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Toiminnanjohtajan katsaus
Tukikohta ry julkaisi vuoden 2017 alussa strategiansa oida sekavassa järjestelmässä. Yhteistyön tärkein edelvuosille 2017–2021. Päämääränämme on, että seu- lytys on yhteinen ja avoin tahtotila.
raavana viiden vuoden aikana päihteitä käyttävien,
Hyvinvoiva organisaatio on kaiken toiminnan kulkuntoutujien ja läheisten osallisuus ja kokemus kuulu- makivi ja minulle onkin ensisijaisen tärkeää, että me
misesta yhteisöön vahvistuu niin Tukikohta ry:ssä kuin kaikki jaksamme ja viihdymme työssämme. Samalla
yhteiskunnassa yleisestikin. Teemme työtä sen eteen, voin todeta sen, että on ilo työskennellä sitoutuneiden
että parannamme kohderyhmien yhteiskunnallista ase- ja motivoituneiden alan ammattilaisten sekä vertaisten
maa, mahdollistamme osallisuutta sekä vahvistamme kanssa. Hyvinvoiva organisaatio on hyvä pohja rakentaa
itsenäistä toimijuutta ja elämänlaadukkaita palveluita.
laatua
Vuonna 2017 olemme olleet
Tuore strategia antaa selkeTeemme työtä sen eteen, että
aktiivisia myös vaikuttamisessa
ät ja hyvät suuntaviivat kehittää
ja viestinnässä. Olemme vaikutparannamme kohderyhmien
palveluitamme. Panostamme
taneet asiakkaidemme puolesyhteiskunnallista asemaa,
siihen, että järjestön tuottamat
ta monella eri saralla ja todella
mahdollistamme osallisuutta
palvelut ovat laadukkaita ja ne
monipuolisesti. Artikkeleita on
sekä vahvistamme itsenäistä
vastaavat kohderyhmien tarpeijulkaistu, lausuntoja annettu, on
toimijuutta ja elämänlaatua.
siin. Vuoden aikana tarkastelimkampanjoitu, järjestetty tapahtume järjestömme rakenteita ja toimia ja vaikutettu eri työryhmissä
mintamalleja sekä linjauksia. Erityisesti on kiinnitetty sekä verkostoissa. Haluan, että Tukikohta ry tunnetaan
huomiota siihen, että henkilöstön rooli ja vastuut ovat asiantuntijaorganisaationa, vahvana vaikuttajana ja akselkeitä ja että toiminnalla on tarkoituksenmukaiset tiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana.
rakenteet.
Kokonaisvaltainen ja kunnioittava kohtaaminen on
Mielestäni Tukikohta on saavuttanut tärkeän ja ar- Tukikohta ry:n tavaramerkki. Kaikki apua tarvitsevat tuvostetun aseman pääkaupunkiseudun palveluntuottaja- lisi kohdata arvostavasti ja hyväksyvästi. Meidän alan
na. Toimintamme on hyvin konkreettista auttamistyötä ammattilaisten tärkein tehtävä on tukea, luoda uskoa ja
sekä palvelumme helposti hahmotettavissa. Olemme herättää päihteitä käyttävissä ja kuntoutuksen polulle asverkostoituneet koko työyhteisön voimin pääkaupunki- tuvissa motivaatiota siihen, että asioita kannattaa korjata
seudun eri toimijoiden kanssa. Yhteistyön merkitystä on askel kerrallaan. Tehtävämme on luoda ja tukea motivaanostettu toimintamme keskiöön ja teemme sitä ennak- tiota, kannatella vaikeissa paikoissa sekä herättää toivoa.
koluulottomasti eri toimijoiden kanssa.
Yhteistyö on tärkeää ja sen avulla voimme vaikuttaa
siihen, että asiakas ei putoaisi palveluiden väliin. Yhteiskunnassa palvelujärjestelmä on paikoittain pirstaloitunut ja sitä tulisi kehittää huomioimaan paremmin paljon
Ron Furman
palveluita tarvitsevien tarpeet. Yhden luukun periaate ei
toiminnanjohtaja
toteudu ja monella päihdeasiakkaalla on vaikeuksia asiTukikohta ry
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Asiakaskohtaamiset Tukikohta ry:n palveluissa v. 2017
Luvut sisältävät kasvokkaisen vuorovaikutuksen, viestit ja puhelut. Kukin asiakas on kirjattu maksimissaan
kerran päivässä per toiminto. Suluissa on ilmoitettu vuoden 2016 luvut.

Kuntouttava työtoiminta
296
(411)

Läheistyö
360
(564)

Elämäntaitoryhmä
649
(632)
OK-hanke
766
(361)

Jälkipolku
4 272
(3 787)

Kaikki yhteensä
13 642

Suunta
864
(178)

(10 794)
Avoimet ovet
3 010
(1 483)

Palvelu
ohjaus
1 436
(1 560)

Osis II
1 022*
(981)

SATU
967
(837)
*) Sisältää luvut vain Osis II -hankkeen Tukikohta ry:n
työntekijän osalta.

Järjestön tarjoamat palvelut
Tukikohta ry tarjoaa palveluja päihteitä käyttäville, päihdekuntoutujille ja heidän läheisilleen. Järjestön palvelut
muodostavat kokonaisuuden, jonka piirissä asiakkaan on
mahdollisuus liikkua joustavasti eri toimintojen välillä.
Järjestö tarjoaa päihteitä käyttäville kynnyksetöntä
päiväkeskustoimintaa, yksilöllistä palveluohjausta, ohjattua ryhmätoimintaa, vertaistoimintaa sekä tukea ja

palveluohjausta sairaalaympäristössä. Päihdekuntoutujille tarjotaan päihdekuntoutusta. Lisäksi päihteitä
käyttäville ja päihdekuntoutujille on tarjolla työ- ja opiskeluvalmiuksia vahvistavaa kurssitoimintaa. Läheisille
on puolestaan tarjolla tuki- ja neuvontapalveluja, terapeuttinen ja vertaistuellinen läheisryhmä sekä virkistystoimintaa.

Päihteitä käyttäville

Päihdekuntoutujille

• Avoimet ovet
• Palveluohjaus
• Elämäntaitoryhmä
• SATU – tukea ja palveluohjausta sairaalaympäristössä
• Osis II -hanke
• OK-hanke

• Jälkipolku hoito-ohjelma
• Suunta-projekti

Läheisille
• Läheisten tuki ja neuvontapalvelut, ryhmä- ja
virkistystoiminta

Tukikohta ry
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Arvot
Järjestön arvot ovat koko toiminnan läpileikkaavia
periaatteita, joita sovelletaan niin asiakastyössä kuin
kaikessa muussakin toiminnassa, kuten työyhteisön

vuorovaikutuksessa, hallinnollisessa kehittämistyössä,
vaikuttamistoiminnassa tai vaikkapa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tukikohta ry:n arvot ovat:
Asiakaslähtöisyys

Osallisuus

Järjestön toiminta tähtää päihteitä käyttävien, kuntoutujien sekä läheisten palveluiden ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseen. Järjestön toiminta nousee asiakaskunnan tarpeista ja siinä kuuluu asiakkaan
ääni.

Osallisuus on kuulumista yhteisöön, kuulluksi tulemista sekä osallisuutta yhteiseen ja yksilöä koskevaan
päätöksentekoon.

Kunnioittava kohtaaminen
Kunnioittava kohtaaminen on arvostavaa, toiset huomioonottavaa ja suvaitsevaa vuorovaikutusta, jossa
ihminen hyväksytään tasa-arvoisena toimijana.

Avoimuus
Avoimuus tarkoittaa toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä, avointa vuorovaikutusta ja avointa yhteistyötä kumppaneiden kanssa.

Luotettavuus
Tukikohta ry toimii sovittujen periaatteiden mukaisesti ja on luotettava yhteistyökumppani. Järjestön palveluissa voi asioida luottamuksellisesti.
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Avoimet ovet
Avoimet ovet on kynnyksetön kohtaamispaikka, jossa tään tarttumaan mahdollisimman nopeasti asiakkaan
tarjotaan palveluita sekä tukitoimia päihteitä käyttäville esille tuomiin haasteisiin. Asiakkaalla on mahdollisuus
ihmisille. Toimintaa järjestetään Tukikohta ry:n Risteys- saada apua ja tukea ammattilaisilta, vertaisilta sekä koasiakastilassa. Avoimissa ovissa asiakkaalla on mahdol- kemusasiantuntijoilta.
lisuus pysähtyä, tulla kuulluksi, kysyä neuvoa sekä saaRuokailu on oleellinen osa Avoimien ovien toiminda ammatillista apua ja vertaistukea.
taa. Osa asiakkaista tutustuu toiminToiminta on haittoja vähentävää ja
Olen tyytyväinen
taan pikkuhiljaa, käyden ensin vain
tukeen, ohjeistukseen ruokailemassa. Vähitellen moni heistä
osallisuutta edistävää, eikä asiakkaalta
edellytetä päihteettömyyttä tai toimin- ja apuun, jota olen saanut.
kiinnittyy Avoimien ovien toimintaan ja
taan sitoutumista. Asiakkaille järjeste- Keskustelu henkilökunnan
tulee osaksi yhteisöä. Asiakkaat saavat
tään työpajoja ja vapaa-ajan toimintoja kanssa on usein auttanut,
vapaa-ajan toimintojen ja työpajojen
todella.
Avoimien ovien yhteydessä.
kautta onnistumisen kokemuksia, verAvoimien ovien toiminnan rahoitus
taistukea ja vaihtoehtoista tekemistä
koostui vuonna 2017 STEA:n kohdennetusta toiminta- päihteiden käytön tilalle. Avoimien ovien tavoitteena
avustuksesta sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja ter- eivät ole suuret asiakasmäärät, vaan asiakkaan aito kohveysviraston myöntämästä järjestöavustuksesta.
taaminen.
Avoimien ovien asiakastyöstä vastasi vuonna 2017
Tavoitteet ja työskentelyn keinot
kaksi palveluohjaajaa. Lisäksi Avoimissa ovissa työsAvoimien ovien päätavoitteena on tukea ja vahvistaa kenteli palkkatuella työskentelevä henkilö sekä Paikka
heikoimmassa asemassa olevien päihteitä käyttävien ih- auki -rahoituksella työskennellyt henkilö. Järjestön muut
misten palveluita, vähentää päihdehaittoja sekä edistää työntekijät työskentelivät Avoimissa ovissa tarpeen
päihteitä käyttävien osallisuutta. Avoimissa ovissa pyri- mukaan siten, että turvallisuusmääräykset henkilöstöPalvelut päihteitä käyttäville

6

resurssien suhteen toteutuivat. Lisäksi Avoimissa ovissa
oli paikalla järjestyksenvalvoja takaamassa asiakkaiden
ja henkilökunnan turvallisuutta.
Vuonna 2017 asiakastyön tärkeimmät tavoitteet
olivat asiakkaiden osallisuuden ja sitä kautta heidän
hyvinvointinsa vahvistaminen. Tavoitteet pyrittiin saavuttamaan tiedottamalla yhteisökokouksista, luomalla
vertaistoiminnan rakenteita sekä hyödyntämällä kokemusasiantuntijoiden osaamista toiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa.

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

Toiminta vuonna 2017
Avoimet ovet järjestettiin kahdesti viikossa neljän tunnin ajan, yhteensä kahdeksan tuntia viikossa. Asiakaskäyntejä oli yhteensä 3010. Uusia asiakkaita tavoitettiin
arviolta 175, joista miehiä oli 116 ja naisia 59. Erillisiä asiakkaita tavoitettiin arviolta 314 henkilöä, 216 miestä ja
98 naista. Asiakaskäyntien määrät nousivat edelliseen
vuoteen verrattuna 1527 asiakaskäynnillä.

7

Palvelut päihteitä käyttäville

Avoimissa ovissa vieraili yhteensä 147 eri opiskelijaa
sekä sosiaali- ja terveysalan toimijaa. Yhteistyökumppaneille suunnattuihin Avoimiin oviin osallistui 35 henkilöä. Lisäksi Avoimien ovien yhteydessä toteutettiin
infotilaisuuksia koko järjestön toiminnasta 17 eri yhteistyötaholle. Infotilaisuuksiin osallistui 35 eri sosiaali- ja
terveysalan työntekijää.
Avoimissa ovissa oli myös kuntouttavassa työtoiminnassa ja myöhemmin palkkatuella ollut henkilö. Hän
auttoi ohjaajia käytännön tehtävissä sekä toimi vertaistukena asiakkaille. Kohtaamispaikan vapaaehtoiset,
vertaiset ja yhdyskuntapalvelua suorittava henkilö olivat lisäapuna työntekijöille keittiötöissä. Oppilaitosyhteistyönä opiskelijat toteuttivat asiakkaille korttipajat
äitienpäivän ja joulun alla.
Keväällä järjestettiin Avoimien ovien yhteydessä
kuntavaalipaneeli, johon osallistui ehdokkaita kahdeksasta eri puolueesta. Asiakkailla oli mahdollisuus kirjoittaa kysymyksiä etukäteen panelisteilta kysyttäväksi ja
yhdessä kahden OK-kurssilaisen kanssa suunniteltiin
vaalipaneelin kulku. Etukäteen mietittyjen kysymysten
lisäksi yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä tilaisuudessa. Tilaisuutta mainostettiin Facebookissa ja
yleisöksi tulikin vakiokävijöiden lisäksi muun muassa
työntekijöitä ja asiakkaita korvaushoitoklinikoilta.
Asunnottomien yönä lokakuussa järjestettiin Risteyksessä hyvinvointi- ja hemmotteluilta. Paikalla oli
vapaaehtoisena kaksi kampaajaa leikkaamassa hiuksia, kaksi Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon työntekijää opastamassa suun terveydessä sekä
sairaanhoitajaopiskelija mittaamassa verenpaineita.

Lisäksi kaksi Risteyksen kävijää toimivat vapaaehtoi- teidenkäyttäjille, jotka olivat kohdanneet seksuaalisuutsina, toinen auttamassa järjestelyissä ja toinen laula- ta loukkaavaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua.
massa ja soittamassa kitaraa. Tilaisuudessa oli tarjolla
Asiakaspalautteiden mukaan asiakkaat olivat tyytymyös korva-akupunktiota, kynsien lakkausta, jalkahoi- väisiä Avoimien ovien toimintaan ja kokivat toiminnan
toa, keskustelua ja pientä purtavaa. Lisäksi työntekijät tarpeelliseksi. Asiakkaat kokivat henkilökunnan kohtaajalkautuivat Asunnottomien yön päätapahtumaan Dal- van heidät aidosti ja tasa-arvoisesti, sekä pitivät suureslapén puistoon.
sa arvossa mahdollisuutta keskustella työntekijöiden
Syksyllä asiakkaille järjestettiin kuvataideryhmä, jo- kanssa. Suurin tuen tarve oli sosiaali- ja toimeentulotuta ohjasi kuvataiteilija/kuvataideterapeutti Hety ry:stä. keen liittyvissä asioissa.
Kuvataideryhmä kokoontui viisi kertaa ja ryhmässä oli
Yhteistyökumppanit pitivät kohtaamispaikkaa eritviisi eri asiakasta.
täin tarpeellisena ja suuressa arvossa. Lisäksi henkilöYhteisökokous toteutettiin kerran kuukaudessa. kunta sai positiivista palautetta ilmapiiristä, mahdolYhteisökokouksissa päätettiin vapaa-ajan toiminnois- lisuuksien tarjoamisesta asiakkaille sekä asiakkaiden
ta, ruokalistasta sekä suunniteltiin itsenäisyyspäivän tasa-arvoisesta kohtaamisesta.
ja joulujuhlan ohjelma. Yhteisökokouksissa asiakkaat
osallistuivat muun muassa Avoimien ovien toiminnan Pohdintaa
arviointiin ja sen kehittämiseen. Yhteisökokoukset oli Avoimissa ovissa onnistuttiin erittäin hyvin asiakkaiden
suunnattu Risteyksen kaikille eri toiminnoille.
tavoittamisessa ja asiakasmäärät nousivat edelleen
Avoimien ovien asiakkaille järjestettiin retki Vallisaa- vuonna 2017. Asiakasmäärän noususta voi päätellä, että
reen sekä Korkeasaareen. Kansainvälisenä vertaistuen toiminta vastasi erinomaisesti kohderyhmän tarpeisiin.
päivänä 19.10. kutsuttiin toiminnassa
Lisääntynyt verkostoyhteistyö mahdolmukana olleita vertaisia juhlalounaalle
listi paremmin asiakkaiden auttamisen
Henkilökunta
kuuntelee ja välittää erilaisissa elämäntilanteissa.
Risteykseen. Suomen 100-vuotisjuhlaa
juhlistettiin puolestaan kakkukahveilla aidosti, opastaa ja ohjaa
Haasteena asiakastyössä koettiin
parhaan kykynsä mukaan.
sekä retkellä Suomenlinna-museoon.
edelleen asiakkaiden päihteiden sekaAvoimien ovien yhteydessä järjes- Sen enempää ei voi odottaa
käyttö, muuntohuumeet, lisääntyneet
tettiin yhteistyönä Ensi- ja Turvakotien ja se on riittävää.
mielenterveysongelmat sekä asiakkailiiton Jalkautuvan naistyöhankkeen
den huono fyysinen vointi, yhä kasvakanssa Tarinakengät-näyttely. Näyttely teki lähisuhde- vat asiakasmäärät sekä vertaistoiminnan kehittäminen
väkivallan ilmiötä näkyvämmäksi.
ja selkeyttäminen. Lisäksi kohtaamispaikan henkilökunAvoimiin oviin jalkautui myös muita toimijoita. Si- ta koki asiakkaiden kohtaamiselle olevan liian vähän aininauhasäätiön AIMO-toiminta auttoi asunnottomia ja kaa.
asunnottomuusuhan alla olevia asiakkaita. Helsingin
Toimeentulotukeen liittyvät muutokset heijastuivat
kaupungin sosiaalineuvonnan sosiaaliohjaaja oli tavat- myös Avoimien ovien asiakaskuntaan. Helsingin kautavissa Avoimissa ovissa noin kaksi kertaa kuukaudessa. pungin sosiaalineuvonnan jalkautumisesta oli paljon
Exit – pois prostituutiosta ry:n Usva-hankkeen työnteki- hyötyä erityisesti asiakkaille, joilla oli ongelmia toimeenjät tarjosivat tukea ja neuvontaa nuorille aikuisille päih- tuloon liittyen.
Kohtaamispaikan asiakaskäynnit vuosina 2011–2017
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Palveluohjaus
Palveluohjaus on tarkoitettu päihteitä käyttävälle asiPalveluohjauksessa asiakkaan elämäntilannetta
akkaalle, joka tarvitsee tukea asioiden hoitoon, elämän- sekä avun ja tuen tarvetta lähdetään kartoittamaan ja
tilanteen jäsentymiseen ja itsenäisen elämän vahvis- asiakkaan esille tuomiin ongelmiin tartutaan mahdoltumiseen. Kyseessä on prosessi, joka lähtee asiakkaan lisimman nopeasti. Luottamuksellinen asiakassuhde
lähtökohdista ja tarpeista käsin. Asiakkaan kokonais- muodostuu vähitellen kohtaamisten kautta.
valtainen kohtaaminen on palveluohjaPalveluohjauksessa ihminen kohdauksen perusta. Palveluohjaus toteutuu
Palveluohjauktaan kokonaisvaltaisesti ilman kiirettä.
sessa on aito
asiakkaan arjessa ja tähtää aina asiakkaan
Jokaisen asiakkaan palveluohjauspolku
elämänlaadun ja toimintakyvyn vahvistu- välittämisen meininki.
on erilainen: toisilla se koostuu tiiviistä tamiseen.
paamisista ja asioinneista, kun taas osalle
Palveluohjauksellisen toiminnan rahoitus koostui riittävät tapaamiset harvemmin. Elämäntilanteen selvuonna 2017 STEA:n kohdennetusta toiminta-avustuk- kiydyttyä moni tarvitsee vielä vahvistusta omalle toisesta sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviras- minnalleen tukipuheluiden muodossa.
ton myöntämästä järjestöavustuksesta.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Palveluohjauksen tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan ja toimintakyvyn koheneminen. Palveluohjaaja auttaa asiakasta löytämään itselleen parhaiten soveltuvat
palvelut ja tukee asiakasta tämän muutostoiveissa. Palveluohjaus muodostuu asiakkaan ja työntekijän kohtaamisista sekä asioinneista. Palveluohjaaja lähtee tarvittaessa
mukaan viranomaistapaamisiin. Halutessaan asiakas saa
tietoa ja tukea esimerkiksi hoitoon hakeutumisesta.
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Asiakasprosessin tavoitteet:
• toimintakyvyn vahvistuminen
• elämänlaadun paraneminen
• itsenäisyyden vahvistuminen
• osallisuus
• voimaantuminen
• haittojen vähentäminen
• yhteiskuntaan integroituminen

