestyttiin aivan uusia tahoja, 
joiden kanssa järjestö ei ole aikaisemmin tehnyt tiivistä 
yhteistyötä. Lisäksi perinteinen yhteistyö muun muassa 
eri päihde- ja mielenterveyspuolen toimijoiden kanssa 
nähdään paitsi mielekkäänä ja myös välttämättömänä, 
jotta palvelut palvelisivat aidosti niiden loppukäyttäjiä, 
toisin sanoen meidän kaikkien toimijoiden yhteistä asia-
kaskuntaa.

Järjestön nimenmuutoksen myötä tuli ajankohtai-
seksi myös järjestön sääntöjen päivittäminen. Sään-
töihin tehtiin useita pieniä muutoksia, joista suurin osa 
koski sääntöjen terminologiaa. Esimerkiksi huumeiden 
käyttäjien sijaan uusissa säännöissä puhutaan päihteitä 
käyttävistä ja kuntoutujista, huumetyön sijasta päih-
detyöstä. Omaisten sijaan puolestaan käytetään sanaa 
läheinen. Lisäksi vuosikokous päätti, että jatkossa hal-
lituksen muodostamiseen ei enää tarvita omaisenem-
mistöä. Omaisia on jo useana vuonna ollut vaikea saada 
hallitustoimintaan, mikä on vaikeuttanut sääntöjen mu-
kaisen hallituksen muodostamista.
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Viestintä ja vaikuttaminen
Viestinnän avulla Tukikohta ry tiedottaa tarjoamistaan 
palveluista, tekee toimintaansa näkyväksi, osallistuu yh-
teiskunnalliseen keskusteluun sekä pyrkii vaikuttamaan 
esimerkiksi vallitsevaan asenneilmapiiriin ja siihen, mi-
ten päihteitä käyttävät, kuntoutujat ja heidän läheisen-
sä huomioidaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja 
millaisia palveluita heille on tarjolla. Järjestön viestinnän 
kohderyhmiä ovat muun muassa asiakkaat, järjestön jä-
senet, muut päihdealan sekä laajemmin sosiaali- ja ter-
veysalan järjestöt, pääkaupunkiseudun kunnat, yhteis-
työkumppanit, päättäjät ja suuri yleisö.

15 vuotta päihdetyön edelläkävijänä
Tukikohta ry vietti vuonna 2015 15-vuotisjuhlavuottaan. 
Järjestö on toiminut jo 15 vuoden ajan päihdetyön edel-
läkävijänä pääkaupunkiseudulla.

15-vuotisjuhlaa juhlittiin asiakkaiden kanssa Avoimi-
en ovien päiväkeskuksessa, missä 
ohjelmassa oli kakkukahvit sekä 
mukavaa yhdessä oloa. Lisäksi 
15-vuotista taivalta juhlistettiin 
marraskuussa Helsingissä Kiltasa-
lissa, mihin oli kutsuttu järjestön 
jäseniä ja yhteistyökumppaneita. 
Tilaisuuteen otti osaa yhteensä noin 90 vierasta ja sen 
juonsi näyttelijä Ilkka Merivaara. Näyttelijä Laura Malmi-
vaara lausui runoja ja musiikista vastasivat Hanna Paka-

rinen ja Antti Ikola. Lisäksi saatiin kuulla asiakkaan puhe 
sekä järjestön tervehdys, jonka lausui kehittämisjohtaja 
Jaana Novitskij. Juhlapuheen piti YTT Kaarina Mönkkö-
nen Itä-Suomen yliopistosta. Hän muistutti kuulijoita 
aidon kohtaamisen merkityksestä asiakastyössä ja ih-
mistyössä yleensä.