Toiminta vuonna 2017

Osalle asiakkaista oli vaikeaa tulla palveluohjausPalveluohjauksessa oli vuonna 2017 yhteensä 65 asia- tapaamisiin asiakastila Risteykseen, joten tapaamisia
kasta, joista naisia oli 29 ja miehiä 36. Asiakkaan ja pal- järjestettiin myös kahviloissa ja asiakkaiden kodeissa.
veluohjaajan välisiä tapaamisia oli 402 ja palveluohja- Risteykseen tulon esteenä saattoi olla esimerkiksi matuskäyntejä eri paikoissa 108. Näiden lisäksi puheluita ja kakortin puute. Myös huono fyysinen tai psyykkinen
viestejä asiakkaille oli 918. Palveluohjausinfoja sosiaali- kunto saattoi estää asiakasta lähtemästä kotoa.
ja terveysalan opiskelijoille toteutettiin
Palveluohjauksen piiriin ohjautui
10 ja osallistujia niissä oli 73.
Palveluohjauksessa asiakkaita eri yhteistyöverkostoista, järminulle on tärkeää
Suurin osa palveluohjausasiakkaista
jestön omista palveluista, puskaradion,
tarvitsi tukea elämäntilanteensa proses- luottamuksellinen ja
nettisivujen sekä läheisten yhteydenotsoimisessa, hakemusten täyttämisessä, rehellinen kohtaaminen.
tojen kautta. Suurin osa asiakkaista tuli
päihdehoitoon ja asumiseen liittyvissä Voi puhua asioista asioiden palveluohjaukseen Avoimien ovien ja
asioissa, sekä opiskeluun ja työelämään oikeilla nimillä. Ei tarvitse
puskaradion kautta.
hakeutumisessa. Lisäksi asiakkaita oh- valehdella.
Palveluohjaajat pitivät infoja muun
jattiin muun muassa muutoksenhakujen
muassa sosiaali- ja terveysalan opiskeja valitusten tekemisessä. Osa asiakkaista tarvitsi tukea lijoille sekä muille toimijoille. Verkostotyötä toteutetpäihteiden käytön lopettamisen jälkeen retkahdusten tiin Kurvin alueen sosiaali-, terveys- ja vertaistoimijaehkäisemiseen sekä päihteettömän toiminnan etsimi- järjestöjen Kujato-verkostossa sekä Vaasis- foorumissa
seen. Lisäksi palveluohjauksessa toteutettiin verkosto- “Piritori 2017”-hankkeessa. “Piritori 2017” on rakennusja perhetapaamisia. Palveluohjauksessa painottui selke- viraston käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on koorästi asiakkaiden oman elämäntilanteen prosessoinnin ja dinoida yhteen alueen toimijoita ja rakentaa vuorovaimuutoksen tarve, sekä asiakkaiden toimeentuloon liitty- kutuksellista yhteistyötä sekä toimintaa. Tähtäimessä
vät asiat sekä niiden selkeyttäminen.
on luoda yhteisiä pelisääntöjä alueen toiminnalle. AsunOsa palveluohjausasiakkaista pohti omaa seksuaali- nottomien yön tapahtuman puitteissa palveluohjaajat
suuttaan sekä seksuaalista suuntautumistaan. Lupa pu- yöpyivät Dallapén puistossa vartioiden ja turvaten nukhua ja ottaa puheeksi antaa asiakkaalle mahdollisuuden kuvien unta.
tulla kohdatuksi kokonaisena ihmisenä. Lisäksi suuri osa
Asiakaspalautteiden mukaan asiakkaat olivat tyytyasiakkaista oli kohdannut seksuaalista väkivaltaa, jopa väisiä palveluohjauksesta saamaansa tukeen ja apuun.
lapsuudesta lähtien. Tätä asiakaskuntaa on vaikea ohjata Asiakkaat kokivat saaneensa asioita järjestymään itselterapia- ym. palveluiden piiriin päihteiden käytön vuoksi. leen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
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Pohdintaa

lisimman nopeasti, tavoitteet eivät tältä osin täysin toPalveluohjauksella on suuri vaikutus päihteitä käyttävän teutuneet.
asiakkaan elämänlaadun ja -hallinnan paranemiseen
Haittoja vähentävän päihdetyön ensisijainen tavoite
sekä hyvinvoinnin lisääntymiseen. Vuonna 2017 onnis- on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön sosiaalisia ja
tuttiin tavoittamaan uusia asiakkaita.
terveydellisiä haittoja asianomaiselle
Haasteeksi asiakastyössä koettiin edelIlman palveluohjausta itselleen, hänen ympäristölleen sekä
en olisi selvinnyt. Sain yhteiskunnalle. Haittoja vähentävässä
leen palveluohjauksen tuntiresurssien
vähäisyys ja ajoittain asiakasmäärät asunnon ja asioita
työssä keskeistä on hyväksyä se, etteikasvoivat liian suuriksi. Palveluohja- järjestykseen.
vät kaikki ole valmiita tai halua lopetusasiakkaita jouduttiin tapaamaan
taa päihteiden käyttöä. Tällä hetkellä
Avoimien ovien yhteydessä, koska vapaat tapaamisajat kuitenkin yhteiskunnassamme näkyy selkeästi päihteitä
saattoivat toisinaan mennä parinkin viikon päähän. Asi- käyttävien syrjäytymisen ja eriarvoisuuden lisääntyminen.
akkailla oli kuitenkin paljon akuuttia tuen tarvetta, johon Toimeentulotukiuudistus on tuonut haasteita palveluoholi haastavaa vastata. Palveluohjauksessa pitäisi pystyä jaukselle. Sote-palveluiden uudistuksessa on huomioitava
tarttumaan asiakkaan esille tuomiin ongelmiin mahdol- myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset.

Päihteitä käyttävien asiakkaiden palveluohjaus vuosina 2012– 2017
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Elämäntaitoryhmä
Elämäntaitoryhmätoiminta on yli 18-vuotiaille päihteitä
käyttäville suunnattua ryhmätoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä, vahvistaa sosiaalisia valmiuksia ja edistää kuntoutumista. Olennaista
Elämäntaitoryhmätoiminnassa on herättää asiakkaassa
halu muutosprosessiin ja kiinnostus itsestä huolta pitämiseen.
Elämäntaitoryhmätoimintaa rahoitti vuonna 2017
STEA kohdennetulla toiminta-avustuksella (Ak2). Elämäntaitoryhmät ovat toimineet järjestön perustamisesta saakka jo 18 vuoden ajan. Elämäntaitoryhmien lisäksi
Elämäntaitoryhmätoimintaan on kuulunut ET-kahvila
vuodesta 2016 alkaen.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Elämäntaitoryhmätoiminnassa pyritään avaamaan uusia mahdollisuuksia asiakkaan elämässä ja etsimään
päihdekulttuurille vaihtoehtoisia toimintatapoja. Toiminta perustuu haittoja vähentävään ideologiaan, psy-

kososiaaliseen kuntoutukseen, ryhmässä oppimiseen ja
vertaistukeen. Ryhmää ohjaa kaksi sosiaalialan ammattilaista. Lisäksi ryhmätoiminnassa avusti vuonna 2017
Paikka auki -avustusohjelmassa työskentelevä nuori
päihdekuntoutuja.
Elämäntaitoryhmätoimintaan kuuluvat Elämäntaitoryhmä ja Elämäntaitokahvila. Elämäntaitoryhmä
pitää sisällään joka viikkoiset ryhmäistunnot ja vapaaajan toiminnot sekä leirejä ja työpajoja. Ryhmä toimii
non-stop periaatteella ja asiakkuus voi kestää enintään
yhden vuoden.
Elämäntaitokahvila on kerran viikossa järjestettävä tapaamispaikka Elämäntaitoryhmässä oleville sekä
ryhmän jo läpikäyneille asiakkaille. Kahvilatoiminta
käynnistettiin alunperin ryhmäläisten toiveesta, jotta
heillä olisi paikka, missä käydä, jos ei ole vielä jatkosuunnitelmia Elämäntaitoryhmän päätyttyä. Kahvilassa käyminen ei vaadi päihteettömyyttä tai sitoutu
mista.
Palvelut päihteitä käyttäville
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Asiakasprosessin tavoitteet:
• arjenhallinnan ja elämänlaadun paraneminen
• voimavarojen ja itsetunnon lisääntyminen
• psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn vahvistuminen
• vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitojen
kehittyminen
• ihmissuhteiden paraneminen
• päihdekeskeisen ajattelun muuttuminen
• uusien menetelmien löytäminen tunteiden
käsittelyyn
• kiinnostus itsestä huolta pitämiseen lisääntyy
• vastuunottaminen omista valinnoista vahvistuu
• suonensisäisten huumeiden käytön väheneminen
/ loppuminen
• tarpeenmukaisten palveluiden / jatkokuntoutuksen piiriin pääseminen (esim. korvaushoito)

teen kartoituksella, minkä tarkoituksena on tunnistaa
ihmisen elämässä olevat voimavaratekijät ja haasteet.
Ryhmässä mietitään yhdessä, miten vahvistaa positiivisia asioita ja toisaalta vähentää elämäntilannetta heikentäviä tekijöitä.

Toiminta vuonna 2017

Vuoden 2017 aikana Elämäntaitoryhmän ohjaajat kohtasivat Elämäntaitoryhmätoiminnan kautta asiakkaita
yhteensä 649 kertaa sisältäen kasvokkaisen vuorovaikutuksen, puhelut ja viestit. Asiakkaat ohjautuivat toimintaan mm. ryhmän jäsenten toimesta, itse hakeutumalla,
yhteistyötahojen sekä järjestön Avoimien ovien kohtaamispaikan kautta. Lähes kaikki toimintaan osallistuneet
asiakkaat olivat helsinkiläisiä.
Elämäntaitoryhmässä käyneitä henkilöitä oli vuonna 2017 yhteensä 22, joista miehiä 13 ja naisia 9. Heistä
ryhmätoimintaan sitoutui vuoden aikana yhteensä 17
Kukin asiakas asettaa itselleen ryhmän ajaksi myös omat ja he olivat iältään 23–54-vuotiaita. Puolet ryhmäläiyksilölliset tavoitteet, joita voivat olla esimerkiksi ryhmä- sistä kävi ryhmän loppuun, jonka jälkeen he siirtyivät
toimintaan sitoutuminen, toisten kuunteleminen, aika- järjestön muihin palveluihin mm. palveluohjaukseen,
taulujen noudattaminen, asuntoasioiAvoimiin oviin ja Elämäntaitoryhmän
den kuntoon saaminen, oheiskäytöstä
Olen oppinut ryhmässä kahvilaan.
jakamaan asioitani
eroon pyrkiminen, sekakäytön vähenRyhmäistuntoja oli kevät- ja syystäminen, työelämään siirtyminen tai toisten kanssa.
kaudella yhteensä 41. Niissä eri teemielekkään harrastuksen löytäminen.
moina olivat mm. päihteiden käyttö,
Ohjaajat ja muut ryhmäläiset tukevat ryhmäläistä hänen tunteet, positiiviset asiat elämässä ja arjenhallinta. Vaasettamiensa tavoitteiden toteuttamisessa.
paa-ajan toimintoja järjestettiin vuoden aikana yhteensä
Elämäntaitoryhmässä kohdataan jokainen ryhmä- 34 kertaa. Niihin sisältyi mm. retki Tropicarioon, mikroläinen yksilöllisesti. Ryhmäprosessi alkaa elämäntilan- autoilua, elokuvissa käyntiä ja keilausta.
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Vuoden 2017 aikana Elämäntaitoryhmässä ilmeni yhteensä 27 eri henkilöä, joista miehiä 15 ja naisia 12.
haasteita ryhmään sitoutumisessa ja paikalla oli kerral- Keskimäärin kahvilassa kävi 4 henkilöä per kerta ja
laan keskimäärin kolme henkilöä. Sitoutumista vaikeutti suurin osa kävijöistä vietti aikaa kahvilassa koko sen
ryhmäläisten haastavat elämäntilanaukioloajan. Kahvilassa annettiin ja
teet. Heillä esiintyi säännöllistä alkoTämä on ainoa paikka, saatiin vertaistukea, käytiin läpi kuujossa voin olla
holin ja huumaavien aineiden käyttöä.
lumisia ja keskusteltiin elämän eri
Huumaavista aineista he käyttivät luottavaisesti avoin ja
osa-alueista. Lisäksi luettiin päivän
mm. amfetamiinia, bentsodiatsepii- rehellinen.
lehtiä, keskusteltiin ajankohtaisista
neja, opioideja, muuntohuumeita ja
asioista, usein myös pelattiin tieto
kannabista. Suurin osa käytti huumaavia aineita suonen- visaa ja kuunneltiin musiikkia. Kahvilan aikana oli
sisäisesti. Lähes kaikilla oli C-hepatiitti ja heillä esiintyi mahdollista saada palveluohjausta sekä korva-akumyös muita erilaisia terveydellisiä ongelmia sekä mie- punktiota.
lenterveyden häiriöitä. Yksi ryhmäläisistä oli asunnoton,
Kahvilatoimintaan osallistumisen aikana osalla
kaikilla muilla oli joko tukiasunto tai vuokra-asunto ja päihteiden käyttö väheni huomattavasti ja osalla se
he elivät pääsääntöisesti toimeentulotuella. Monilla oli loppui kokonaan. Osa siirtyikin eteenpäin kuntoutusjotakin ammatillista koulutusta, mutta osalla oli perus- prosessissaan, mm. järjestön Jälkipolku-päihdekunkoulu tai ammattikoulu jäänyt kesken. Lähes kaikki oli- toutusohjelmaan, osa aloitti työkokeilun tai opiskelun.
vat korvaushoidossa.
Tästä voidaan päätellä, kun ihmisellä on mahdollisuus
Haastavien elämäntilanteiden ja sitoutumattomuu- rauhassa ilman velvoitteita pohtia elämäänsä ja saada
den vuoksi vuoden aikana järjestettiin vain yksi leiri. tukea päätöksiin, niin he siirtyvät hiljalleen eteenpäin
Kolmipäiväinen leiri järjestettiin Niemikotisäätiön Kesä- elämässään. Tällainen toiminta on tarpeellista ja
harjussa Iitissä. Vuoden aikana ei voitu toteuttaa työpa- myös asiakaspalautteen perusteella ryhmäläiset ovat
jatoimintaa ryhmäläisten sitoutumishaasteiden vuoksi.
kokeneet sen hyödylliseksi.
Elämäntaitokahvila järjestettiin vuonna 2017 yhYhteistyö Vantaan Huumehoitoklinikan ja terveys- ja
teensä 40 kertaa. Kahvilassa kävi vuoden aikana sosiaalineuvonta Vinkkarin kanssa infojen ja asiakasohPalvelut päihteitä käyttäville
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jauksen osalta jatkui vuonna 2017. Yhteistyötä aloitettiin Sininauhasäätiön päiväkeskus Toimintatila Spotin
ja Lännen päihdepoliklinikan kanssa. Lisäksi toiminnan
infoja pidettiin Helsingin vankilan lyhytaikaisvankien
osastolla, Idän päihdepoliklinikan työntekijöille ja Omnian päihdetutkinnon opiskelijoille.

Pohdintaa
Elämäntaitoryhmän asiakkailla on ollut vuoden 2017
aikana enemmän sitoutumisvaikeuksia aiempiin vuosiin nähden. Sen sijaan Elämäntaitokahvilassa on ollut
asiakkaita viikoittain paikalla ja asiakkaiden palautteen
kuin ohjaajien havaintojenkin perusteella kahvila on
koettu tarpeelliseksi. Kahvila on ollut hyvä lisä Elämäntaitoryhmätoimintaan, koska ryhmäläiset ovat saaneet
toivottuja lisäpäiviä ja ryhmän läpikäyneet paikan, minne tulla kertomaan kuulumisiaan. Kahvilassa on saanut
vertaistukea sekä ohjaajien kannustusta ja tukea elämän
eri vaiheisiin.
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Elämäntaitoryhmätoiminta on tärkeää, jotta henkilöillä, joilla on vielä aktiivista päihteiden käyttöä, on
mahdollisuus osallistua johonkin säännölliseen toimintaan sekä saada tukea ja mielekästä tekemistä
päihteiden käytön tilalle. Erään ryhmäläisen mukaan
Elämäntaitoryhmä antaa mahdollisuuden leventää kulkemaansa tietä. Ryhmässä voi turvallisesti kokeilla päihteettömämpää elämää sekä saada uusia kokemuksia ja
ajatuksia, mutta silti päihteiden käytön lopettamista ei
vaadita.
Tällä hetkellä lähes kaikki yhteiskunnan tarjoamat
vertaistuelliset palvelut, etenkin ryhmätoiminnat, on
tarkoitettu päihteettömille henkilöille. Elämäntaitoryhmätoiminta täydentää tätä puutetta. Elämäntaitoryhmän avulla tavoitetaan vaikeassa elämäntilanteessa
olevia henkilöitä ja annetaan mahdollisuus turvallisesti
ja luottamuksellisesti harjoitella ryhmässä olemista,
arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä vahvistaa omaa
toimintakykyä.