Uusi nimi kuvaa toiminnan  
luonnetta paremmin
Järjestö vaihtoi vuonna 2015 nimensä Tukikohta ry:ksi. 
Ajoittamalla nimenmuutos järjestön 15-vuotisjuhlavuo-
delle haluttiin samalla juhlistaa järjestön 15-vuotistai-
valta arvokkaalla tavalla. Nimenmuutosta valmisteltiin 
pitkään ja uusi nimi otettiin käyttöön syyskuussa. Tarve 
uudistumiselle oli vahva, sillä vanha nimi Omaiset Huu-
metyön Tukena ry ei enää vastannut kunnolla järjestön 
toimintaa, joka on vuosien saatossa muuttunut ja laa-

jentunut. Myös ympäröivä yhteis-
kunta on muuttunut ja päihde- ja 
riippuvuusongelmat ovat entistä 
monimuotoisempia, eikä järjes-
tössä siksi haluttu puhua enää pel-
kästään huumetyöstä. Pitkä nimi 
koettiin myös käytännössä hanka-

laksi ja se aiheutti sekaannuksia.
Uusi nimi kuvaa toiminnan luonnetta paremmin. Tu-

kikohta sanana merkitsee paikkaa, jossa voi levähtää, 

Järjestö on toiminut jo 15 
vuoden ajan päihdetyön edellä-
kävijänä pääkaupunkiseudulla.
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johon ihminen voi aina halutessaan palata ja josta hän 
saa tarvittaessa tukea voidakseen päästä elämässään 
hiukan eteenpäin. Tukikohta edustaa myös pysyvyyttä 
silloin, kun elämä on sekaisin ja 
arki kaoottista – silloin tukikohta 
tarjoaa turvallisen ympäristön, 
jossa voi pysähtyä ilman ennakko-
odotuksia tai vaatimuksia.

Uusi nimi kuvastaa kauniis-
ti päihdetyötä tekevän järjestön 
arvoja ja toiminnan keskeisimpiä 
periaatteita: tukea ja kohtaamista. 
Uuden nimen saama vastaanotto 
oli myönteinen ja niin henkilökun-
ta kuin asiakkaatkin kokivat sen heti omakseen, myös 
yhteistyökumppaneilta tuli positiivista palautetta.

Julkaisutoiminta
Tukikohta ry julkaisee vuosittain vuosikertomuksen sekä 
toimintasuunnitelman. Muuta julkaistavaa materiaalia 
ovat esimerkiksi erilaiset työmallit, tutkimukset ja selvi-
tykset sekä jäsenille suunnatut jäsenkirjeet. Järjestö on 
vuosien saatossa julkaissut toimintaansa liittyviä tutki-
muksia ja työmalleja. Järjestö panostaa omaan julkaisu-
toimintaansa, jotta kattavassa palvelukokonaisuudessa 

tehtävä työ saadaan mahdollisimman hyvin tehtyä nä-
kyväksi ja muiden toimijoiden hyödynnettäväksi. Julkai-
sut valottavat järjestössä tehtävän työn tuloksellisuutta, 

hyötyjä, vaikutuksia ja haasteita.
Järjestön jäsenille suunnattu 

jäsenkirje ilmestyi vuonna 2015 
kolme kertaa ja se postitettiin jä-
senille suoraan kotiin. Toiminta-
vuoden aikana julkaistiin Sopi Jik-
ko -hankkeessa kehitetty työmalli 
Sopi Jikko – huumekuntoutusta 
Senegalissa, joka ilmestyi niin suo-
meksi kuin ranskaksi.

Työkirjassa esitellään päihde-
kuntoutujien kanssa työskentelyyn soveltuvia menetel-
miä ja työtapoja, jotka on todettu toimiviksi Senegalin 
olosuhteissa. Kirjassa esitelty huumekuntoutusmalli on 
seitsemän vuoden aikana Sopi jikko -keskuksessa teh-
dyn kehittämistyön tulos. Työkirja tarjoaa päihdekun-
toutujien kanssa Senegalissa tehtävälle työlle rakenteet 
ja lähtökohdat, se auttaa ymmärtämään päihde- ja riip-
puvuusproblematiikkaa laajemmin sekä osoittaa psy-
kososiaalisen kuntoutuksen merkityksen ja tarpeen. 
Kirja on suunnattu senegalilaisille päihdetyön ohjaajil-
le, sosiaalityöntekijöille ja huumekuntoutuksen parissa 