SATU-projekti
SATU-projektissa on kehitetty päihteitä käyttävien ja
psyykkisesti oireilevien asiakkaiden sairaalahoidon rinnalle motivoivaa palveluohjaus- ja tukitoimintaa. Projektin rahoittaja on STEA ja sitä on toteutettu yhteistyössä Haartmanin ja Malmin sairaaloiden kanssa vuosina
2014–2017.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Projektin tavoitteena on tukea päihteitä käyttäviä ja
psyykkisesti oireilevia asiakkaita. Palveluohjaus tarjoaa
asiakkaille jatkumoa siten, että somaattisen sairaalahoidon tai päivystysjakson päätyttyä asiakas voi saada
apua ja tukea esimerkiksi jatkohoitoon tai muihin palveluihin hakeutumisessa. Projektin työntekijät jalkautuvat ja voivat esimerkiksi saattaa asiakkaan sovittuihin
palveluihin asiakkaan kotiuduttua. Asiakkaalle syntyy
paremmat valmiudet kohdata arjen haasteita ja saada
tarvitsemaansa tukea sekä palveluja.
Toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, motivoivaan palveluohjaukseen ja osittain etsivään työotteeseen, jossa painotetaan luottamuksen herättämisen tärkeyttä. Ajatuksena on, että sairaalajakso
on hyvä hetki tavoittaa asiakas ja motivoida häntä muu-

tokseen. Asiakasta tuetaan omien asioiden hoidossa sekä oman elämäntilanteen haltuun ottamisessa.

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
• läheisten huolen vähentäminen ja tuen piiriin
pääseminen
Toiminnassa korostuu yhteistyö projektin työntekijöiden ja potilasta hoitavan osaston välillä. Tiivis yhteistyö
poistaa työn päällekkäisyyttä ja selkeyttää työnjakoa.
Projektin työntekijät eivät käytä potilastietojärjestelmää, mutta ovat tuomassa sairaalan henkilökunnalle
tärkeää lisätietoa potilaan tilanteesta. Samalla varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelut
Palvelut päihteitä käyttäville
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myös sairaalajakson jälkeisessä arjessa. Sairaaloiden kijät tulevat paikalle sen sijaan, että heidät soitettaisiin
päihdetyöntekijät ovat vahvasti mukana projektin to- tulemaan osastolle tietyn potilaan luokse. Henkilökuntaa kuitenkin kannustetaan myös soittamaan ja lopputeuttamisessa ja toimintatavan kehittämisessä.
Projektissa toimi vuonna 2017 kaksi työntekijää, pro- vuotta kohden soitot alkoivat jälleen lisääntyä.
Vuonna 2017 projektiin ohjautui 216 ensimmäistä
jektivastaava ja palveluohjaaja, jotka molemmat osallistuivat palveluohjaustyön tekemiseen. Työntekijöillä on kertaa kohdattua asiakasta. Näistä tavatuista ihmisistä
22% ovat sellaisia, joiden kanssa ollaaja-alaista kokemusta sosiaali- ja
Kiitos, kun tulit juttele- tiin yhteydessä myös sairaalahoidon
terveysalalta niin yksityiseltä kuin julmaan. Jos olisi
jälkeen. Tämän lisäksi on laskettu ne
kiseltakin sektorilta. Palveluohjaajan
potilaat, joille SATU-projektin toimintyöparina oli ajoittain oman toipumis- sairaalasta lähtiessä vielä
kokemuksen omaavia kokemusasi- tuntunut, ettei kukaan välitä, taa on tarjottu työntekijöiden ollessa
läsnä osastolla, mutta jotka eivät olantuntijoita. He toivat päihdetyöhön olisin varmaan vetänyt taas
leet sillä hetkellä valmiita ottamaan
ainutlaatuista osaamista ja lisäarvoa överit.
minkäänlaista apua tai tukea vastaan.
inspiroivana esimerkkinä niin asiakkaille kuin henkilökunnalle. Vuoden 2016 aikana aloitet- Näitä henkilöitä oli 139. Voidaan siis sanoa, että projekti
tavoitti kaiken kaikkiaan 352 sairaalan osastolla olevaa
tua kokeilua jatkettiin vuonna 2017 entistä tiiviimmin.
potilasta. Vuonna 2017 puheluita ja tekstiviestejä tuli
Toiminta vuonna 2017
projektin työntekijöille 476 (määrä kasvanut vuodesta
Vuosi 2017 oli SATU-projektissa vakiinnuttamisen ja 2016 15%). Kaiken kaikkiaan projektilla oli asiakaskohrutiinien vahvistamisen aikaa. Sekä Haartmanin että taamisia yhteensä 978, missä on kasvua edelliseen vuoMalmin sairaaloissa käytiin tasaisesti. Vuoden aikana teen 14%. Nämä kohtaamiset sisältävät henkilökohtaiMalmin sairaalassa käytiin 101 päivänä ja Haartmanissa set tapaamiset sairaalassa ja sairaalan ulkopuolella sekä
94 päivänä. Asiakasmäärät pysyivät lähes samana kuin puhelinkontaktit.
Edellisten vuosien tavoin hieman yli puolet asiakkaisedellisenä vuonna. Tämä kertoo siitä, että projekti tunnetaan sairaaloissa nyt paremmin ja sitä osataan hyö- ta olivat miehiä. SATU-projektiin ohjautuneiden potilaiden diagnoosit olivat vaihtelevia. Yleisin syy sairaalahoidyntää osastojen arjessa.
Vuoden aikana huomattiin, etteivät soittojen määrät don taustalla oli yleiskunnon romahdus tai sekavuus.
sairaaloista ole juurikaan kasvaneet. Tämä saattaa joh- Myös erilaisia infektioita esiintyi.
Koska osastojen henkilökunta työskentelee kolmestua siitä, että edellisenä vuonna käyttöön otettu osastoille toimitettava kuukausiaikataulu SATU-projektin sa vuorossa, on tärkeää pitää huolta siitä, että mahtyöntekijöiden läsnäolopäivistä on vakiintunut toimin- dollisimman monella olisi tietoa projektista. Hoitajilta
tatavaksi ja osastoilla saatetaan odottaa milloin työnte- saaduissa palautteissa nousi edellisten vuosien tavoin
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edelleen esille heidän halunsa kuulla - tietosuojan raSATU-projektin asiakkaiden palautteiden mukaan
joissa - mitä asiakkaille tapahtuu heidän kotiuduttuaan hyvä ja arvokas kohtaaminen on ensiarvoisen tärkeää.
sairaalasta. Sairaalan henkilökunta näkee vain sen vai- Ensikontaktin luominen ja keskusteluapu sairaalassa
heen, kun hoidetaan somaattista sairautta, jolloin poti- nähdään tarpeellisena. Myös päihdeongelmainen halas saattaa olla hyvinkin heikossa kunnossa. Tähän liitty- luaa tulla kohdatuksi samanarvoisena kuin muut, ilman
en projektin työntekijät ovat sopineet osastojen kanssa paheksuntaa tai hoitoon pakottamista. Merkityksellistä
käyvänsä noin kaksi kertaa vuodessa osastotunneilla on asiakkaan aito hyväksyminen ja kuunteleminen. Toikertomassa projektista ja erityisesti
minnan vahvuutena koettiin SATUkäytännön työstä. Samalla sairaalan
On hyvä kun voi käsitellä
projektin työntekijöiden ja asiakmonimutkaisia asioita tai
henkilökunta saa palautetta siitä, etkaiden mielestä erityisesti ihmisen
tä potilaiden ohjaaminen projektille asiayhteyksiä rauhassa ja ilman
kuuleminen sekä tuomitsemattoon hyödyllistä ja saattaa muuttaa viranomaisten määräyksiä. Usein muus. Sairaalan henkilökunnan miepuhuminen riittää, mutta sen
päihteiden käyttäjän elämää.
lestä hyöty asiakkaille on erityisesti
Osastotunnit erosivat aikaisem- pitää olla vapaata.
siinä, että tukisuhde jatkuu sairaalamista vuosista siten, että enää keshoidon jälkeen. Ensikontaktin luomikiössä ei ollut varsinaisesti projektista kertominen vaan nen ja keskusteluapu sairaalassa nähdään tarpeellisena
nimenomaan tulokset ja asiakastarinat. Tämä kertoo myös hoitohenkilökunnan palautteissa.
siitä, että projektin tunnettavuus osastoilla on kasvanut
SATU-projektista toteutettiin kaksi erillistä opinnäyoleellisesti. Toki henkilökunta vaihtuu edelleen, mut- tetyötä vuonna 2017. Toimintaa tarkasteltiin vuodeosasta sen sijaan, että projektin työntekijät itse kertovat ton sekä julkisen puolen ja kolmannen sektorin välisen
työstä erikseen kaikille työntekijöille, sana kiertää hoi- yhteistyön näkökulmasta. Haartmanin sairaalan vuodetajalta toiselle ja toisinaan SATU-projektista kerrotaan osastolla toteutetun opinnäytetyön mukaan yhteistyön
jo uusien hoitajien perehdytyksessä. Myös tämä kertoo katsottiin mahdollistavan enemmän palveluita potilaalle
työtavan vakiintumisesta ja tunnettavuuden lisääntymi- ja helpottavan julkisen sektorin työtaakkaa. Opinnäytesestä. Tämän lisäksi SATU-projekti on ollut laajasti esillä työssä korostui myös se, että projektin ja vuodeosastoesimerkiksi Päihdepäivillä sekä Päihdehoitotyön päivil- jen välinen yhteistyö oli vaikuttanut positiivisesti myös
lä, joiden esityksissä on SATU-työtavan esittelyn lisäksi potilaiden saaman hoidon laatuun. Projekti tarjosi poollut teemana ihmisen kohtaamisen sekä julkisen ja kol- tilaille sellaisia palveluja, joita julkisella puolella ei ollut
mannen sektorin välisen yhteistyön merkitys.
tarjota. (Lindfors & Pönni, Laurea AMK 2017.)
Palvelut päihteitä käyttäville
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Tiina-Tuulikki Puumalaisen sosionomi YAMK -opinnäytetyön aiheena oli monitoimijainen yhteistyö
Haartmanin ja Malmin päivystyssairaaloiden päihde- ja
mielenterveystyössä (Puumalainen, DIAK 2017). Opinnäytetyön mukaan SATU-projektilla on ollut merkittävä
osuus toimien tiennäyttäjänä ja polun raivaajana uudenlaisen työmallin kehittäjänä asiakaslähtöisessä päihdetyössä. Tutkimus antoi vahvistusta sille, että uusi toimintamalli päihde- ja mielenterveysasiakkaan hoitamisessa
päivystyssairaaloissa on otettu positiivisesti vastaan.
SATU-projektissa oli sosionomiopiskelija työharjoittelussa. Opiskelija osallistui konkreettiseen sairaalatyöhön ja palveluohjaukseen työntekijöiden kanssa, keräsi
palautteita asiakkailta ja sairaaloiden henkilökunnalta
sekä toi ulkopuolista näkökulmaa toiminnan kehittämiseen. Tämän lisäksi projekti teki yhteistyötä Tukikohta
ry:n Suunta-hankkeen kanssa tarjoamalla päihdekuntoutujalle työkokeilupaikan palveluohjaajan parina sairaalatyössä. Samalla saatiin arvokasta kokemusta kokemusasiantuntijan roolista ja työnkuvasta. Osastoilta
ja asiakkailta saadun palautteen mukaan kokemusasiantuntija tuo arvokkaan lisän projektin työhön toivon
tuojana ja toisen näkökulman antajana.

Pohdintaa
Projekti eteni suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2017
haluttiin panostaa asiakastyön lisäksi yhteistyön vakiinnuttamiseen ja näkyvyyden saamiseen tälle ainutlaatuiselle työtavalle. Projektin työ on tuottanut tulosta ja
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tämä näkyy niin vakiintuneina asiakaslukuina ja yhteydenottojen kasvuna kuin siinä, miten projektin työntekijöihin suhtaudutaan päivystyssairaaloissa.
Projektin tärkeimpiin onnistumisiin kuuluu se, että työ on tullut tutuksi sekä Haartmanin että Malmin
sairaaloissa ja se on otettu osaksi osastojen toimintaa.
Työntekijät voivat luontevasti mennä osastolta toiselle
ja heidät tunnetaan. Toimiva yhteistyö hoitohenkilökunnan ja projektin työntekijöiden välillä on oleellisen tärkeää toiminnan toteuttamisessa. Kiinnostusta projektia
kohtaan ja yhteistyökyselyitä on tullut myös näiden sairaaloiden ulkopuolelta ja alustavia yhteistyötapoja jatkoa varten on lähdetty pohtimaan.
Sairaalassa vallitsee ennen kaikkea hoitonäkökulma
ja sairaanhoidon perustehtävänä on akuutti somaattinen sairaanhoito. Tähän ympäristöön SATU-projekti on
tuonut oman leimansa. Toiminta jatkaa omistautunutta
työtänsä tarjotakseen niin potilaille kuin sairaalan henkilökunnallekin voimavaroja ja uusia näkökulmia päihdetyöhön. Yhteistyö julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välillä on osoittautunut oivaksi ja toimivaksi tavaksi
tehdä työtä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Yhteistyö
ei ole toiminnan tavoite, vaan keino saavuttaa tiettyjä
tavoitteita. Tavoitteellisen yhteistyön avulla voidaan
löytää sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintoja,
joissa työskentely on luontevaa ja toisiaan tukevaa. Yhteistyön kautta mahdollistuu se, että asiakkaat saavat
itselleen tarpeenmukaista ja oikea-aikaista apua.

Osis II -hanke
Osis II -hanke (2015–2017) on STEA:n rahoittama päihdetyön vertaistoiminnan kehittämishanke. Tavoitteena
Osiksessa on kouluttaa päihteitä edelleen käyttävistä
ihmisistä vertaistoimijoita, vahvistaa vertaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä viedä tietoa palveluista
päihdemaailmaan vertaisten avulla. Näihin tavoitteisiin
pyritään kouluttamalla vertaisia tekemään vertaistyötä,
järjestämällä heille voimaannuttavaa toimintaa sekä tarjoamalla yhteisö, jossa he saavat viettää aikaa.
Toiminta käynnistyi jo vuonna 2011 ja jatkohanke
Osis II sai STEA:n hankerahoitusta vuosina 2015–2017.
Osis II -hankkeessa hankekumppaneina toimivat A-klinikkasäätiö, Tukikohta ry ja käyttäjäyhdistys Suomen
Lumme ry.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Osiksen toiminta perustuu haittoja vähentävään ideologiaan, jossa pienetkin muutokset ovat onnistumisia
eikä raittius ole osallistumisen edellytys. Tavoitteena
on, että päihdemaailmassa elävät vertaiset omaksuvat
vertaisidentiteetin, tekevät omaehtoisesti vertaistyötä
ja voimaantuvat Osiksen toiminnan kautta.
Kynnys mukaan tulemiseen pyritään pitämään matalana. Mukaan voi tulla ryhmiin tai Tsemppis-kahvilaan,
tehdä itsenäisesti vertaistyötä omassa elinpiirissään tai

toimia vertaisena ammattilaisen rinnalla kahvilan ja etsivän työn vuoroissa. Kullekin vertaiselle räätälöidään
sopiva tehtävä oman kunnon ja mielenkiinnon mukaan.
Viimeisenä hankevuotena Osiksen suurin tavoite on kuitenkin ollut haittoja vähentävän vertaistoiminnan juurruttaminen päihdetyön palveluihin.
Osis II -hankkeessa työskenteli vuonna 2017 kokoaikaisina työntekijöinä projektipäällikkö kesäkuun
loppuun asti sekä kaksi projektisuunnittelijaa. Koska
kyseessä on monitoimijahanke, toinen projektisuunnittelija on Tukikohta ry:n työntekijä ja muut työntekijät
ovat A-klinikkasäätiöltä. Helmikuusta alkaen uutena
työntekijänä hankkeeseen tuli osa-aikainen etsivän työn
työntekijä, joka jalkautui kadulle ja matalan kynnyksen
palveluihin noin kerran viikossa. Projektipäällikön lähdön jälkeen Osis sai väliaikaisen lähiesimiehen A-klinikkasäätiön Tampereella toimivasta Völjy-hankkeesta.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• vertaisuuteen kasvaminen
• identiteetin muuttuminen huumeiden käyttäjästä
vertaistoimijaksi
• voimaantuminen toiminnan, yhteisöllisyyden ja
osallisuuden kautta
• elämänlaadun koheneminen
Palvelut päihteitä käyttäville
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Toiminta vuonna 2017

käyttäviin ihmisiin sekä Osiksen toiminnasta pudonneiVuosi 2017 oli Osiksen jatkohankkeen viimeinen toimin- siin vertaisiin. Toiminnoista etenkin Tsemppis-kahvila
tavuosi. Toiminnan perustan muodosti kolme ryhmää: osoittautui suosituksi. Kahvila oli vuoden aikana auki
Verto-tiimi, VeryNais-naistenryhmä ja Pidä Tunkkis -ryh- 34 kertaa. Parhaimpina päivinä kahvilassa kävi lähes 20
mä sekä matalan kynnyksen Tsemppis-kahvila. Tämän asiakasta. Kahvilatoiminnan yhteydessä tarjottiin myös
lisäksi uutena toimintana Osiksessa aloitettiin helmi- yksilöaikoja asiakkaille. Nämä ajat olivat erittäin kysytkuusta alkaen etsivä työ, jossa työntekijän ja vertaisen tyjä, mikä voi kertoa työntekijöiden ja vertaisten välillä
työpari jalkautuivat Tsemppis-kahsaavutetusta luottamuksesta, mutvilan aikana Helsingin kaduille ja
Minulla on paljon enemmän
ta samalla Osiksessa on huomattu,
toivoa monen asian suhteen että päihteitä käyttävien asiakkaimatalan kynnyksen päiväkeskuksiin. Lisäksi Tsemppis-kahvilan ai- ja saan paljon apua ja hyviä
den palveluiden ja avun saaminen
kana oli mahdollisuus varata yksi- neuvoja. Aina sydämellinen
on muuttunut vaikeammaksi.
vastaanotto, mistä jää hyvä mieli ja
löaika työntekijälle.
Erityisesti
toimeentulotuen
Osiksessa oli vuoden aikana positiivisempi olo.
siirtyminen kunnilta Kelan hoimukana hiukan yli 80 vertaista,
dettavaksi näkyi Osiksessa. Asunjoista reilusti yli puolet oli mukana aktiivisesti. Miehiä nottomuus ja asumisen ongelmat nousivat myös esiin
ja naisia oli toiminnan piirissä lähes yhtä paljon. Asia- vertaisten elämää vaikeuttavina tekijöinä. Asumiseen
kaskäyntien määrä pysyi suurin piirtein samalla tasolla liittyvissä asioissa käynnistettiinkin yhteistyö Sininaukuin edellisenäkin vuotena. Käyntejä oli vuonna 2017 yh- hasäätiön AIMO-työn kanssa. AIMO:n työntekijä päiteensä 660. Verto-tiimissä ja VeryNais-naistenryhmässä vysti Tsemppis-kahvilassa säännöllisin väliajoin ja vuoriitti asiakkaita ja vertaisia olikin paikalla yleensä 5-14 den 2017 aikana lähes kymmenen Osiksen vertaista sai
asiakasta per kerta. Verto-tiimi kokoontui 14 kertaa ja itselleen näin apua asumisasioihin.
VeryNais-ryhmä 15 kertaa vuoden aikana. Lisäksi vuoKoko jatkohankkeen yksi päätavoite oli saada vertaiden aikana järjestettiin kaksi leiriä ja viisi virkistyspäivää sia tekemään itseohjautuvasti vertaistyötä omissa ververtaisille. Vertaisille järjestetty työnohjauksellinen Pidä kostoissaan ja omassa elinpiirissään päihdemaailmassa.
Tunkkis -ryhmä kokoontui kevään 2017 aikana yhteen- Tätä vertaistyön muotoa seurattiin vertaisten itsensä
sä neljä kertaa, mutta se päätettiin lopettaa vähäisten täyttämillä lomakkeilla. Vuonna 2016 lomakkeita palauosanottajamäärien vuoksi.
tui 150 kappaletta ja vuonna 2017 vastaanotimme vertaiAlkuvuodesta käynnistetyn etsivän työn avulla saa- silta lomakkeita yhteensä 368 kappaletta. Tätä voidaan
tiin kontakti toiminnan ulkopuolella oleviin päihteitä pitää isona onnistumisena!
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Vaikuttamistyö on kuulunut Osikseen vahvasti koko Pohdintaa
seitsenvuotisen hankkeen ajan. Vuonna 2016 perustet- Viimeisenä hankevuotena Osiksessa pidettiin tärkeänä
tu Haittoja vähentävän vertaistoiminnan verkosto eli juurruttaa haittoja vähentävää vertaistoimintaa päihtuttavallisemmin HAVE-verkosto kokoontui vuonna detyön palvelujärjestelmään pysyvästi. Tätä tehtiin
2017 neljä kertaa Osiksen koordinoiyhdessä vertaisten ja eri toimijoiden
Kyllä mä ihan oikeesti
mana. Lisäksi Osiksen ylläpitämässä
kanssa. Pitkäjänteisen työn tuloksena
yllätyin, miten lämmin
Elämä vastassa -blogissa julkaistiin
vertaistoiminta on saanut näkyvyytvuonna 2017 yhteensä 14 blogikirjoi- tunnelma täällä on, vaikka
tä, alan ammattilaisia on koulutettu
tusta ja se on tavoittanut yhteensä olinki siitä kuullu.
vertaisten kanssa työskentelemiseen
28 624 lukijaa syksyn 2016 perusja vertaistoiminta on mennyt suurin
tamisen jälkeen. Blogissa on käsitelty monipuolisesti harppauksin eteenpäin eri toimipaikoissa.
vertaistoimintaan, päihdetyöhön ja päihdemaailmaan
Seitsemän hankevuoden aikana vertaistoiminta on
liittyviä aiheita.
vakiintunut aiempaa vahvemmin osaksi haittoja vähenOsis näkyi myös aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa tävän päihdetyön kenttää. Vertaisten tuoma tieto ja
vuoden aikana. Puheenvuoroja pidettiin muun muassa kontaktit tunnustetaan tänä päivänä arvokkaaksi resursPäihdepäivillä, Terveysneuvontapäivillä, Vankitervey- siksi päihdetyössä ja palvelujärjestelmässä. Kehittämäldenhuollonpäivillä ja Päihdehoitopäivillä. Lisäksi tiivis- lä vertaistoimintaa päihdemaailmassa elävien ihmisten
tettiin yhteistyötä Tampereella toimivan Völjy-hankkeen keskuudessa Osis on ollut mukana tekemässä tätä muukanssa, jonka kanssa haettiin yhteistä rahoitusta toimin- tosta yhteistyössä vertaisten ja ammattilaisten kesken.
ta-avustukseen vuodesta 2018 alkaen. Joulukuussa tuli
tieto, että rahoitus toiminnan vakinaistamiseen myös Kokonaiskäyntimäärät vuosina 2015–2017
800
saatiin.
Joulukuun alussa Osis julkaisi vertaistyötä käsittele700
vän kirjasen, johon on koottu vertaisten näkökulmasta
600
tarinoita siitä, mitä vertaistyö päihdemaailmassa konk500
reettisesti voi olla. Julkaisu avaa vertaistoiminnan mer400
kitystä niin vertaisille itselleen kuin heidän tukemilleen
300
ihmisille. Tarinat on työstetty yhdessä vertaisten ja am200
mattilaisten kanssa Kuusamossa järjestetyllä leirillä pi412
671
662
100
detyissä työpajoissa. Tarinoita vertaisuudesta - Osiksen
vertaisten tarinoita vertaistyön ytimestä on samalla Osis
0
2015
2016
2017
II -hankkeen loppujulkaisu.
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OK-hanke
OK-hankkeessa etsitään osallisuutta lisääviä toimintamalleja ja vertaistyön muotoja opioidikorvaushoidossa
oleville. Tavoitteena on edistää opioidikorvaushoidossa
olevien osallisuutta ja vahvistaa heidän työelämävalmiuksiaan. Toimiviksi osoittautuneet hyvät käytännöt
ja työmuodot kootaan ja jaetaan korvaushoidon toimijoille.
Kolmivuotinen valtakunnallinen hanke toteutetaan
vuosina 2016–2019. Tukikohta ry:n lisäksi hankkeessa
ovat mukana A-klinikkasäätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy, Sovatek-säätiö ja Kirkkopalvelut ry:n
Seurakuntaopisto. Hankkeen koordinoinnista vastaa Aklinikkasäätiö ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Tukikohta ry:n osahankkeen päävastuualueena ovat OKkurssit, joissa luodaan polkuja työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmaan.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
OK-kurssilla vahvistetaan kurssilaisten valmiuksia selvitä itsenäisesti erilaisissa yhteisöissä sekä työ-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskelumaailmassa. Tiiviiseen ryhmämuotoiseen toimintaan perustuvat kurssit kestävät
neljä kuukautta.
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OK-kurssi sisältää neljä vaihetta, jotka ovat
1. Valmistava ja motivoiva vaihe (4 viikkoa)
2. Työelämätaitoja vahvistava vaihe (4 viikkoa)
3. Työharjoittelu (6 viikkoa)
4. Tulevaisuutta mahdollistava vaihe (2 viikkoa)
Kurssilaiset kokoontuvat neljänä päivänä viikossa ja
kurssitoimintaan kuuluu ryhmä- ja toimintapäiviä. Toiminnassa painottuu yhteistoiminnallinen oppiminen,
vertaistuki ja kurssilaisten kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen. Kurssilaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. He suorittavat kurssiin sisältyvän työharjoittelujakson.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• arjen hallinnan ja sosiaalisten taitojen vahvistuminen
• voimavarojen löytäminen ja itsetunnon kohentuminen
• työelämä-, vapaaehtoistoiminta- ja opiskeluvalmiuksien parantuminen
• kiinnittyminen johonkin yhteisöön, työ-, vapaa
ehtoistoiminta- tai opiskelumaailmaan

Tukikohta ry:n osahankkeessa työskenteli vuonna
2017 kokoaikaisesti hankevastaava ja kevään ajan hanketyöntekijä. Syksyllä toiminnasta vastasi hankevastaava ja OK-kurssin ohjaukseen osallistui osa-aikaisesti
tuntityöntekijä. Lokakuun lopussa hankkeeseen palkattiin uusi kokoaikainen hanketyöntekijä, jolla on ammatillisen koulutuksen lisäksi oma kokemus toipumisesta ja
korvaushoidosta.

Toiminta vuonna 2017
Tukikohta ry:n osahankkeessa järjestettiin vuonna 2017
kaksi OK-kurssia, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Kevään kurssin päätyi aloittamaan 10 henkilöä, 6 miestä ja
4 naista. Sovitusti kurssin kävi loppuun 3 henkilöä. SykToimintaa on arvioitu kurssilaisten kanssa kurssien
syn kurssin puolestaan päätyi aloittamaan 6 henkilöä, puolivälissä ja lopuksi. Kurssilaiset ovat kokeneet työeläjoista 2 naista ja 4 miestä. Kurssin kävi suunnitellusti mävalmiuksiensa parantuneen ja kaikille on ollut selvää,
loppuun 4 ja keskeytti 2 henkilöä. Keskeytysten syynä oli että he haluavat tulevaisuudessa tehdä töitä tai lähteä
mm. päihteiden käyttö ja psyykkinen huonovointisuus.
opiskelemaan. Palautteen mukaan kurssi on tukenut
Syksyn kurssin osalta päihteettömyyttä päätettiin raittiutta, edistänyt kuntoutumista, auttanut pysymään
korostaa entisestään. Kurssi suunnattiin korvaushoi- ilman päihteitä ja tukenut päihteiden käytön vähentädon alkuvaiheessa oleville eli noin vuoden sisällä hoidon misessä. Esiin nousivat myös säännöllisen arjen, vuoroaloittaneille. Toisaalta siksi, että motivaation arveltiin kausirytmin, mielekkään tekemisen ja työntekijöiltä saaolevan alkuvaiheessa korkealla ja toisaalta siksi, että dun tuen merkitys. Kurssin vahvuuksina pidettiin myös
eroa nuorille päihdekuntoutujille suunnatun Suunta- korttikoulutuksia, talous- ja velkaneuvontakoulutusta ja
kurssin asiakasprofiilin kanssa oli hyvä selkeyttää.
yleisesti tuen ja neuvonnan piiriin pääsemistä.
OK-kurssilaiset kokoontuivat kurssiohjelman muKurssilaisten lisäksi palautetta kerättiin myös yhteiskaisesti neljänä päivänä viikossa, joista kahtena päi- työkumppaneilta. Vastausten perusteella yhteistyötä
vänä keskityttiin toimintaan ja kahtena yksilö- ja ryh- ollaan halukkaita tekemään ja työharjoittelupaikkoja
mätyöskentelyyn. Toimintapäivien tutustumiskäynnit tarjoamaan jatkossakin. OK-hankkeen työntekijät saivat
suuntautuivat työharjoittelupaikkoihin ja päihteetöntä myös hyvää palautetta toimivasta yhteistyöstä.
vapaa-ajanviettoa tukeviin paikkoihin. Viikon toisena
Asiakaskohtaamisia kertyi vuonna 2017 Tukikohta
toimintapäivänä keskityttiin liikunry:n osahankkeessa 766, mikä sisältaan. Lisäksi kurssilaiset valmistivat
tää ryhmätoiminnan, henkilökohtaiKoin kurssin hyvänä
ponnahduslautana
pienryhmissä ohjatusti ruokaa kerran
set tapaamiset sekä puhelinkontaktit.
työ- ja kouluelämään.
viikossa. OK-hankkeen päällikkö ja
Verkostoyhteistyötä tehtiin laajasti
tutkija vierailivat kursseilla kertomas- Kurssi on antanut luottamusta
yhteistyötapaamisten ja infotilaisa hankkeesta sekä suunnittelemassa lähteä tekemään asioita.
suuksien merkeissä esimerkiksi asuja pohtimassa tutkimusyhteistyötä
misyhteisöissä, päihdehoitopaikoissa
kurssilaisten kanssa.
ja työharjoittelupaikoissa. Työntekijät osallistuivat tarRyhmäpäivinä työskenneltiin kunkin vaiheen teemo- peen mukaan myös kurssilaisten verkostotapaamisiin ja
jen mukaisesti erilaisten tehtävien ja harjoitusten parissa olivat tukena asioimassa esimerkiksi virastoissa.
koko ryhmänä, pienryhmissä sekä itsenäisesti. YksilötaToimintavuoden aikana hankeverkosto kokoontui
paamiset koostuivat palveluohjauksesta, keskusteluista kuukausittain hankepaikkakunnilla ja virtuaalisesti. Yhja tulevaisuuden suunnittelusta. Kurssilaiset suorittivat teistyö ja yhteinen kehittäminen osahankkeiden kesken
myös EA1- ja hygieniapassikoulutukset. Lisäksi työelä- oli aktiivista. Seurakuntaopiston osahankkeen johdolla
män ja vapaaehtoistoiminnan perustaitoja harjoiteltiin kehitetty ja toteutettu kokemusasiantuntijakoulutus
esimerkiksi Samarian VATU-koulutuksessa (vapaaeh- päättyi toukokuussa ja koulutusmallia lähdettiin Seutois- ja tukihenkilökoulutus).
rakuntaopiston tuella jalkauttamaan muihin osahankOK-kurssiin sisältyy myös 6 viikkoa kestävä työhar- keisiin. Tukikohta ry:n osahanke päätyi kilpailutuksen
joittelu. Työharjoittelujakso on mahdollista suorittaa perusteella ostamaan kokemusasiantuntijakoulutuksen
työkokeiluna tai vapaaehtoistoimintana. Kurssilaiset Stadin ammatti- ja aikuisopistolta. Koulutusyhteistyö
suorittivat työharjoittelunsa pääosin kolmannen sekto- käynnistyi syksyllä 2017 suunnittelun, sopimusten ja
rin ja Helsingin kaupungin tarjoamissa työharjoittelupai- opiskelijoiden rekrytoinnin merkeissä. Itse koulutus tokoissa.
teutetaan vuoden 2018 puolella.
Palvelut päihteitä käyttäville
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Vuoden aikana toimintamalleja lähdettiin kuvaa- kokemusasiantuntijoiden osaamista on alettu arvostaa
maan Innokylään ja esiteltiin laajemmin yhteistyö- entistä enemmän.
verkostolle. Maaliskuussa järjestettiin OK-seminaari
Vuonna 2017 OK-hankkeen toimesta järjestettiin enJyväskylässä ja Tukikohdan osahankkeen vastuulla oli simmäinen opioidikorvaushoidossa oleville suunnattu
kokemusasiantuntijan puheenvuoro. Toukokuussa osal- kokemusasiantuntijakoulutus. Koulutuksesta valmistui 20
listuttiin Päihdepäiville toiminnan esittelyn merkeissä ja koulutettua kokemusasiantuntijaa ja hankkeen aikana kolokakuussa OK-hanke järjesti Opioidikorvaushoidon ver- kemusasiantuntijoita valmistuu vielä kaikilta hankepaikkostopäivät Tampereella. Verkostopäikakunnilta. Kokemusasiantuntijakouluvillä Tukikohta ry:n osahanke toteutti
tuksen jalkauttaminen on käynnissä ja
Kurssin merkitys ja
hyödyt minulle ovat
yhteistyössä Sovatek-säätiön kanssa
eri oppilaitokset tulevat toteuttamaan
olleet rytmi,
työpajan teemalla Polkuja korvauskoulutuksen yhteistyössä osahankkeihoidosta työelämään. Verkostopäivil- päivätoiminta ja vertaistuki.
den kanssa. Tämä mahdollistaa sen, etlä tehtiin myös historiaa, kun OKEY,
tä opioidikorvaushoidon kehittämiseen
opioidikorvaushoidon edistämisyhdistys ry perustettiin. on paremmat mahdollisuudet kuin koskaan ennen.
OK-kurssilaiset ovat olleet mukana yhdistyksen ideoimiOK-hankkeessa on tehty myös valtakunnallista vaisessa ja suunnittelussa.
kuttamistyötä ja yhtenä osana on ollut myös asenteisiin
vaikuttaminen, kun hoidosta on levitetty oikeaa tietoa
Pohdintaa
ja erilaisia ennakkoluuloja ja pelkojakin on pystytty hälOpioidiriippuvaisten korvaushoidon tavoitteena on ventämään. Kokemusasiantuntijat tulevat jatkamaan
kuntoutuminen tai elämänlaadun parantaminen huu- tätä työtä tahoillaan yhdessä uuden OKEY-yhdistyksen
meiden käytön haittoja vähentämällä. Pitkäkestoinen kanssa. Yhdistyksen tarkoituksena on mm. edistää ihhoito ei kuitenkaan itsessään takaa sujuvaa polkua misten tietoisuutta korvaushoidosta ja vähentää hoityö- ja opiskeluelämään osaksi yhteiskuntaa. OK-hank- toon liittyvää leimaa ja ennakkoluuloja sekä parantaa
keessa on ollut alusta asti tärkeää, että erilaisia polkuja korvaushoidossa olevien mahdollisuuksia vaikuttaa ittasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi rakennetaan yh- seään ja hoitoaan koskeviin asioihin.
dessä korvaushoidossa olevien kanssa. Korvaushoidon
Sen lisäksi, että OK-hankkeessa on kehitetty toiminkehittämisen, uusien toimivien käytäntöjen luomisen tamalleja, jotka on tarkoitus juurruttaa osaksi korvaja osallisuuden vahvistamisen näkökulmista onkin eri- ushoidon rakenteita, on myös saatettu yhteen ihmisiä
arvoisen tärkeää, että ihmiset pääsevät osallistumaan ympäri Suomen. Nämä ihmiset ovat avainasemassa
käyttämiensä palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen, matkalla kohti tasalaatuisempia ja yhdenmukaisempia
arviointiin ja kehittämiseen. Onkin ollut nähtävissä, että hoitokäytäntöjä opioidikorvaushoidossa.