Tukikohta sanana merkitsee 
paikkaa, jossa voi levähtää, 
johon ihminen voi aina 
halutessaan palata ja josta hän 
saa tarvittaessa tukea 
voidakseen päästä elämässään 
hiukan eteenpäin.
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Järjestö pyrkii osallistumaan 
aktiivisesti yhteiskunnalliseen 
keskusteluun ottamalla kantaa 
esimerkiksi päihdepalveluihin, 
niiden järjestämiseen ja 
saatavuuteen.

työskenteleville. Suomalainen lukija puolestaan pääsee 
kirjan kautta tutustumaan ainutlaatuiseen kehityshank-
keeseen ja päihdetyön menetelmien soveltamiseen län-
simaisesta kulttuurista poikkeavassa kontekstissa.

Vaikuttamistyö
Järjestö pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään päih-
teitä käyttävien, kuntoutujien ja heidän läheistensä yh-
teiskunnallista asemaa. Järjestö pyrkiikin osallistumaan 
aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ottamalla 
kantaa esimerkiksi päihdepalveluihin, niiden järjestämi-
seen ja saatavuuteen. Tässä vaikut-
tamistyössä tehdään myös yhteis-
työtä muiden toimijoiden kanssa.

Järjestössä on panostettu 
erityisesti palveluohjauksellisen 
työotteen levittämiseen sosi-
aali- ja terveydenhuollon alalle. 
Palveluohjauksellisen työotteen 
tunnettavuuden lisääntymistä on 
edistetty muun muassa tekemäl-
lä tiivistä yhteistyötä Suomen palveluohjausyhdistyk-
sen (SPO ry) kanssa sekä järjestämällä palveluohjausta 
esitteleviä infotilaisuuksia alan oppilaitoksissa. Keväällä 
2015 järjestettiin ”Palveluohjaus – apu aikamme haastei-
siin?” -tilaisuus yhdessä SPO ry:n ja Kurvin järjestötoimi-
jat verkoston kanssa. Tilaisuus oli suunnattu sosiaali- ja 

terveysalan työntekijöille ja tilaisuuteen otti osaa noin 
50 henkeä. Puhumassa tilaisuudessa olivat tutkija Jou-
ko Karjalainen THL:stä, väitöskirjatutkija Maria Ohisalo 
Itä-Suomen yliopistosta sekä SPO ry:n varapuheenjoh-
taja, VTL ja psykoterapeutti Sauli Suominen. Tilaisuuden 
päätti paneelikeskustelu, jossa osallistujat eri järjestöis-
tä pohtivat palveluohjausta, mitä se on ja mitä sen tulisi 
olla.

Järjestö toimi aktiivisesti Ehkäisevän päihdetyön 
verkostossa, jota koordinoi EHYT ry. Verkosto kokoaa 
yhteen 40 Suomen merkittävintä päihdetyön asian-

tuntijajärjestöä. Verkosto toimii 
muun muassa yhteiskunnallisen 
vaikuttamistyön vahvistamisek-
si, kansalaisten äänen näkyväksi 
saattamiseksi, synergian löytämi-
seksi ja tiedon jakamiseksi. Samal-
la se tarjoaa keskustelufoorumin 
päihdealan järjestötoimijoille. 
Verkoston alla toimii erilaisia työ-
ryhmiä, joista Tukikohta ry on ollut 

vahvimmin mukana viestintä- ja huumetyöryhmän sekä 
vaikuttamistyöryhmän toiminnassa. EPT-verkosto jär-
jesti yhdessä EHYT ry:n kanssa toukokuussa Helsingin 
Kulttuuritalolla Päihdepäivät, jossa Tukikohta ry oli läsnä 
sekä omalla että EPT-verkoston yhteisellä näyttelypis-
teellä.
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Yhteistyötä tehtiin myös Kurvin järjestötoimijoiden 
sekä Kallion Kulttuuriverkoston kanssa. Tukikohta ry oli 
mukana mm. Vaasanaukiolla järjestetyssä ystävänpäi-
vätapahtumassa helmikuussa sekä Kallio kukkii -kau-
punkifestivaalitapahtumassa toukokuussa.

Tukikohta ry teki yhteistyö-
tä vaikuttamisviestinnässä myös 
Finfami Uusimaa ry:n kanssa. Tuki-
kohta ry, Finfami Uusimaa ry sekä 
Suomen palveluohjausyhdistys 
ry järjestivät yhdessä Grazy Day 
-festivaalitapahtuman Helsingin 
Alppipuistossa kesäkuun lopussa. 
Tapahtuma oli osa Alppipuiston 
kesä -tapahtumatuotantoa. Grazy 
Day -festivaalipäivän teemana oli 
”Kuka kohtaisi minut?”. Teemalla mukana olleet järjestöt 
halusivat nostaa esille, että moni ihminen jää yhteiskun-
nassamme kohtaamista vaille. Erityisen vaikea tilanne 
on, jos on valtaväestöstä poikkeava – silloin leimautu-
minen voi johtaa siihen, ettei kukaan edes halua kohdata 
ihmistä vaikkapa päihde- tai mielenterveysongelman ta-

kana. Tapahtumassa järjestöt kutsuivatkin ihmisiä roh-
keasti kohtaamaan muita ja olemaan ennakkoluulotto-
masti läsnä toinen toisillensa. Ohjelmassa oli musiikkia 
ja illan pääesiintyjänä oli Pelle Miljoona United -yhtye. 
Lisäksi tapahtumassa oli haikutyöpaja sekä paperilen-

nokkien askartelua lapsille. Päivän 
aikana puistossa tapahtumasta 
nautti arviolta 2000 ihmistä.

Tukikohta ry oli vuonna 2015 jo 
toista kertaa mukana järjestämäs-
sä Asunnottomien yötä Helsingis-
sä yhdessä Asunnottomien yön 
kansalaisliikkeen, Vailla vakinaista 
asuntoa ry:n ja A-klinikkasäätiön 
sekä muiden kansalaisjärjestöjen 
kanssa. Asunnottomien yötä vie-

tetään vuosittain YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vas-
taisena päivänä 17.10. ja kyseessä onkin Suomen suurin 
sosiaalialan mielenilmaus. Mukana olollaan Tukikohta 
ry halusi muistuttaa erityisesti kaikista heikoimmassa 
asemassa olevien päihteitä käyttävien vaikeasta asu-
mistilanteesta. Tutkimusten mukaan päihdehuollon 

Tutkimusten mukaan 
päihdehuollon huumeasiak-
kaista noin joka kymmenes on 
asunnoton. Tilanne on erityisen 
vaikea isoissa kaupungeissa ja 
pääkaupunkiseudulla, missä 
asuminen on kallista.
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huumeasiakkaista noin joka kymmenes on asunnoton. 
Tilanne on erityisen vaikea isoissa kaupungeissa ja pää-
kaupunkiseudulla, missä asuminen on kallista.