25

Palvelut päihteitä käyttäville

Jälkipolku-kuntoutusohjelma
Jälkipolku-kuntoutusohjelma tarjoaa intensiivistä avokuntoutusta päihdekuntoutujille. Kuntoutusohjelmassa on kaksi erillistä avoryhmää, jotka on suunnattu yli
18-vuotiaille päihdekuntoutujille. Kohderyhmänä ovat
päihdeongelmasta toipuvat ja korvaushoidossa olevat.
Asiakkaat siirtyvät Jälkipolkuun joko laitoskuntoutuksesta tai suoraan avohoidosta. Kuntoutusohjelman
aloittaminen vaatii kahden viikon päihteettömyyden.
Kuntoutusohjelman pituudeksi suositellaan 6-9 kuukautta asiakkaan kuntoutussuunnitelmasta riippuen.
Jälkipolku-kuntoutusohjelman rahoitus koostui
vuonna 2017 kuntien myöntämistä maksusitoumuksista. Maksusitoumuksia myönsivät Helsinki, Vantaa ja
Kirkkonummi. Lisäksi Jälkipolku sai vuonna 2017 lahjoituksen työpajatoimintaan Stiftelsen 7:nde Mars Fonden
-säätiöltä.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot
Jälkipolku kuntoutusohjelman tavoitteena on tukea asiakasta päihderiippuvuudesta toipumisessa. Kuntoutusohjelma toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena,
jossa vertaistuki on keskeinen osa toipumista. Kuntoutus on yhteisöllistä, mutta jokaisen kuntoutusprosessia
tarkastellaan myös yksilöllisesti.
Kuntoutusohjelmaan sisältyy ryhmä- ja yksilöterapiaa, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeisiä menetelmiä.
Pääpaino on ryhmäterapiassa ja sitä täydennetään yksi-

löterapialla, jota tarjotaan kuntoutujan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ohjelmaan kuuluu lisäksi olennaisena
osana sosiaalinen kuntoutus, mihin sisältyy ryhmätyöskentelyä, urheilu- ja vapaa-ajantoimintaa, leirejä, työpajoja sekä ohjausta opiskeluun ja työelämään.
Jälkipolun moniammatillinen työryhmä koostuu
sosiaali- ja terveysalan sekä psykoterapeutin koulutuksen saaneista työntekijöistä. Jälkipolussa työskenteli
vuonna 2017 kolme kokopäiväistä työntekijää ja lisäksi tarpeen mukaan tuntityöntekijöitä. Vuoden aikana
kolme lähihoitajaopiskelijaa suoritti harjoittelunsa Jälkipolussa. Lisäksi kuntoutusohjelmassa yksi entinen
jälkipolkulainen oli kuntouttavassa työtoiminnassa ja
yksi työkokeilussa.

Asiakasprosessin tavoitteet:
• itsenäisyyden vahvistaminen
• oman riippuvuuden hoitamaan oppiminen
• päihdekulttuurista irtaantuminen
• päihteettömään elämään sitoutuminen
• oheiskäytön lopettaminen
• arjenhallinnan vahvistuminen
• retkahdusvaaran tunnistaminen
• mielekkään harrastuksen löytäminen
• työ-/ opiskelumahdollisuuksien kartoittaminen
• sosiaalisten suhteiden normalisoituminen
• omien voimavarojen löytäminen
Palvelut päihdekuntoutujille
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Toiminta vuonna 2017

kanssa on ollut tiivistä ja monipuolista sekä monien
Vuonna 2017 Jälkipolku-kuntoutusohjelmassa oli yh- hoitopaikkojen kanssa se on muodostunut rutiiniksi.
teensä 62 asiakasta. Asiakkaista 35 oli miehiä ja 27 naisia. Markkinointia ja infoja on pidetty enemmän ja intensiiviAsiakkailla oli takanaan 0-3 kk pituinen hoitojakso päih- semmin kuin edellisvuotena. Helsingin kaupungin psykidehoitolaitoksessa ennen Jälkipolkuun osallistumista. atria- ja päihdepoliklinikoiden sekä nuorisoasemien henAsiakkaita tuli myös suoraan kuntien päihdeklinikoiden kilökuntaa ja myös muiden lähikuntien päihdeklinikoita
lähettämänä avohoidosta. Jälkipolussa oli 37 asiakasta on infottu tiiviisti.
(21 miestä ja 16 naista) ja KorvaushoiJälkipolussa järjestettiin vuoden
don Jälkipolussa oli 25 asiakasta (16
En tiedä, missä olisin,
aikana ryhmäterapiaistuntoja yhjos en olisi tullut
miestä ja 9 naista).
teensä 121 kertaa ja yksilöterapiaa 68
Vuonna 2017 Jälkipolku-kuntou- Jälkipolkuun. Olen oppinut
kertaa. Sosiaalista kuntoutusta oli 80
tusohjelman päätti suunnitelmallises- elämään ilman päihteitä ja
kertaa vuonna 2017. Vapaa-ajantoiti 36 asiakasta, heistä 28 on siirtynyt minua on tuettu muutokseen.
mintaa, mikä piti sisällään urheilu- ja
työelämään, opiskelemaan, työhön
harrastustoimintaa sekä taide- ja kultvalmentaville kursseille tai kuntouttavaan työtoimin- tuuritapahtumiin osallistumista, järjestettiin 172 kertaa.
taan. Vuonna 2017 aloittaneista asiakkaista 13 jatkaa
Tärkeänä osana toimintaan kuuluivat leirit, joita järedelleen vuonna 2018. Kuntoutusohjelman läpikäyneet jestettiin Iitissä, Kesäharjun leirikeskuksessa keväällä
asiakkaat kuuluvat hoito-ohjelman jälkiseurantaan, joka ja syksyllä. Kuntoutusohjelmaan sisältyi myös erilaisia
suunnitellaan aina tarpeen mukaan yksilöllisesti.
toimintapäiviä sekä työpajoja. Asiakkaille järjestettiin
Asiakkaat siirtyivät Jälkipolkuun eri avo- sekä laitos- esimerkiksi kokki- ja ravitsemustyöpaja ja muutama
kuntoutuksista ja heidän maksusitoumuksiaan myönsi- työllistymistä edistävä työpaja. Jälkipolun oman henvät Helsinki, Vantaa ja Kirkkonummi. Verkostopalave- kilökunnan lisäksi hyödynnettiin myös ulkopuolisia
reita järjestettiin vuonna 2017 yhteensä 129. Yhteistyö kouluttajia. Pajoilla on tarkoitus vahvistaa päihdekunkuntien, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden toutujan toimintakykyä ja nostaa esiin vahvuuksia sekä
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Jälkipolku hoito-ohjelman asiakasmäärät vuosina 2005–2017
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onnistumisen kokemuksia. Onnistumisen kokemukset miskulttuuria ja ylläpidetään yhteisöllisyyttä. Vuoden
ja vahvuuksien löytäminen nostavat itsetuntoa ja anta- 2017 aikana Jälkipolussa oli yksi asiakas kuntouttavassa
vat itsevarmuutta arjessa toimimiseen. Toimintakyvyn työtoiminnassa ja yksi työkokeilussa. Näin voidaan hyövahvistuminen mahdollistaa kiinnittymisen palveluihin, dyntää pidemmälle toipumisen polullaan ehtineiden
erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin,
kuntoutujien kokemusasiantuntijuutkoulutukseen, työelämään sekä yhta ja esimerkin voimaa.
Täällä uskalsin
ensimmäistä kertaa
teiskuntaan.
Tärkeimmät yhteistyötahomme
Asiakkaat osallistuivat syksyllä elämässäni olla ihan oikeasti
Jälkipolun osalta ovat Helsingin kaujoka tiistai-iltapäivä Pajulahden opis- rehellinen. Olen saanut
pungin päihdepoliklinikat, Vantaan
ton opiskelijan ohjaamaan liikuntaan vertaistukea ja uusia kavereita. kaupunki, Suojapirtti ry, A-klinikkaHelsinginkadun urheiluhallin tiloissa.
säätiö, Ridasjärven kuntoutuskeskus
Suomi 100 -juhlavuoden hengessä käytiin tutustumassa sekä Kalliolan setlementti. Yhteistyö myös muiden taAinolan museoon, Nuuksion kansallismaisemiin, Suo- hojen kanssa on merkityksellistä ja sujuvaa. Pidämme
menlinnan raunioihin sekä moneen museoon ja galle- verkostotyötä ja hyviä suhteita erittäin tärkeänä yhteisriaan. Lisäksi käytiin katsomassa Tuntematon sotilas työn kannalta.
-elokuvan uudelleenfilmatisointi. Kokkikurssi huipentui
asiakkaiden valmistamaan itsenäisyyspäivän juhla-ateriaan.

Pohdintaa
Viime vuosina päihdekuntoutuksessa on tapahtunut
muutoksia. Kunnat ohjaavat asiakkaita aiempaa nopeammassa syklissä laitoksesta avopuolen kuntoutukseen
ja laitoshoidot ovat lyhentyneet. Asiakkaita tulee kuntoutukseen jopa suoraan vieroitusjaksolta. Keskimääräinen hoidossaoloaika Jälkipolussa on samaan aikaan
lyhentynyt, mikä asettaa haasteita kuntoutuksen toteuttamiselle. Tilanne vaatii intensiivisempää työskentelyotetta sekä asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltaista huomioimista Jälkipolku-kuntoutusohjelmassa.
Asiakkaiden lisääntyneet mielenterveysongelmat vaativat kuntoutusohjelmalta ja sen työntekijöiltä erittäin
vankkaa ammattitaitoa.
Vertaistuella on edelleen suuri merkitys kuntoutusohjelmassa. Vertaisuuden kautta rakennetaan toipuPalvelut päihdekuntoutujille
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Suunta-projekti
Suunta-projektissa kehitetään polkuja työ- ja opis- minnallisuus. Ratkaisukeskeisyydellä ja voimavaroihin
keluelämään vaikeasta päihdeongelmasta toipuville keskittymällä pyritään auttamaan nuorta löytämään itnuorille aikuisille päihdekuntoutujille. Toimintaan ovat sessään jo olemassa olevia taitoja, kykyjä ja voimavaroja
tervetulleita myös korvaushoidossa olevat päihdekun- sekä hyödyntämään niitä työ- ja opiskeluelämässä.
toutujat. Toiminnalla vahvistetaan
Konkreettisuudella tarkoitetaan
osallistujien työelämävalmiuksia seTodella hyvin sain
pelkojen, identiteetin ja roolin muupäivärytmini toimimaan
kä luodaan uudenlainen nivelvaiheen
toksen sekä työelämätaitojen työstoimintamalli päihdekuntoutujille, ja aion jatkaa kurssin jälkeen
tämistä konkreettisten tilanteiden
jotka siirtyvät kuntoutuksesta työ- harjoittelupaikassa.
ja harjoitteiden avulla. Toiminnassa
tai opiskelumaailmaan.
edetään nuoren omien voimavaroToiminta on suunnattu alle 35-vuotiaille nuorille ai- jen ja suunnitelmien mukaisesti ja keskitytään tukemaan
kuisille ja edellyttää päihteettömyyttä. Kolmivuotinen nuorten yksilöllistä kehittymistä.
Suunta-projekti käynnistyi vuonna 2016 ja sitä rahoitToiminta on kurssimuotoista. Vuodessa järjestetään
taa Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus kaksi kurssia, keväisin ja syksyisin. Yhdelle kurssille mah(STEA).
tuu kahdeksan osallistujaa. Kurssi kestää neljä kuukautta ja se on jaettu neljään osaan.

Tavoitteet ja työskentelyn keinot

Projektin tavoitteena on vahvistaa nuorten aikuisten
päihdekuntoutujien työelämävalmiuksia yksilöllisiä työja koulutuspolkuja kehittämällä. Nuorille tarjotaan kuntouttava toimintaympäristö työ- ja opiskeluvalmiuksien
opetteluun. Valmiuksia vahvistamalla nuorten on helpompi kiinnittyä työ- tai opiskelumaailmaan.
Toiminnan keskeisiä menetelmiä ovat ratkaisukeskeisyys, voimavaraistaminen, konkreettisuus ja toi-
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Kurssin osat ovat:
1. Valmistava ja motivoiva vaihe
2. Työelämätaitoja vahvistava vaihe
3. Työharjoittelu
4. Tulevaisuutta mahdollistava vaihe
Projektissa työskenteli vuonna 2017 kaksi työntekijää,
projektivastaava ja projektityöntekijä. Molemmat työn-

tekijät osallistuivat kurssin ohjaamiseen sekä kurssin
sisältöjen suunnitteluun. Projektivastaavalla on sosiaalialan koulutus sekä monipuolista työkokemusta sosiaalialalta. Projektityöntekijänä työskentelee päihdealan
ammattilainen ja hän toimii myös kokemusasiantuntijana, jolla on oma kokemus niin päihdekuntoutuksesta
kuin tuetusta työhön paluusta.

pi työ- ja opiskeluelämään liittyviä asioita erilaisten harjoitusten ja tehtävien avulla. Yksi päivä oli toimintapäivä,
jolloin tutustuttiin päihteettömiin toimintapaikkoihin,
harrastettiin kulttuuria tai kokeiltiin erilaisia liikuntamuotoja. Kurssiin sisältyi myös kuuden viikon työharjoittelu,
joka oli mahdollista toteuttaa työkokeiluna tai vapaaehtoistyönä. Kurssin suoritti loppuun kuusi kurssilaista.
Kevään kurssin aikana työntekijät havaitsivat kurssiAsiakasprosessin tavoitteet:
laisten tarpeen myös vertaisuuteen perustuvalle toimin• työelämävalmiudet vahvistuvat
nalle. Kurssilaisten palautteen perusteella kävi ilmi, että
• työ- ja opiskeluelämään kohtaan tunnetut pelot
kurssilaiset tarvitsivat selkeämmän rajauksen kokemusvähenevät
asiantuntijan roolille eli projektityöntekijän roolia ei aina
• omien voimavarojen ja osaamisen tunnistaminen
ymmärretty oikein. Palautteen ja havaintojen perusteellisääntyy
la päätettiin syksyn kurssille muokata kurssin rakennetta
• toimintakyky ja arjenhallinta vahvistuvat
siten, että toimintapäivä muuttui vertsipäiväksi, jolloin
• sosiaaliset taidot, itsetunto ja itseluottamus
projektivastaava ei ollut mukana toiminnassa, vaan päikasvavat
vä rakentui vertaistoiminnan ehdoilla.
Syksyn kurssista oli paljon kiinnostuneita asiakkaiToiminta vuonna 2017
ta, mutta kesän aikana kolme kurssipaikan saaneista
Vuoden aikana järjestettiin suunnitelman mukaisesti retkahti tai heidän elämäntilanteensa muuttui niin
kaksi Suunta-kurssia. Projektin toipaljon, etteivät he voineet aloittaa
minta jatkui pilottikurssin jälkeen
kurssilla. Syksyn kurssilla aloitti kuiKurssi oli hieno kokemus,
työharjoittelu muutti
ensimmäisellä täydellä kurssilla
tenkin yhdeksän kurssilaista, joista
helmikuussa 2017. Kevään kurssilla elämäni suunnan parempaan päin. kuusi oli miehiä ja keskimääräinen
aloitti 10 kurssilaista, joista 6 oli mieikä oli 28 vuotta. Kurssin suoritti
hiä ja kurssilaisten keskimääräinen ikä oli noin 30 vuotta. loppuun viisi kurssilaista.
Kurssia oli neljänä päivänä viikossa maanantaista
Kurssin rakenne oli muutoin sama kuin keväällä,
torstaihin. Kolme päivää oli kurssipäiviä, joina käytiin lä- paitsi toimintapäivä oli nyt muuttunut vertsipäiväksi.
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Vertsipäivä on kurssilaisten mielestä hyvä toimintamuo- jaksaminen ja aikaisempien virheiden toistaminen on
to ja kurssilaiset kokivat saavansa päivän aikana hyvin haluttu välttää ja panostaa oikea-aikaiseen paluuseen
vertaistukea. Syksyn kurssin aikana myös tiivistettiin työn tai opintojen pariin.
yhteistyötä OK-hankkeen kanssa. OK-hankkeen asiakasYhteistyöverkostoilta on tullut edelleen kannustavaa
profiilin muutoksen vuoksi oli perusteltua yhdistää osia palautetta toiminnan tarpeellisuudesta ja kurssilaisia on
kurssin sisällöistä ja tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä. ohjautunut aina useammalta eri taholta. Päihdealan
Syksyllä monet tutustumiskäynnit
työntekijät näkevät Suunta-projekkohtaamispaikkoihin tehtiin yhdesTämä on tärkeä kurssi
tin kaltaisen toiminnan tärkeänä ja
osoittamaan meidän
sä OK-kurssilaisten kanssa, samoin
tarpeellisena, jotta päihdekuntouosa kursseihin kuuluvista koulutuk- potentiaalia ja mahdollisuuksia.
tujien on helpompi päästä työ- tai
Sain itseluottamusta valtavasti.
sista toteutettiin yhteistyössä.
opiskeluelämään kiinni ja onnistua
Molempien kurssien palautteispitämään valitsemansa suunta. Prota kävi ilmi, että työharjoittelujakso oli kaikkein tärkein jektin toiminta ei ole virallisesti TE-toimiston hyväksykohta kurssissa. Työharjoittelun valmistelu ja työharjoit- mää toimintaa, vaan se luokitellaan sivutoimisiksi opintelupaikan valinta oli monen kurssilaisen mielestä hyvä noiksi, sillä kurssin kesto on alle 25 viikkotuntia. Tämä
tehdä perusteellisesti ja huolellisesti ja se lisäsi harjoit- on osaltaan vaikeuttanut joidenkin kurssilaisten osalta
telun onnistumista. Työharjoitteluja suoritettiin vuonna toimintaan osallistumista, sillä TE-toimisto on voinut lä2017 muun muassa Sininauhaliiton Sinivalo-projektis- hettää työhönosoituksia kurssin aikana tai ohjata muihin
sa, Helsingin kaupungin Liikuntamyllyssä ja Kontulan työllistymistä edistäviin palveluihin, mikä taas on voinut
Symppiksessä, yksityisissä kampaamoyrityksissä ja Suo- vaikuttaa Suunta-kurssilla jatkamiseen.
men Diakoniaopiston Sovinnon kampuksen työpajoissa.
Kurssilaiset ovat palautteissaan tuoneet esille sen,
Harjoittelu kesti kuusi viikkoa, mikä oli monen mielestä että heille tämänkaltainen toiminta on ollut erityisen
hyvä aika tutustua paikkaan ja työtehtäviin. Suurin osa tärkeää. Iso osa kurssilaisista on ollut toimeentulotuen
kurssilaisista suoritti harjoittelun työkokeiluna TE-toi- varassa jo pitkään ja Suunta-kurssilla he ovat rekisteröimiston kautta.
tyneet TE-toimiston asiakkaaksi ja päässeet työmarkkiSuunta-kurssin jälkeen kurssilaiset työllistyivät, sai- natuen piiriin. Moni on tarvinnut apua tässä prosessissa
vat opiskelupaikan, jatkoivat työkokeilussa tai lähtivät ja yhteistyö Helsingin Ohjaamon kanssa on ollut erikuntouttamaan itseään lisää työelämää varten.
tyisen tärkeää. Kurssilaiset ovat kertoneet, että ilman
Suunta-kurssia heidän olisi ollut todella vaikeaa onnisPohdintaa
tua tässä prosessissa. Samoin myös muu palveluohjaus,
Kolme tähän mennessä järjestettyä Suunta-kurssia on esimerkiksi opiskelupaikkojen hakemisessa tai KELA:n
vahvistanut työntekijöiden käsitystä siitä, että parhai- palveluiden saamisessa, on ollut merkittävä osa kurssiten kurssilla menestyvät ne päihdekuntoutujat, joilla on laisten yksilöohjauksessa. Moni kurssilainen on tarvinnut
jo pidempi raittius takana. Työ- tai opiskeluelämä vaatii konkreettista apua eri hakemusten ja tietojärjestelmien
kykyä sitoutua sovittuihin asioihin ja valmiutta kantaa käyttämisessä.
vastuuta tekemisistään. Monet päihdekuntoutujat ovat
opetelleet näitä taitoja jo kuntoutusjaksoilla ja Suuntaan
Suuntalaisten jatkopolut vuonna 2017
tullessa heillä on jo nämä asiat hallussa. Kurssilaisilla,
joilla ei ole kuntoutusjaksoa takana tai raittiutta on kes3
tänyt verraten lyhyt aika, on ollut enemmän hankaluuksia pitää kiinni sovituista asioista sekä kantaa vastuuta
omasta osallistumisestaan toimintaan.
Kurssin keskeyttäneistä suurimmalla osalla ei ole
2
taustalla päihdekuntoutusta, vaan he ovat olleet omin
3
3
3
2
avuin ilman päihteitä. Kuntoutuksen jälkeen Suuntaan
ohjautuneet asiakkaat ovat pitäneet hyvänä sitä, että
heillä on mahdollisuus olla vertaistensa joukossa miet1
timässä ja suunnittelemassa omaa polkuaan rauhassa
ja harkiten. Kursseilla on käyty monta keskustelua siitä,
mitä ja miten omasta menneisyydestään haluaa kertoa
työ- tai opiskelupaikalla. Tämä on ollut monelle vaikea
0
asia ja monella kurssilaisella on ollut aikaisempia koke• Työllistyi • Työkokeilu • Opiskelu • Kuntoutus
muksia, kuinka päihteiden käyttöhistoria on vaikuttanut
mahdollisuuksiin saada tai pitää työpaikka. Samoin oma
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Palvelut päihdekuntoutujille

Läheisten tuki- ja neuvontapalvelut
sekä virkistystoiminta
Järjestö tarjoaa päihteitä käyttävien ja päihdekuntoutu- vuonna 2017 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysjien läheisille tuki- ja neuvontapalveluja, yksilö- ja pal- virasto järjestöavustuksesta ja STEA:n kohdennetusta
veluohjausta sekä läheisryhmä- ja virkistystoimintaa. toiminta-avustuksesta (AK6).
Toiminnan tarkoituksena on tukea ja auttaa läheisiä
vaikeassa tilanteessa sekä ylläpitää ja edistää läheisten Tavoitteet ja työskentelyn keinot
omaa jaksamista.
Järjestö tarjoaa läheisille suunnattuja tuki- ja neuvontaJärjestön läheispalvelut on suunnattu päihteitä käyt- palveluita, joiden tarkoituksena on tukea ja auttaa päihtävien ja päihdekuntoutujien täysi-ikäisille läheisille, teitä käyttävän läheisiä, kun läheisen päihteiden käyttö
kuten vanhemmille, puolisoille, läheiaskarruttaa mieltä tai kuormittaa akuusille, ystäville, täysi-ikäisille sisaruksille,
Sain konkreettista tisti läheisiä tai perhettä. Tuki- ja neuvonapua ja välineitä
18 vuotta täyttäneille lapsille tai muille
tapalveluiden tavoitteena onkin tukea
sukulaisille. Järjestön läheistyö ei ulotu elämästä selviämiseen,
ja auttaa päihteitä käyttävän läheistä
alaikäisiin, esimerkiksi päihteitä käyttä- uskoa tulevaisuuteen.
löytämään itselleen ja päihteitä käyttävän pieniin lapsiin, sillä nämä kuuluvat
välle läheiselleen tarvitsemansa palvelut
lastensuojelun piiriin. Tarvittaessa järjestön työntekijät päihdepalvelujärjestelmän, järjestön tai muun kolmankuitenkin tekevät lastensuojeluilmoituksen sosiaalivi- nen sektorin toimijan tarjonnasta. Tukea ja neuvontaa
ranomaisille lain velvoittamalla tavalla.
annetaan puhelimitse ja henkilökohtaisilla tapaamisilla.
Järjestön läheispalvelut ovat palveluiden käyttäjille
Läheisryhmä puolestaan on päihteitä käyttävien,
avoimia ja maksuttomia, lukuun ottamatta virkistystoi- päihdekuntoutujien ja psyykkisesti oireilevien läheisille
mintaa, josta saatetaan periä pieni omakustannushinta. suunnattu vertaistuellinen ja terapeuttinen ryhmä. LuotLäheisille suunnattujen palveluiden rahoitus koostui tamuksellisen ryhmän tarkoituksena on vaikeassa tilanPalvelut läheisille
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teessa tukeminen, tiedon jakaminen sekä voimavarojen
lisääminen ja ylläpitäminen. Jakamalla kokemuksiaan
omasta selviytymisestä ja jaksamisesta läheiset voivat
auttaa ja tukea toisiaan vaikeiden aikojen ylitse.
Järjestö tarjoaa läheisille myös erilaista vapaa-ajan
virkistystoimintaa, kuten teatteria, retkiä ja illanviettoja. Toiminnan tarkoituksena on tarjota päihteitä käyttävän läheiselle mahdollisuus virkistäytyä ja ylläpitää
omaa jaksamistaan. Järjestö pyrkii järjestämään virkistystoimintaa, johon mahdollisimman monella olisi
mahdollisuus osallistua. Siksi osallistuminen on läheisille 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
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Palvelut läheisille

Toiminta vuonna 2017
Läheisten tuki- ja neuvontapalveluiden piirissä oli vuonna 2017 yhteensä 36 läheistä. Tuki- ja neuvontapalveluiden piirissä olevista läheisistä 89% oli naisia. Tuki- ja
neuvontapuheluita oli vuonna 2017 noin 150. Henkilökohtaisia tapaamisia järjestettiin 134 kertaa.
Tuki- ja neuvontapalveluissa läheiset ovat saaneet
tietoa päihteiden käyttöön liittyvästä laaja-alaisesta
problematiikasta. Lisäksi pitkäjänteisempää yksilötyötä
ja keskusteluapua on tarjottu niille läheisille, joiden voimavarat eivät enää riitä kantamaan lähiomaisen päihteiden käyttöön liittyvää kuormitusta.
Keväällä järjestettiin läheisten hyvinvointikurssi.
Kurssin tavoitteena oli, että läheinen löytää ne asiat ja
ilmiöt, jotka ovat riittävän hyvinvoinnin esteenä omassa
elämässä. Kurssin avulla pyrittiin löytämään uusia ajatuksia, työkaluja ja menetelmiä, jotka johtavat paremman hyvinvoinnin lisääntymiseen ja vievät kohti muutosta elämässä. Yhtenä tavoitteena oli myös läheisen
itsetuntemuksen lisääntyminen. Kurssille osallistui 4
läheistä ja kurssikertoja oli 5.
Vuoden 2017 aikana järjestettiin kaksi erillistä suljettua läheisryhmää. Ryhmät kokoontuivat yhteensä 16

kertaa. Läheisryhmiin osallistui yhteensä 11 eri läheistä. Lähiomaisen päihteiden käyttö voi olla merkittävä kuorRyhmien tavoitteena oli lisätä läheisten voimavaroja, mittava tekijä, joka vaikuttaa vakavasti jaksamiseen ja
vahvistaa toiveikkuutta elämässä sekä oppia itsestä arjesta selviytymiseen.
jotain uutta, jotta läheinen jaksaisi
Läheiset joutuvat myös kärsiparemmin ja pystyisi pitämään huolKeskusteluiden kautta
mään syyllisyyden ja häpeän tunvaikeat asiat ovat tulleet teista, eivätkä siksi välttämättä
ta myös itsestään. Työskentelyssä
edettiin tavoitteellisesti vertaistukea vähemmän invalidisoiviksi.
uskalla hakea apua itselleen. Moni
hyödyntäen ja toisten näkökulmista Pystyn katsomaan tosiasioita
piilottelee läheisen päihdeongelmaa
vähän neutraalimmin.
sekä elämänkokemuksista oppien.
ja yrittää selviytyä haasteista yksin,
Vuonna 2017 läheisille järjestetjolloin kannettava taakka voi kasvaa
tiin yksi virkistäytymisilta pikkujoulujen merkeissä mar- kohtuuttomaksi. Kynnys hakeutua sosiaali- ja terveyraskuussa. Osallistujille tarjottiin maittava jouluinen ate- denhuollon peruspalveluihin voi olla korkea myös siksi,
ria ja lisäksi ohjelmassa oli vapaamuotoista seurustelua ettei palvelujärjestelmässä välttämättä osata kohdata
ja yhdessäoloa. Tilaisuuteen osallistui 7 läheistä.
läheistä, koska palvelujärjestelmä näkee ensisijaisena
asiakkaana päihdeongelmaisen.
Pohdintaa
Läheiset tarvitsevat yksilötukea, ryhmätoimintaa ja
Päihteitä käyttävien läheisille ei edelleenkään ole tarjolla virkistystoimintaa, jotta jaksaisivat paremmin vaikeassa
riittävästi heidän erityisen tilanteensa huomioivia palve- ja kuormittavassa elämäntilanteessaan. Tukikohta ry:n
luita, vaikka lain mukaan päihteitä käyttävän läheisellä läheistyötä ylläpidetään ja kehitetään tulevaisuudessaon oikeus saada apua, tukea ja tarvittaessa myös hoitoa. kin läheisten tarpeet huomioiden.
Palvelut läheisille
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Hallinnollinen työ
Tukikohta ry:ssä tehtävän hallinnollisen työn avulla joh- tamistyöstä ja asiakkaiden tarpeista käsin. Järjestön yksi
detaan ja ohjataan organisaation toimintaa. Hallinnon tärkeimpiä tehtäviä on jatkuvasti kehittää ja vahvistaa
tarkoitus on huolehtia siitä, että järjestön tehtävät kye- asiakaslähtöisiä palveluitaan, jotta palvelukokonaisuus
tään hoitamaan ja tavoitteet saavuttamaan. Hallinnon toimisi joustavasti ja asiakaslähtöisesti. Pitkäjänteisen
tehtävänä on varmistaa järjestön perustehtävän ja asia- kehittämistyön tuloksena voidaan pitää sitä, että järkastyön toteutuminen.
jestön toiminnan piirissä asiakas ei jää missään elämänHallinto huolehtii toiminnan suunnittelusta, arvioin- tilanteessa yksin ja vaille tukea. Järjestön tarjoamassa
nista ja kehittämisestä sekä tuottaa järjestön johtamis- palvelukokonaisuudessa ei ole aukkoja, joihin asiakas
ta ja toiminnanohjausta varten tarvittavaa tietoa, pitää voisi tipahtaa ja joutua niin sanotusti palvelujen väliin.
huolta järjestön lakisääteisistä velvoitteista ja esimer- Asiakkaan yksilölliset tarpeet pystytään huomioimaan,
kiksi rahoittajien kuten STEA:n
koska asiakas kohdataan aina kotoiminnalle esittämistä vaatimukkonaisvaltaisesti.
sista, raportoinnista ja rahoitushaToiminnan perustana on
Vuonna 2017 julkaistiin järjeskemuksista. Hallinto vastaa myös
tön 5-vuotisstrategia. Strategia
hyvinvoiva organisaatio ja
tieto- ja asiakirjahallinnasta ja esiluo raamit järjestön toiminnan
vakaa talous.
merkiksi pitää yllä jäsenrekisteriä.
kehittämiselle vuosina 2017-2021.
Tukikohta ry:ssä hallinnollinen
Strategian painopisteet ovat osaltyö koostuu johtamisesta, kehittämisestä, viestinnästä lisuuden mahdollistaminen, vahva vaikuttaminen ja
ja vaikuttamisesta sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. laadukas palveluiden tuottaminen. Toiminnan perustaJärjestössä suoraan hallinnollisissa tehtävissä vuoden na on hyvinvoiva organisaatio ja vakaa talous. Strate2017 lopussa työskenteli yhteensä kolme henkilöä. Kir- gian luomiseen osallistui koko työyhteisö ja tavoitteet
janpito ja tilintarkastus hankittiin edelleen ostopalvelui- nousivat konkreettisesta auttamistyöstä. Tästä johtuen
na. Hallinnon rahoitus koostui vuonna 2017 STEA:n avus- strategian jalkautus perustyön tasolle oli luontevaa ja
tuksista ja Jälkipolku-kuntoutusohjelman rahoituksesta. työntekijöiden oli helppo sitoutua järjestön strategian
toteuttamiseen.
Kehittämis- ja arviointitoimintaan kuului olennaisena osana rahoittajien kanssa tehtävä yhteistyö. EriJärjestön hallinnolliseen työhön kuuluu palvelukokonai- laisten hakemusten ja selvitysten työstämiseen panossuuden kehittäminen ja kehittämisen koordinointi. Toi- tettiin vahvasti ja järjestön toimintaa pyrittiin saamaan
mintojen kehittäminen nousee aina konkreettisesta aut- näkyväksi mahdollisimman hyvin myös rahoittajille.

Kehittäminen
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Tukikohta ry

mista päihteitä käyttäville, päihdekuntoutujille ja läheisille. Järjestö vaikuttaa
yleiseen asenneilmapiiriin ja kohderyhmien kohtaamiin yhteiskunnallisiin
epäkohtiin. Toiminnalla edistetään

maa, mahdollistetaan osallisuutta sekä
vahvistetaan itsenäistä toimijuutta ja
elämänlaatua.

jien ja läheisten osallisuus ja kokemus
kuulumisesta yhteisöön on vahvistunut
Tukikohta ry:ssä ja yhteiskunnassa. Tukikohta ry tunnetaan asiantuntijaorganisaationa ja aktiivisena yhteiskunnalli-

palvelut ovat laadukkaita ja ne vastaavat kohderyhmien tarpeisiin. Tukikohta
ry:n perustana on hyvinvoiva organisaatio, jonka talous on vakaa ja henkilöstö
ammattitaitoista sekä sitoutunutta.

Toiminnan painopisteet strategiakautena:
Tavoitteet

Vahva
vaikuttaja
Tavoitteet

• Järjestön palvelut ovat laadukkaita ja
vaikuttavia. Toiminta on inhimillisesti
ja taloudellisesti kannattavaa.
• Palvelukokonaisuus on vakiintunut ja
hallittu kokonaisuus.
• Palveluita ja niiden kehittämistä ohjaavat asiakkaiden tarpeet.
• Järjestö on päihdealan innovatiivinen
kehittäjä.

Laadukas
palveluiden
tuottaja

Hyvinvoiva
organisaatio

• Järjestö ja sen asiantuntijuus tunnetaan laajemmin yhteiskunnassa.
• Tukikohta ry vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja palvelujärjestelmään.
• Päihteitä käyttävät, päihdekuntoutujat
ja läheiset ovat mukana järjestön vaikuttamistoiminnassa.
• Järjestön toiminnalla aikaansaadut tulokset ja vaikutukset tulevat näkyväksi.
• Järjestön jäsenmäärä kasvaa.

+ vakaa talous
+ arvot

Tavoitteet

Osallisuuden
mahdollistaja

• Päihteitä käyttävät, päihdekuntoutujat
ja läheiset ovat vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä, suunnittelussa,
päätöksenteossa ja toteutuksessa.
• Vertaistoiminta ja kokemusasiantuntijuus kehittyvät ja vahvistuvat järjestössä.
• Yhä useampi järjestön palveluita käyttävä on järjestön jäsen.

Järjestön toiminnan
kehittämiseen
Toimintaa
ohjaavat
arvot liittyi olennaise- kijöistä ja järjestö myös panostaa harjoittelijoiden sekä
na
osana
avoin
yhteistyö
muiden
toimijoidenOsallisuus
kanssa. opinnäytettä
tekevien ohjaamiseen
ja tukemiseen proAsiakaslähtöisyys
Kunnioittava kohtaaminen
Avoimuus
Luotettavuus
Rakentava
jatähtää
toimiva yhteistyö
niin julkisen
sektorin,
sessin
Oppilaitosyhteistyö
oli erittäin
vilkasta
Järjestön toiminta
Kunnioittava kohtaaminen
on
Osallisuus
on kuulumista
yh- aikana.
Avoimuus
tarkoittaa toiminnan Tukikohta
ry toimii sovittujen
päihteitä käyttävien, kuntouarvostavaa, toiset huomiooteisöön, kuulluksi tulemista ja
ja päätöksenteon läpinäkyvyyt- periaatteiden mukaisesti ja on
kolmannen
muidenkin
tahojen
näh-yhteiseen
vuonna
Vuoden
aikana valmistui
kolme
opinnäytujien ja läheistensektorin
palveluidenkuin
nottavaa
ja suvaitsevaa
vuo- kanssa
osallisuutta
ja yksilöä2017.
tä, avointa
vuorovaikutusta
luotettava
yhteistyökumppani.
ja yhteiskunnallisen
aseman
rovaikutusta,
jossa ihminen
koskevaan
päätöksentekoon.
ja yhteistyötä
kumppaneiden
Järjestön
voi asioida
dään
ensiarvoisen
tärkeänä
asiakkaiden
tarpeita
vastaatetyötä, jotka
käsittelivät
Tukikohta
ry:n palveluissa
toimintaa.
parantumiseen. Järjestön toihyväksytään tasa-arvoisena
kanssa.
luottamuksellisesti.
vien
palveluiden
kehittämisessä.
Sosionomiopiskelija Tiina-Tuulikki Puumalaisen opinminta nousee
asiakaskunnan
toimijana.
tarpeista ja siinä kuuluu asiakYhteistyötä
jatkettiin
A-klinikkasäätiön
koordinoinäytetyö
tarkastelee Tukikohta ry:n SATU-projektin ja
kaan ääni.
man päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimus- päivystyssairaaloiden yhteistyötä. Tutkielman mukaan
ohjelman (MIPA) kanssa. MIPA-tutkimusohjelmassa SATU-projektilla on ollut merkittävä rooli tiennäyttäjänä
kehitetään päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutki- ja polun raivaajana uudenlaisen työmallin kehittämisesmustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja sä asiakaslähtöisessä päihdetyössä.
hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja
Sosionomiopiskelija Minna Viertorinteen opinnäytevaikuttamistoiminnan tukena. Tutkimustietoa tuotetaan työ puolestaan käsittelee huumeita käyttävien henkilöijärjestöjen toiminnasta, kansalaisten elämäntilanteesta den läheisten kokemuksia. Työ valottaa mm. läheisten
ja palvelutarpeista sekä kokemusasiantuntijuudesta. kokemia vaikeita tunteita ja niitä arkielämän vaikeuksia,
MIPA-tutkimusohjelman kanssa
joita huumeiden käyttö oli tuonut
tehty yhteistyö koettiin järjestössä
läheisen elämään. Jatkuva häerittäin hyödyllisenä.
Strategian painopisteet ovat
tä ja huoli huumeita käyttävästä
A-klinikkasäätiön Arjen toiminvaikutti läheisen jaksamiseen ja
osallisuuden mahdollistamitakyky-hankkeen kanssa tehtiin
elämää varjostivat myös häpeän
nen, vahva vaikuttaminen ja
tiivistä yhteistyötä syksyn 2017
ja syyllisyyden tunteet. Vuosia jatlaadukas palveluiden
aikana asiakasarviointiin ja seurankunut kuormittava elämäntilanne
tuottaminen.
taan liittyen. Yhteistyön tuloksena
vaikutti läheisen selviytymiseen,
järjestön asiakaskyselyitä uudisterveyteen ja toimintakykyyn. Tuttettiin. Vuonna 2018 järjestön toiminnoissa otetaan kielman johtopäätöksenä on mm., että huumeita käytkäyttöön uudet asiakaskyselyt ja Paradise24fin-kysely tävien läheiset tarvitsevat asiantuntevaa ammatillista
asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin. Yhteistyö Arjen tukea vaikeassa elämäntilanteessa.
toimintakyky-hankkeen kanssa koettiin erittäin tarpeelSairaanhoitajaopiskelijoiden Satu Lindforsin ja Pauliseksi järjestön toimintojen tuloksellisuuden ja hyötyjen la Pönnin opinnäytetyö käsittelee yhteistyötä julkisen
sektorin vuodeosaston ja kolmannen sektorin SATUnäkyväksi tekemisen kannalta.
Tukikohta ry tekee mielellään yhteistyötä sosiaa- projektin välillä. Tutkimuksesta selvisi, että kolmas
lialan oppilaitosten kanssa esimerkiksi ottamalla har- sektori nähtiin tasavertaisena kumppanina, joka pystyy
joittelijoita sekä opinnäytetyöntekijöitä. Järjestöllä on tarjoamaan sellaisia palveluita, joihin julkisella puolella
paljon kokemusta harjoittelijoista ja opinnäytetyönte- ei ole resursseja.
Tukikohta ry
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Viestintä ja vaikuttaminen
Viestinnän avulla Tukikohta ry tiedottaa tarjoamistaan
palveluista, tekee toimintaansa näkyväksi, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä pyrkii vaikuttamaan
esimerkiksi vallitsevaan asenneilmapiiriin ja siihen, miten päihteitä käyttävät, kuntoutujat ja heidän läheisensä huomioidaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja
millaisia palveluita heille on tarjolla.
Järjestön viestinnän kohderyhmiä ovat muun muassa asiakkaat, järjestön jäsenet, muut päihdealan sekä
laajemmin sosiaali- ja terveysalan toimijat, pääkaupunkiseudun kunnat, yhteistyökumppanit, päättäjät ja suuri
yleisö.