Perinteinen Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus 
järjestettiin marraskuussa Helsingin Vanhassa kirkossa. 
Tilaisuus oli samalla osa Ehkäisevän päihdetyön viik-
koa, jota koordinoi EHYT ry ja EPT-verkosto. Mukana 
olivat Irti Huumeista ry, Tukikohta ry, Stop Huumeille 
ry, Kris-Etelä-Suomi ry sekä Helsingin tuomiokirkko-
seurakunta. Tilaisuudella haluttiin kunnioittaa vuoden 
aikana huumeisiin kuolleiden muistoa ja ilmaista huoli 
lisääntyneistä huumekuolemista. Viime vuosina aiem-
paa useammasta vainajasta on kuolinsyytutkimuksen 
yhteydessä löytynyt huumeita tai väärinkäytettyjä 
lääkkeitä ja huumeet myötävaikuttavat yhä useam-
paan kuolemaan. Kuolemansyyt vaihtelevat ja varsi-
naisia kuolemansyitä ovat yliannostusten lisäksi usein 
tapaturmat, mutta myös itsemurhat ja henkirikokset. 
Tyypillistä on useiden huumeiden, alkoholin ja lääkkei-
den samanaikainen käyttö. Erityisesti vahvojen opioi-
dien ja alkoholin yhteiskäyttö on erittäin vaarallinen 
yhdistelmä. 

Internet ja sosiaalinen media
Järjestön nettisivuilla oli kävijätilastojen mukaan vuonna 
2015 tammi-joulukuun välisenä tarkasteluajankohtana 
reilu 13 600 istuntoa ja lähes 10 700 käyttäjää. Vaikka 
vertailukelpoisia lukuja aiemmilta vuosilta ei ole saata-
villa johtuen vuonna 2014 toteutetusta nettisivu-uudis-
tuksesta, on vierailujen määrä järjestön arvion mukaan 
kasvussa. Tukikohta ry on aktiivi-
sesti näkyvillä myös sosiaalisessa 
mediassa, Facebookissa ja Twit-
terissä. Sosiaalisen median kautta 
on mahdollista välittää ajankoh-
taista tietoa, vaikuttaa asenteisiin 
ja tehdä järjestössä tehtyä työtä 
tunnetuksi sekä ottaa kantaa 
ajankohtaisiin aiheisiin.

Tukikohta ry olikin vuoden 
aikana mukana 14 eri päihdejär-
jestön yhteisessä Ei tuomita, me 
teemme kaikki virheitä – sosiaalisen median kampan-
jassa, jossa haluttiin muistuttaa, että jokainen meistä 
tekee virheitä, mutta ansaitsee silti yhteisön ja yhteis-
kunnan tuen ja avun. Näin päihdekeskusteluun haluttiin 
tuoda inhimillisempää näkökulmaa, sillä tutkimusten 
mukaan päihteiden käyttäjiä vieroksutaan esimerkiksi 
naapureina. Sosiaalisessa mediassa näkyneen kam-
panjan tarkoituksena oli herättää kansalaiskeskustelua 
huumeiden käyttäjiin kohdistuvista asenteista ja ste-
reotypioista sekä haastaa näkemään ihminen aineiden 
takana. Kampanjaa koordinoi EPT-verkoston huume-
työryhmä.

14 eri päihdejärjestön yhteisessä 
Ei tuomita, me teemme kaikki 
virheitä -sosiaalisen median 
kampanjassa haluttiin 
muistuttaa, että jokainen meistä 
tekee virheitä, mutta ansaitsee 
silti yhteisön ja yhteiskunnan 
tuen ja avun.

Vaikuttamistyön painopisteet
Vuonna 2015 vaikuttamistyön painopiste siirtyi selkeäs-
ti siihen suuntaan, että järjestö pyrkii yhä vahvemmin 
suuntaamaan viestiään laajemmille yleisöille. Järjestö 
oli vuoden aikana esillä useammassakin suurelle yleisölle 

suunnatussa yleisötapahtumassa. 
Lisäksi Ei tuomita -kampanjassa 
pyrittiin vaikuttamaan tavallisten 
ihmisten asenteisiin. Järjestössä 
onkin katsottu tärkeäksi tuoda 
esille vaikeassa elämäntilantees-
sa olevien päihteitä käyttävien 
ihmisten tilannetta ja heidän koh-
taamiaan haasteita myös suurelle 
yleisölle esimerkiksi median ja eri-
laisten tilaisuuksien kautta.

Päihteiden käyttäjät joutu-
vat edelleen kokemaan leimaamista ja ennakkoluuloja. 
Mielenterveyden keskusliiton vuonna 2015 julkaistun 
Mielenterveysbarometrin mukaan 78 prosenttia suoma-
laisista ei ottaisi naapurikseen huumeiden käyttäjää eikä 
61 prosenttia alkoholistia. Huumeiden käyttäjät olivat 
kyselyn mukaan vähiten toivottuja naapureita. Asenteet 
ovat kuitenkin lientyneet hieman, sillä vuonna 2008 vas-
taajista 85 prosenttia ei halunnut huumeiden käyttäjää 
naapurikseen. Yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen on 
tärkeää, sillä leimaaminen ja syyllistäminen satuttavat ja 
voivat pahimmillaan syventää päihdeongelmaisen syr-
jäytymiskierrettä.
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Talous

Elämäntaitoryhmätoiminta AK2

RAY 123 000

Vantaan kaupunki 1 000

Pappafest ry 1 000

Muut tuotot 765

Avoimet ovet, palveluohjaus ja läheispalvelut 
(OmaTila) AK6

RAY 191 000

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto 29 000

Pappafest ry 1 000

Muut tuotot 525

OSIS-yhteistyöhanke

RAY 63 920

SATU-projekti

RAY 141 473

Muut tuotot 238

Jälkipolku hoito-ohjelma

Kuntien ostot 244 000

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden 3 000

Koulutuskorvaus ja palkkatuki 17 608

Muut tuotot 916

Sopi Jikko -kehitysyhteistyöhanke

Ulkoasiainministeriö 88 681

Pappafest ry 2 000

Mannerheimin lastensuojeluliitto 2 000

Varainhankinta, vapaaehtoistyö ja 
tavaralahjoitukset

17 324

Tuotot
yhteensä
928 450

Ostopalvelut
244 000

Ulkoministeriö
88 681

RAY
519 393

Muut  
avustukset, 

lahjoitukset ja 
vapaaehtoistyö

47 376

Helsingin 
kaupungin 
sosiaali- ja 

terveysvirasto
29 000
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Tuloslaskelma  1.1.–31.12.2015  1.1.–31.12.2014

Varsinainen toiminta

Tuotot  910 176,96  893 228,84

Kulut

 Henkilöstökulut 672 941,71  627 008,17

 Muut kulut 248 229,27 921 170,98 280 521,66 907 529,83

Tuotto-/kulujäämä  –10 994,02  –14 300,99

Varainhankinta

Tuotot  18 273,00  14 014,00

Kulut  0,00  0,00

Tuotto-/kulujäämä  7 278,98  –286,99

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot  26,53  548,08

Kulut  –45,46  –6,44

Tuotto-/kulujäämä  7 260,05  254,65

Satunnaiset erät  0,00  0,00

Tilikauden ylijäämä/alijäämä  7 260,05  254,65

Tilinpäätös vuodelta 2015
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Vuoden 2015 arvio
Vuosi 2015 oli taloudellisesti hyvä ja tilikauden tulos oli 
positiivinen. Ylijäämä syntyi Jälkipolku hoito-ohjelmaan 
myönnetyistä asiakasmaksuista. Järjestön kaikki toimin-
nat pystyttiin ylläpitämään suunnitellusti sekä tavoittei-
den mukaisesti. RAY- avusteisten toimintojen kulut vas-
tasivat pääpiirteittäin talousarvioita. 

Suunnitteluvaiheessa on pyritty tekemään tarpeek-
si realistiset arviot kustannuksista, että toiminnat pys-
tytään toteuttamaan suunnitellusti eikä tarvita tueksi 
muita ulkopuolisia rahoittajia.

Yleisesti voidaan todeta, että vuoden kokonaista-
voite talouden suhteen toteutui hyvin ja suurin piirtein 
suunnitellusti.