Julkaisutoiminta
Tukikohta ry julkaisee vuosittain koko toimintaa koskevan vuosikirjan ja toimintasuunnitelman. Muuta julkaistavaa materiaalia ovat esimerkiksi erilaiset työmallit,
tutkimukset ja selvitykset.
Alkuvuodesta 2017 julkaistiin järjestön uusi strategia
vuosille 2017-2021. Strategiaa oli valmisteltu edellisestä
vuodesta lähtien. Tukikohta ry:n strategisiksi painopisteiksi nostettiin osallisuuden mahdollistaminen, laadukkaiden palveluiden tuottaminen sekä vaikuttamistoiminnan vahvistaminen.
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Päihdetyön vertaistoimintaa kehittävältä Osis II
-hankkeelta ilmestyi marras-joulukuussa kirjanen, johon
on koottu vertaisten kokemuksia käytännön vertaistyöstä. Tarinoita vertaisuudesta – Osiksen vertaisten tarinoita
vertaistyön ytimestä kuvaa vertaistoiminnan arkea vertaisten itsensä kertomana. Kirjanen avaa vertaistoiminnan merkitystä niin vertaisille itselleen kuin heidän tukemilleen ihmisille. Julkaisun tarinat kertovat siitä, kuinka
vertaistyön tekeminen tarjoaa merkityksellisyyden ja
osallisuuden kokemuksia toiminnassa mukana oleville
ihmisille.
Järjestö on vuosien saatossa julkaissut toimintaansa liittyviä tutkimuksia ja työmalleja. Järjestö panostaa
omaan julkaisutoimintaansa, jotta kattavassa palvelukokonaisuudessa tehtävä työ saadaan mahdollisimman
hyvin tehtyä näkyväksi ja muiden toimijoiden hyödynnettäväksi. Julkaisut valottavat järjestössä tehtävän
työn tuloksellisuutta, hyötyjä, vaikutuksia ja haasteita.

Vaikuttamistyö
Järjestö pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään päihteitä käyttävien, kuntoutujien ja heidän läheistensä yhteiskunnallista asemaa. Järjestö pyrkiikin osallistumaan
aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ottamalla

kantaa esimerkiksi päihdepalveluihin, niiden järjestämiseen ja saatavuuteen. Tässä vaikuttamistyössä tehdään
myös yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.
Tammikuussa 2017 Tukikohta ry oli mukana EPTverkoston Tipaton tammikuu -kampanjassa. Alkuvuodesta järjestön toiminnanjohtaja Ron Furman otti
myös vahvasti kantaa korvaushoidon puolesta Osis II -hankkeen Elämä vastassa -blogissa. “Parhaimmillaan korvaushoito voi mahdollistaa
päihteiden käyttöön liittyvän kierteen katkeamisen. --- Silloinkin kun
ihminen jatkaa muiden päihteiden
käyttöä korvaushoidon rinnalla (puhutaan oheiskäytöstä), parantaa korvaushoito yleensä merkittävästi elämänlaatua. --- Korvaushoito ei ole
ihmelääke, eikä se ole ratkaisu kaikkiin riippuvuusongelmiin. Sen ohella olisi tärkeää aina tarjota myös
psykososiaalista tukea. Korvaushoidon lisäksi tarvitaan
erilaisia muita päihdepalveluja ja hoitomuotoja, sillä
on yksilöllistä, mikä hoito sopii kenellekin”, Furman
kirjoitti.
Helmikuussa Furmanin yleisönosaston kirjoitus
“Päihdekuntoutukseen pääsy on liian hidasta – myös läheiset tarvitsevat tukea” julkaistiin Helsingin Sanomissa. Hän peräänkuulutti joustavia päihdepalveluita, joissa
asiakas pääsee hoitoon ripeästi. “Päihdepalvelujärjestelmän joustamattomuus, palveluiden pirstaleisuus ja
monimutkaisuus tarkoittavat usein sitä, että päihderiip-

puvainen, jolla on elämänhallinnan ongelmia, ei pysty
asioimaan palveluissa”, Furman totesi.
Maaliskuussa Tukikohta ry järjesti kuntavaalipaneelin
Risteyksen asiakastiloissa. Paneelissa oli kuntavaaliehdokkaita kahdeksasta eri puolueesta. Paneelin yleisönä
oli päihteiden käyttäjiä, päihdekuntoutujia, läheisiä sekä päihdetyötä tekeviä ammattilaisia
yhteensä noin 20 henkeä. Paneelissa
keskusteltiin erityisesti päihdepalveluista, sosiaali- ja terveydenhuollosta
ja toimeentulosta.
Huhtikuussa Tukikohta ry ja Finfami Uusimaa, omaiset mielenterveyden tukena ry järjestivät yhteistyössä Avaimet omaan kotiin -infotilaisuuden. Tilaisuudessa
Helsingin kaupungin asumisyksikköjen työntekijät kertoivat kaupungin päihde- ja mielenterveysasiakkaiden
asumispalveluista ja vastasivat kysymyksiin. Infotilaisuus oli suunnattu päihde- ja mielenterveysasiakkaiden
läheisille, joita oli paikalla kahdeksan.
Huhtikuussa Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja kirjoitti
pääkirjoituksen EPT-verkoston uutiskirjeeseen. Uutiskirjeessä hän otti kantaa pohtimalla, voidaanko eriarvoisuutta torjua tulevassa sosiaali- ja terveyspalveluiden
uudistuksessa. Sote-uudistuksessa pitäisi erityisesti huomioida heikoimmassa asemassa ja vaikeassa elämäntilanteessa olevat ihmiset ja heidän palvelujen tarpeensa.
Huhtikuun lopussa järjestettiin myös Oikeus päihdeja mielenterveyspalveluihin? -keskustelutilaisuus, joka
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toteutettiin yhteistyössä Finfami Uusimaa ry:n ja EHYT oli haastateltu projektivastaava Miia Pihoa sekä SATUry:n kanssa. Tilaisuudessa käytiin lävitse päihde- ja mie- projektista apua saanutta Mikaa, joka oli ennen SATUlenterveyspalveluja koskevaa ajantasaista lainsäädän- projektin työntekijän tapaamista joutunut sairaalaan
töä, tyypillisiä ongelmatilanteita palveluissa ja niiden kahden edeltävän vuoden aikana yhteensä 70 kertaa.
ratkaisukeinoja. Keskeisiä teemoja olivat asiakkaiden ”Minulle oli ihan sama, mitä minulle tapahtuu. Enää ei
ja heidän läheistensä osallisuus
ole. Toivoisin, että muutkin saisija kohtelu palveluissa. Tilaisuus
vat kokea tämän saman kuin mioli suunnattu päihde- ja mielenJärjestön vaikuttamistyö on
nä. Että joku todella kuuntelee”,
terveyspalveluita käyttäville ja
Mika kertoi haastattelussa.
vahvistunut viimeisen parin
heidän läheisilleen sekä päihde- ja
Lokakuussa Yle haastatteli
vuoden aikana.
mielenterveyspalveluiden kehittäkihlakunnansyyttäjä Eija Velitskiä
misestä kiinnostuneille. TilaisuuYlen nettisivuilla julkaistussa arteen osallistui noin 40 henkeä.
tikkelissa, jossa käsiteltiin syrjäytymisen ehkäisyä. VeKesäkuussa SATU-projektin projektivastaava Miia litskin mukaan järjestelmän ongelmana on, ettei kenelPihoa haastateltiin Talentia-lehteen. Artikkelissa esitel- läkään ole kokonaisvastuuta asiakkaan tilanteesta. Hän
tiin SATU-projektia ja siinä tehtävää työtä.
nosti haastattelussa Tukikohta ry:n SATU-projektin esiin
Heinäkuussa Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka viranomaistenkin tulisi
Furman sekä Suomen Lumme ry:n puheenjohtaja Tuija toimia, jotta asiakas ei putoa palveluiden väliin.
Sierra ja EHYT ry:n asiantuntija Teija Strand ottivat HelPalveluohjauksellista työotetta on tehty tunnetuksi
singin Sanomien yleisönosastolla kantaa sen puolesta, järjestämällä infoja sosiaali- ja terveydenhuollon opiskeettä asiakas on nostettava sote-uudistuksen keskiöön. lijoille. Infoja järjestettiin vuonna 2017 yhteensä 10 kpl ja
He olivat huolissaan etenkin paljon palveluja tarvitsevien niihin osallistui 73 henkilöä.
asiakkaiden, kuten päihdeongelmaisten, palvelukokoJärjestö toimi aktiivisesti Ehkäisevän päihdetyön
naisuuksien toteutumisesta uudessa sotessa.
verkostossa, jota koordinoi EHYT ry. Verkosto kokoaa
Helsingin Sanomat kirjoitti Tukikohta ry:n SATU-pro- yhteen 45 Suomen merkittävintä päihdetyön asiantunjektista laajassa artikkelissaan syyskuussa. Juttua varten tijajärjestöä. Verkosto toimii muun muassa yhteiskun-
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nallisen vaikuttamistyön vahvistamiseksi, kansalaisten ry halusi muistuttaa, että itsenäisyys on meidän kaikkien
äänen näkyväksi saattamiseksi, synergian löytämiseksi asia, juhlat ovat yhteiset.
ja tiedon jakamiseksi. Samalla se tarjoaa keskustelufoo“Päihteiden käyttäjät ja päihteiden käytöstä kuntourumin päihdealan järjestötoimijoille.
tuvat nähdään helposti yhteiskunnan marginaalina. He
Verkoston alla toimii erilaisia työryhmiä, joista Tu- ovat kuitenkin tavallisia ihmisiä, joilla on ihan samankikohta ry on ollut vahvimmin mukana viestintä- ja laisia ilon- ja huolenaiheita kuin meillä muillakin. Myös
vaikuttamistyöryhmän sekä huumetyöryhmän toimin- heillä on oikeus iloita ja osallistua juhlavuoteen. Toivoinassa. Viestintätyöryhmä kokoontui vuoden aikana 10 sin, että ihmiset näkisivät ensisijaisesti päihteiden käykertaa ja huumetyöryhmä 6 kertaa. Yhteistyö oli tiivistä. tön takana olevan ihmisen, kun törmäävät kampanjan
Tukikohta ry oli mm. mukana EPT-verkoston yhteisissä kuviin sosiaalisessa mediassa”, lausui Tukikohta ry:n toilausunnoissa valinnanvapauslaista
minnanjohtaja Ron Furman kamsekä alkoholilain kokonaisuudispanjan tiedotteessa.
tuksesta.
Tässä somekampanjan kuvissa
Vaikuttamistoimintaa tehdään
EPT-verkosto järjesti yhdesnähtiin aitoja sitaatteja ihmisiltä,
tiiviisti keskeisten yhteistyösä EHYT ry:n kanssa kesäkuussa
jotka ovat kokeneet päihdeonkumppanien kanssa.
Helsingin Kulttuuritalolla Päihdegelman omakohtaisesti. Päihteitä
päivät, jossa Tukikohta ry oli läsnä
käyttävien ja kuntoutujien kohtaasekä omalla että EPT-verkoston yhteisellä näyttelypis- mien haasteiden ja ongelmien sijaan kuvissa keskityttiin
teellä. Lisäksi päivillä oli yksi Tukikohta ry:n suunnitte- siihen, mikä Suomessa on hyvää ja kaunista. Kampanjan
lema ja järjestämä seminaari, jossa käsiteltiin päihde- kuvista kävi ilmi, että päihteiden käyttäjät ja kuntoutuja
kuntoutusta. Myös SATU-projekti ja OK-hanke pääsivät arvostavat suuresti hyvinvointivaltion palveluja. Moni
esille päivien seminaareissa.
vastaaja on nimenomaan halunnut nostaa esiin kiitolKeväällä 2017 Tukikohta ry oli mukana EPT-verkoston lisuuden saamistaan sosiaali- ja terveyspalveluista tai
yhteisessä Ehkäisevä työ kannattaa -kuntavaalikampan- vaikkapa ilmaisesta koulutuksesta. “Mielestäni on tärjassa, joka näkyi Twitterissä. Lisäksi kampanjalla oli oma keää, että meillä pidetään kiinni hyvinvointivaltiosta ja
nettisivu, jossa vieraili kampanjan aikana 2642 ihmistä. heikoimmasta huolehtimisesta. Se on 100-vuotiaan SuoKampanja huipentui Vanhalla ylioppilastalolla pidettyyn men arvokkain perintö”, totesi Furman.
vaalipaneeliin 23.3.2017.
Itsenäisyys kuuluu kaikille -kampanja tavoitti sosiEPT-verkoston huumetyöryhmä toteutti loka-mar- aalisessa mediassa yhteensä 10 359 henkilöä, tästä noin
raskuussa sosiaalisessa mediassa Ei tuomita -kampan- 75% Twitterissä.
jan, jossa Tukikohta ry oli mukana. Kampanjan viesti oli,
Yhteistyötä tehtiin myös Kurvin järjestötoimijoiden
että huumeiden käyttö ei tee kenestäkään vähemmän sekä Kallion Kulttuuriverkoston kanssa. Tukikohta ry oli
arvokasta. Kampanjavideoilla päihteitä käyttävät, kun- mukana mm. Vaasanaukiolla järjestetyssä ystävänpäitoutujat ja päihdetyötä tekevät kertovat omakohtaisesti vätapahtumassa helmikuussa, Kallio kukkii -kaupunkiaiheesta. Mukana videoilla oli myös Tukikohta ry:n vä- festivaalitapahtumassa toukokuussa sekä Unelmanpäikeä. Kampanjan aikana julkaistiin 17 aihetta käsittelevää vän joulutapahtumassa joulukuussa.
videota ja kampanja tavoitti 430 000 yksittäistä ihmistä.
Tukikohta ry oli vuonna 2017 jo neljättä kertaa muEPT-verkosto toteutti marraskuussa 2017 #alkoho- kana järjestämässä Asunnottomien yötä Helsingissä
lityöllistää -kampanjan Twitterissä. Tukikohta ry oli mukana kampanjassa. Kampanjan tarkoituksena oli tuoda
esiin, että mikäli alkoholilain kokonaisuudistuksessa
parannetaan alkoholin saatavuutta, tulee siitä aiheutumaan kustannuksia yhteiskunnalle monin eri tavoin,
kun alkoholihaitat työllistävät poliisia, sosiaali- ja terveyspalveluita, lastensuojelua jne. Kahdessa päivässä
tavoitettiin Twitterissä yli 300 000 ihmistä ja lähetettiin
562 twiittiä.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta juhlistettiin Tukikohdan omalla Itsenäisyys kuuluu kaikille
-somekampanjalla. Tukikohta ry julkaisi somekanavillaan Facebookissa ja Twitterissä itsenäisyyspäivän alla
noin kuukauden ajan kuvia, joissa päihteitä käyttävät tai
päihteiden käytöstä kuntoutuvat ihmiset kertovat, mistä
he itsenäisessä Suomessa iloitsevat. Samalla Tukikohta
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yhdessä Asunnottomien yön kansalaisliikkeen, Vailla
vakinaista asuntoa ry:n ja A-klinikkasäätiön sekä muiden
kansalaisjärjestöjen kanssa. Tukikohta ry osallistui Asunnottomien yön julkilausumaan sekä järjesti Asunnottomien yön oheistapahtumana tiloissaan hyvinvointi- ja
hemmotteluillan asunnottomille ja päihteitä käyttäville.
Hyvinvointi- ja hemmotteluillan aikana oli mahdollisuus hiusten leikkuuseen, korva-akupunktioon, kynsien
lakkaukseen sekä jalkojen hierontaan. Lisäksi Helsingin
kaupungin suun terveydenhuollosta kaksi työntekijää oli opastamassa hampaiden hoidossa ja jakamassa
hammasharjoja ja -tahnoja sekä sairaanhoitajaopiskelija
mittaamassa verenpainetta. Eräs asiakas tuli laulamaan
ja luomaan tunnelmaa kitaran säestyksellä. Illan aikana
järjestön tiloissa kävi vajaa 40 osallistujaa.
Perinteinen Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus
järjestettiin jälleen marraskuussa Ehkäisevän päihdetyön viikolla Helsingin Vanhassa kirkossa. Mukana tilaisuutta järjestämässä olivat Tukikohta ry:n lisäksi Irti
Huumeista ry, Stop Huumeille ry, Kris-Etelä-Suomi ry,
EHYT ry, Helsingin Diakonissalaitos, Sininauhaliitto, Aklinikkasäätiö, KRAN rf sekä Helsingin tuomiokirkkoseurakunta. Helsingin Vanhassa kirkossa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 169 henkilöä. Tilaisuuden tiedotteessa
järjestöt ottivat kantaa etenkin läheisten palvelujen puolesta. Läheisten erityisen tuen tarvetta ei vieläkään tunnisteta palvelujärjestelmässä kunnolla.
Tukikohta ry on vahvistanut vaikuttamistyötään viimeisen parin vuoden aikana. Vuonna 2017 järjestö otti
kantaa kahteen merkittävään lakiesitykseen: alkoholilain kokonaisuudistukseen sekä sote-uudistusta koskevaan valinnanvapauslakiesitykseen. Valinnanvapauslakiin otettiin kantaa molemmilla lausuntokierroksilla.
Lisäksi Tukikohta ry oli mukana EPT-verkoston yhteisissä
lakiesitystä koskevissa lausunnoissa ja muissa kannanotoissa.