Tulevaisuuden näkymiä
Oletettavasti kuntien säästötoimet tuottavat haasteita 
järjestön ostopalvelutoiminnalle lähivuosina. Toimin-
taympäristön muutokset ja kuntien säästötoimet vai-
keuttavat toiminnan ennakointia. Tämä tarkoittaa sitä, 
että järjestöltä vaaditaan jatkuvaa toiminnan arviointia 
ja kehittämistä.

RAY avusteisten toimintojen ja projektien osalta tu-
levaisuus näyttää varsin valoisalta.  Ainoastaan hallinnon 
rahoituksen kanssa järjestö on ollut tiukoilla, mutta tätä 
varten RAY on ohjeistanut järjestöä hakemaan yleisa-
vustusta vuonna 2016.  Mitä enemmän järjestöllä on toi-

mintoja ja projekteja, sitä suuremmaksi hallinnon tarve 
ja työmäärä kasvaa. Hallinto luo puitteet eri toimintojen 
kehittämiselle sekä toteuttamiselle. Järjestön kattava 
palvelukokonaisuus edellyttää järjestöltä erittäin vah-
vaa hallintoa.

Organisaatiossa panostetaan palveluiden laatuun ja 
jatkuvaan kehittämiseen tulevaisuutta silmällä pitäen. 
Prosesseja tarkastellaan, arvioidaan ja suunnitellaan 
tarkasti. Järjestön toimintojen kehittäminen tähtää ai-
na asiakaslähtöisyyteen ja uudet innovaatiot nousevat 
aidosti asiakkaiden tarpeista. Keskikokoisella järjestöl-
lä on konkreettinen mahdollisuus reagoida nopeasti ja 
muuttaa toimintaa asiakaskunnasta ja palvelujärjestel-
mästä nousevien tarpeiden mukaisesti.

Henkilöstö
Järjestössä työskenteli vuonna 2015 neljätoista vakituis-
ta työntekijää. Jälkipolku hoito-ohjelmassa työsken-
teli myös neljä kokemusasiantuntijaa kuntouttavassa 
työtoiminnassa, työkokeilussa tai palkkatuella. Lisäksi 
käytettiin tilapäistä henkilökuntaa, joille maksettiin 
tuntipalkkaa tai palkkioita. Asiakastyötä tekeviä työnte-
kijöitä oli kymmenen. Hallinnon työntekijöitä oli neljä. 
Toiminnanjohtaja toimi ainoana esimiehenä järjestössä. 
Työyhteisön luottamushenkilönä toimi kehittämiskoor-
dinaattori Katja Malin-Kaartinen. 
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Henkilöstökulut 1.1–31.12.2015 1.1–31.12.2014

Palkat ja palkkiot 546 971,82 517 779,48

Eläkekulut 96 152,35 88 788,84

Muut henkilösivukulut 29 817,54 20 439,85

Henkilöstökulut yhteensä 672 941,71 627 008,17

Hyvä hallinnointitapa ja sisäinen valvonta
Järjestön tilinpäätös on laadittu toiminnanjohtajan ja 
kirjanpitäjän yhteistyönä. Järjestöllä on sääntöjen mu-
kainen ja lain velvoittama tilintarkastus. Tilintarkastuk-
sen tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös ja toimin-
takertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot järjestön 
taloudesta ja sisällöllisestä toiminnasta. Tilintarkastaja-
na on toiminut vuodesta 2012 lähtien Terja Artimo KHT 
PricewaterhouseCoopers Oy:stä.

Hallituksella ja toiminnanjohtajalla on vastuu siitä, 
että sisäinen valvonta on järjestetty ja se toimii asian-
mukaisesti. Järjestöllä on olemassa taloussääntö, joka 
ohjaa toimintaa. Työntekijöiden työsopimukset on laa-
dittu kirjallisesti ja ne noudattavat voimassaolevia lake-
ja sekä asetuksia. Henkilöstön työnkuvat on määritelty 
ja mahdolliset varamiesjärjestelyt selvitetty. Asiakas- ja 
jäsenrekistereistä on laadittu henkilötietolain edellyt-
tämät rekisteriselosteet ja rekisterien käyttöoikeudet 
on rajattu vain kyseisiä rekistereitä ylläpitäville henki-
löille.