Internet ja sosiaalinen media
Järjestön nettisivuilla oli kävijätilastojen mukaan vuonna
2017 tammi-joulukuun välisenä tarkasteluajankohtana
reilu 15 200 istuntoa ja arviolta 11 000 käyttäjää.
Sosiaalisen median kautta on mahdollista välittää
ajankohtaista tietoa, vaikuttaa asenteisiin ja tehdä järjestössä tehtyä työtä tunnetuksi sekä ottaa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin. Facebookissa järjestöllä on 960 ja
Twitterissä 770 seuraajaa.
Tukikohta ry:n, A-klinikkasäätiön ja Suomen Lumme ry:n Osis II -kumppanuushanke Osis II -hanke jatkoi vuonna 2017 haittoja vähentävästä päihdetyöstä
kertovan Elämä vastassa -blogin julkaisua. Blogi pyrkii
tarjoamaan näkökulmia päihdekeskusteluun kertomalla
suurelle yleisölle huumetyön arjesta. Vuonna 2016 käynnistynyttä blogia oli vuoden 2017 loppuun mennessä luettu jo lähes 30 000 kertaa!
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Talous
Järjestön talous on jatkanut vahvistumistaan ja tuottojen
kehitykseen voidaan olla edelleen tyytyväisiä. Taloutta
hoidetaan huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Vuosi 2017
oli taloudellisesti hyvä ja tilikauden tulos hieman positiivinen. Ylijäämä syntyi Jälkipolku-kuntoutusohjelman
tuotoista. Järjestön toimintaa pystyttiin ylläpitämään
lähes suunnitellusti sekä tavoitteiden mukaisesti. STEAavusteisten toimintojen kulut vastasivat pääpiirteittäin
talousarvioita. STEA-avustuksia siirtyi vuodelle 2018
käytettäväksi 41 514,24 euroa, jotka kertyivät yhdestä
Ak-toiminnasta ja yhdestä C-projektista. Pääasiassa
säästöä kertyi henkilöstökuluista muun muassa henkilö
vaihdoksista johtuen.

Järjestön yleisavustus YA
STEA
Muut tuoto
Jäsenmaksut

201 900
4 271
805

Vaikeasta päihdeongelmasta kärsivien ja heidän
läheisten arjen vahvistamiseen Ak 6
STEA

223 300

Helsingin kaupunki

55 000

Koulutus ja palkkatuki

13 671

OSIS II -kumppanuushanke
STEA

43 600

OK-hanke
ESR avustus

84 548

SATU-projekti
STEA
Muut tuotot

95 450
340

Suunta-projekti
STEA

126 950

Jälkipolku-kuntoutusohjelma
Kuntien ostot
Stiftelsen7:nde Mars Fonden
Koulutustuki

251 400
2 500
154

Toiminnan rahoitus vuonna 2017

STEA tuotot
691 200

Ostopalvelut
251 400

ESR-hanke
84 548

1 103 889

Helsingin
kaupungin
sosiaali- ja
terveysvirasto
55 000

Muut
avustukset
ja tuotot
21 741

Toiminnan tuotot
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Tilinpäätös
Tuloslaskelma		

1.1.–31.12.2017		

1.1.–31.12.2016

Varsinainen toiminta
Tuotot		
1 117 918,70		
1 067 236,26
Kulut				
  Henkilöstökulut				
    Palkat ja palkkiot		
–675 044,59		
–615 345,46
   Henkilösivukulut				
     Eläkekulut		
–124 885,53		
–121 196,41
     Muut henkilösivukulut		
–20 350,35		
–25 326,29
    Henkilösivukulut yhteensä		
–145 235,88		
–146 522,70
   Henkilöstökulut yhteensä		
–820 280,47		
–761 868,16
   Muut kulut		
–292 174,79		
–303 923,00
Kulut yhteensä		
–1 112 455,26		
–1 065 791,16
Varsinainen toiminta yhteensä		
5 463,44		
1 445,10
Varainhankinta				
Tuotot		
3 400,00		
5 215,00
Varainhankinta yhteensä		
3 400,00		
5 215,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta				
Tuotot				
5,02
Kulut				
–74,90
Sijoitus- ja rahoitustoiminta				
–69,88
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot		
–593,60		
–3 985,74
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		
8 269,84		

Tulevaisuuden näkymiä

2 604,48

mintojen kehittämiselle sekä toteuttamiselle. Järjestön
Toimintaympäristön sekä palvelujärjestelmän muu- laaja palvelukokonaisuus edellyttää järjestöltä vahvaa
toksia on haasteellista ennakoida nykyisessä yhteis- hallintoa.
kunnallisessa tilanteessa, missä
Organisaatiossa panostetaan
sote-uudistuksen toteutustapa ja
hyvinvoivaan
organisaatioon,
aikataulu ovat monilta osin vielä
Järjestö pyrkii jatkuvasti
palveluiden laatuun ja niiden keavoinna. Järjestö tekee kuitenkin
hittämiseen tulevaisuutta silmällä
kehittämään yhteistyötä muiden
muuttuvassa tilanteessa jatkuvaa
pitäen. Prosesseja tarkastellaan,
tahojen kanssa ja täydentämään
toiminnan arviointia ja kehittäarvioidaan ja suunnitellaan taromalta osaltaan olemassa olevia
mistä, jotta pystytään vastaakasti koko organisaation kesken.
palveluita.
maan asiakkaiden tarpeisiin sekä
Tukikohdan eri toiminnoissa on
rahoittajien vaatimuksiin. Uusia
mahdollisuus reagoida nopeasti
palveluja ja kohderyhmän tarpeiden mukaista toimintaa ja asiakaslähtöisesti toimintaympäristössä tapahtuviin
kehitetään tulevaa sote-uudistusta silmällä pitäen.
muutoksiin.
Tukikohta ry:n keskeisenä tavoitteena on tehdä tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden Henkilöstö ja työhyvinvointi
kanssa. Järjestö pyrkii jatkuvasti kehittämään yhteis- Toimintavuoden 2017 aikana järjestössä työskenteli kestyötä ja täydentämään omalta osaltaan olemassa olevia kimäärin 18 työntekijää (v. 2016 18 kokoaikaista työnpalveluita.
tekijää). Näiden ohella oli 4 osa-aikaista työntekijää.
STEA-avusteisten toimintojen ja projektien osalta Lisäksi vuoden aikana Jälkipolku-kuntoutusohjelmassa
tulevaisuus näyttää hyvältä. Järjestölle ehdotettiin vuo- työskenteli yksi vertaisohjaaja työkokeilussa ja matalan
den 2017 lopulla, että kaksi päättyvää projektia siirtyvät kynnyksen toiminnassa yksi palkkatuella. Opiskelijoita
jatkuvan rahoituksen Ak-avusteiseksi toiminnaksi. Jär- työharjoittelussa oli neljä vuoden aikana. Toiminnanjohjestölle myönnetty yleisavustus toi hallinnon toiminnal- taja toimii ainoana esimiehenä järjestössä. Työyhteisön
le vakautta ja jatkuvuutta. Hallinto luo puitteet eri toi- luottamushenkilönä toimii Maija Larja.
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lutusta). Tähän liittyen vuoden aikana toteutettiin henkilöstölle osaamiskartoitus. Kartoitus tehtiin itsearviointia
Palkat ja palkkiot
675 044,59
628 596,19
käyttämällä ja se suunnattiin asiakastyötä tekeville.
Osaamiskartoituksen tarkoituksena oli kartoittaa ja
Eläkekulut
124 885,53
111 196,41
tuoda esille organisaatiossa olemassa olevaa osaamista
Muut henkilösivu20 350,35
22 375,56
sellaisessa muodossa, jossa sitä voidaan tarkastella yhkulut
tenäisesti. Osaamiskartoituksen kautta niin organisaaYhteensä
820 280,47
762 168,16
tio kuin sen työntekijät voivat tulla tietoiseksi erilaisista
osaamisestaan. Tietoa on tarkoitus hyödyntää mm. työn
Tukikohta ry:ssä panostetaan työhyvinvointiin ja työn- hallinnan tunteen kasvattamisessa sekä työntekijöiden
tekijöiden jaksamiseen. Tämä on välttämätöntä, sillä ja organisaation osaamisen kehittämisessä. Sitä voidaan
asiakastyö on vaativaa ja asiakasmäärät ovat kasvaneet. hyödyntää myös rekrytoinneissa ja vaikkapa työnkierTyökykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan ta- rossa.
voitteena on kehittää työtä, työympäristöä ja työyhteiTukikohta ry:n työeläkeyhtiö Etera toteutti henkisön toimivuutta sekä edistää työntekijöiden terveyttä ja lökunnalle Hyvä työelämä -työhyvinvointikyselyn huhammatillista osaamista. Työhyvinvointiin panostamalla tikuussa. Kyselyllä kartoitettiin työyhteisön vahvuuksia
työyhteisön tuottavuus ja sitoutuminen työhön vahvis- ja kehittämiskohteita, mm. työilmapiiriä, jaksamista,
tuvat. Työpaikalla seurataan mm. työilmapiiriä, työn- kuormitustekijöitä, sitoutumista, vaikutusmahdollisuuktekijöiden sairauspoissaoloja, työtapaturmia, uhka- ja sia, esimiestyötä ja työkykyä. Työilmapiiriä seurataan
vaaratilanteita ym. työhyvinvoinnin indikaattoreita. jatkossa vuosittain toteutettavalla tyhy-kyselyllä. Näin
Työn ja työympäristön riskien ensaadaan tietoa siitä, miten tilanne
nakointia ja arviointia toteutetaan
työyhteisössä kehittyy ja mihin
säännöllisesti.
työyhteisön kehittämistoimenpiJärjestössä panostetaan
Työnantaja järjesti työnteteitä tulisi suunnata.
työhyvinvointiin ja työntekijöikijöille vuoden aikana ryhmäJärjestössä kokoontuu säänden jaksamiseen.
työnohjausta 8-9 kertaa. Työnnöllisesti
työhyvinvointitoimiohjausryhmiä oli neljä ja lisäksi
kunta, joka on samalla työpaikan
toiminnanjohtajalla oli oma työnohjaus. Tarvittaessa työsuojelutoimikunta. Siihen kuuluvat työsuojelupääljärjestetään myös erillistä debriefingiä. Vuonna 2017 likkö, työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut, luottajärjestettiin kaksi tyhy-päivää, johon sisältyi myös kou- mushenkilö sekä yksi työnantajan määräämä edustaja.
lutusta. Lisäksi työyhteisölle järjestettiin kaksi kertaa Toimikunnassa käsitellään mm. työhyvinvointiin, työvirkistystoimintaa. Työnantaja tukee työntekijöiden suojeluun ja työturvallisuuteen liittyviä teemoja. Tyhytyössäjaksamista virike- ja lounassetelien muodossa se- toimikunta laati vuoden aikana työpaikalle työsuojelun
kä järjestämällä tyhy- ja virkistyspäiviä.
toimintaohjelman, työhyvinvointisuunnitelman ja varEsimies kävi kunkin työntekijän kanssa vuoden haisen tuen mallin. Lisäksi käynnistettiin päihdeohjelaikana kehityskeskustelun, jossa keskusteltiin mm. man laatiminen.
työtä, työtilannetta, työyhteisöä, osaamista ja näiden
Vuoden aikana järjestön turvallisuus- ja omavalvonkehittämistä koskevista asioista. Kehityskeskustelussa tasuunnitelmat päivitettiin. Lisäksi laadittiin erilaisia
käytiin myös läpi työntekijän toiveita koulutuksesta ja ohjeistuksia ja linjauksia toimintakulttuurin ja työn suammattitaidon kehittämisestä.
juvuuden kehittämiseksi. Esimerkiksi työaikaa ja sen
Työntekijöiden ammatillista osaamista ja kehitty- seurantaa käsittelevä ohjeistus uusittiin ja päivitettiin.
mistä tuetaan Tukikohta ry:ssä eri tavoin. Henkilöstön
osaamista on kehitetty monipuolisesti. Erityisesti on pa- Hyvä hallinnointitapa
nostettu sisäiseen viestintään, hyvinvointiin, itsensä joh- Järjestön tilinpäätös on laadittu toiminnanjohtajan sekä
tamiseen, tiimirakenteisiin ja kokouskäytäntöihin. Koko kirjanpitäjän yhteistyönä ja se hyväksytään hallituksestyöyhteisölle järjestettävän koulutuksen lisäksi henkilö- sa. Järjestöllä on sääntöjen mukainen ja lain velvoittama
kuntaa tuetaan ja kannustetaan kouluttamaan itseään tilintarkastus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että tija pitämään omatoimisesti yllä omaa osaamistaan. Hen- linpäätös ja vuosikertomus antavat ja oikeat ja riittävät
kilökunnalla on laajasti mahdollisuus osallistua erilaisiin tiedot järjestön taloudesta ja sisällöllisestä toiminnaskoulutuksiin työajalla ja työnantajan kustantamana.
ta. Uutena tilintarkastajana toimii Johanna Hilden KHT
Henkilöstön kehittämistä on pyritty viemään järjes- Nexia Oy:stä.
tössä yhä suunnitelmallisempaan suuntaan kuitenkin siHallitus johtaa ja valvoo järjestön toimintaa. Halliten, että matkan varrella esiin tuleviin tarpeisiin voidaan tus kokoontui 6 kertaa vuoden 2017 aikana. Kokouksien
reagoida tarvittaessa joustavasti (esim. järjestämällä kou- koollekutsujana toimii toiminnanjohtaja.
Henkilöstökulut

1.1–31.12.2017

1.1–31.12.2016

Tukikohta ry
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Järjestössä oli yhteensä 103 jäsentä vuoden 2017 lopussa. Näistä oli 74 helsinkiläisiä, 12 espoolaisia ja 8 vantaalaisia. Reilu 60% jäsenistä on naisia.

Hallitus vuonna 2017

Jonny Friskberg (puheenjohtaja)
Päivi Puro (varapuheenjohtaja)
Leif Berg
Matti Vatanen
Antti Teerenhovi
Saeeda Marjala (varajäsen)

Sisäinen valvonta
Valvonnan avulla pyritään varmistamaan, että asetetut
tavoitteet saavutetaan ja taloutta hoidetaan moitteettomasti. Hallituksella ja toiminnanjohtajalla on vastuu
siitä, että sisäinen valvonta on järjestetty ja se toimii
asianmukaisesti. Järjestöllä on olemassa taloussääntö,
joka ohjaa toimintaa. Työntekijöiden työsopimukset on
laadittu kirjallisesti ja ne noudattavat voimassaolevia lakeja sekä asetuksia. Henkilöstön työnkuvat on määritelty ja mahdolliset varamiesjärjestelyt selvitetty.
Tositteet ja niihin liittyvät dokumentit sekä muut
kirjanpitoasiakirjat arkistoidaan ja säilytetään kirjanpito-

Tase
Vastaavaa
VAIHTUVAT VASTAAVAT
  Lyhytaikaiset saamiset
   Myyntisaamiset
   Muut saamiset
   Siirtosaamiset
   Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
   Rahat ja pankkisaamiset
   Rahat
   Pankkisaamiset
   Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
   Edellisten tilikausien kertynyt yli/alijäämä
   Tilikauden yli/alijäämä

lain mukaisesti. Pankkitilien ja verkkopankkitunnusten
käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty asianmukaisesti. Laskujen ja kuittien hyväksyminen tapahtuu toiminnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan toimesta.
Maksetut palkat hyväksytään esimiehen toimesta ennen
maksutapahtumaa. Taloushallinto- ja maksuliikenneohjelmiston käyttöoikeudet on määritelty ja hyväksytty
asianmukaisesti.
Työntekijöiden käyttöön myönnetyistä maksuaikakorteista on asianmukaiset päätökset ja korttien
käyttöä valvotaan. Järjestön omaisuus on vakuutettu.
Tietoturvaratkaisujen ylläpidosta ja tietojärjestelmien
varmuuskopioinneista huolehditaan säännöllisesti. Organisaatioon ja toimintaan liittyviä keskeisimpiä riskejä
kartoitetaan jatkuvasti.
Hallituksen kokoukset dokumentoidaan kirjallisesti laatimalla niistä kokouspöytäkirjat. Hallitus seuraa
säännöllisesti toimintasuunnitelman toteutumista. Hallituksen kokouksiin toimitetaan säännöllisesti selvitys
järjestön taloudellisesta tilanteesta, minkä kehittymistä
hallitus seuraa. Talousarviota verrataan säännöllisesti toteumaan ja poikkeamat analysoidaan tapauskohtaisesti.
Tilintarkastajan raportointi läpikäydään hallituksessa.
Järjestön sääntöjen mukaan järjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä.

31.12.2017

31.12.2016

20 678,85
19 500,00
34 273,00
74 451,85

24 162,41
51 126,30
75 288,71

418,80
131 626,92
132 045,72

114,15
137 347,36
137 461,51

206 497,57

212 750,22

206 497,57

212 750,22

31.12.2017

31.12.2016

14 305,74
8 269,84

11 701,26
2 604,48

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
   Lyhytaikainen vieras pääoma
   Ostovelat
   Muut velat
   Siirtovelat

22 575,58

14 305,74

5 497,86
11 361,81
167 062,32

8 035,54
13 987,64
176 421,30

   Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

183 921,99

198 444,48

183 921,99

198 444,48

206 497,57

212 750,22

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
Vastattavaa yhteensä
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Tukikohta ry

Tukikohta ry on päihdealan järjestö, joka tukee ja
kohtaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja läheisiä
pääkaupunkiseudulla.

Palveluja päihteitä käyttäville
Palveluja päihdekuntoutujille
Palveluja läheisille
Palveluja sosiaalialan
ammattilaisille ja opiskelijoille