Tositteet ja niihin liittyvät dokumentit sekä muut 
kirjanpitokirjat arkistoidaan ja säilytetään kirjanpito-
lain mukaisesti. Pankkitilien ja verkkopankkitunnusten 
käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty asianmukai-
sesti. Laskujen ja kuittien hyväksyminen tapahtuu toi-
minnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan toimesta. 
Maksetut palkat hyväksytään esimiehen toimesta ennen 
maksutapahtumaa. Taloushallinto- ja maksuliikenneoh-
jelmiston käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty 
asianmukaisesti. Työntekijöiden käyttöön myönnetyistä 
maksuaikakorteista on asianmukaiset päätökset ja kort-
tien käyttöä valvotaan.

Järjestön omaisuus on vakuutettu. Tietoturvarat-
kaisujen ylläpidosta ja tietojärjestelmien varmuuskopi-
oinneista huolehditaan säännöllisesti. Organisaatioon 
ja toimintaan liittyviä keskeisimpiä riskejä kartoitetaan 
jatkuvasti.

Hallituksen kokoukset dokumentoidaan kirjallises-
ti. Hallitus seuraa säännöllisesti toimintasuunnitelman 
toteutumista. Hallituksen kokouksiin toimitetaan sään-

nöllisesti selvitys järjestön taloudellisesta tilanteesta ja 
tuloslaskelmia seurataan tasaisin väliajoin. Talousarviota 
verrataan säännöllisesti toteumaan ja poikkeamat ana-
lysoidaan tapauskohtaisesti. Tilintarkastajan raportointi 
käydään läpi hallituksessa.

Hallitus johtaa ja valvoo järjestön toimintaa. Hallitus 
kokoontui 6 kertaa vuoden 2015 aikana. Kokousten kool-
lekutsujana toimii toiminnanjohtaja. Yhdistyksen nimen 
kirjoittavat sääntöjen mukaan puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä.
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Tukikohta ry tase 31 .12 .2015

TASE 31.12.2015 31.12.2014

VASTAAVAA

  Vaihtuvat vastaavat

    Siirtosaamiset 34 502,86 44 988,67

    Rahat ja pankkisaamiset 104 093,76 81 183,21

  Vaihtuvat vastaavat yhteensä 138 596,62 126 171,88

 138 596,62 126 171,88

VASTATTAVAA

  Oma pääoma

    Toimintapääoma 4 441,21 4 186,56

    TIlikauden alijäämä/ylijäämä 7 260,05 254,65

  Oma pääoma yhteensä 11 701,26 4 441,21

  Vieras pääoma

  Lyhytaikainen

    Ennakkomaksut 14 045,59 19 099,72

    Ostovelat 3 255,28 3 804,43

    Siirtovelat 97 032,90 86 872,82

    Muut lyhytaikaiset velat 12 561,59 11 953,70

  Lyhytaikainen yhteensä 126 895,36 121 730,67

 138 596,62 126 171,88
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Vuosikirja 2015

Tukikohta ry on päihde alan järjestö, joka tarjoaa 
asiakaslähtöisiä ja avohoidollisia päihdepalveluja 
päihteitä käyttäville ja kuntoutuville sekä tukee hei-
dän läheisiään. Järjestö on poliittisesti ja uskonnolli-
sesti sitoutu maton.

 Palveluja päihteitä käyttäville

 Palveluja päihdekuntoutujille

 Palveluja läheisille

 Palveluja sosiaalialan 
ammattilaisille ja opiskelijoille

 Kehitysyhteistyötä
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