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1 JOHDANTO 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee Stop Huumeille Ry:n kehittämää koulutusta, 

jolla on monta eri nimeä riippuen paikkakunnasta. Helsingin Pakkamestarinka-

dulla sijaitseva johtokeskus, Stop Huumeille Ry, määrittelee raamit koulutuk-

selle, joka on toiminut jo vuodesta 2011 lähtien nimellä Fattaluuta. Kotkassa 

se kulkee nimellä InfoKioski, joka aloitti toimintansa 15.1.2018 Kotkan kaupun-

gin pääkirjastossa Kotkansaarella. Koulutuksesta valmistuu vapaaehtoisia ver-

taisneuvojia matalan kynnyksen palvelunohjaukseen. Koulutuksen vetovastuu 

on Kotkan kaupungin Terveydenedistämisen yksiköllä, ja toinen meistä tämän 

työn tekijöistä osallistui koulutuksen järjestämiseen ja koulutukseen ja jat-

kossa myös vapaaehtoistoimintaan. Koulutuksen sisältö ja käytännöt vaihtele-

vat paikkakunnittain, ja tässä työssä dokumentoimme Kotkan pilottihankkeen 

kulkua.  

 

Koulutuksen nimi voisi yhtä hyvin olla ”kaikki voittavat”, koska työtön tai kun-

toutuja saa tekemistä, onnistumisen iloa, lisää sisältöä elämäänsä ja vertaistu-

kea. Täten hän edistää verkostoitumista ja saa oppia suoraan asiantuntijoilta. 

Kouluttajat saavat hetken hengähdyksen papereiden pyörittämisestä ja koh-

taavat oikeita asiakkaita sekä pääsevät kertomaan pitkän kokemuksensa pe-

rusteella, kuinka asioita hoidetaan.  

 

Asiakas, joka ei tiedä mihin virastoon mennä tai mitä papereita sinne tarvitaan 

mukaan, voi pistäytyä matalan kynnyksen palveluohjaajan juttusilla ja puhua 

ihminen ihmiselle selvällä suomen kielellä tilanteestaan. Vertainen tiskin toi-

sella puolella on mahdollisesti kokenut samankaltaisen tilanteen. Ohjausti-

lanne ei siis välttämättä ole vain virkakielitulkkausta vaan parhaimmillaan 

myös empatiaa tarjoavaa tunteiden tulkkausta.  

 

Tämä aihe kiinnitti huomiomme sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella 

tasolla. Omat kokemuksemme virasto- ja lomakeviidakosta ovat vähintäänkin 

värikkäitä tarinoita. Tämän kaltaiselle palvelulle on onneksi koettu tarvetta 

myös terveydenhuollossa. Kotkassa toimii yksi henkilö, joka tekee samaa 

työtä palkallisesti. Palveluohjaaja-nimikkeellä toimiva työntekijä on tavatta-

vissa virka-aikana Karhulan terveysaseman tiloissa. 
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Tämä opinnäytetyö on kehittämistyö, joka tarkoittaa jonkin vanhan mallin uu-

delleenrakentamista sopimaan toisenlaiseen toimintaympäristöön, ja jolla pyri-

tään pääsemään parempaan toimintakäytäntöön. Kehittämistyö etenee ha-

vainnoinnin, suunnittelun ja arvioinnin syklinä, jossa jokaista vaihetta toteute-

taan järjestelmällisesti toisiinsa. Tässä syklillä tarkoitetaan sitä, että kehittä-

misprosessissa on eri vaiheita, jotka toistuvat uudelleen koko prosessin ajan. 

(Ojasalo ym 2015, 60 – 61.)  

 

 

2 FATTALUUTA-KOULUTUSMALLI 

 

2.1 Yleistä 

Fattaluuta-koulutuksen tavoitteena on helpottaa asiakkaiden asiointia erilai-

sissa palvelujärjestelmissä ja kehittää vertaistukitoimintaa päihde- ja mielen-

terveyskuntoutujille. Koulutetut vertaispalveluohjaajat eli fattaluudat auttavat 

asioinnin sujuvuudessa käyttäen vertaispalveluohjausta hyödykseen ja toimi-

vat palvelujärjestelmien työntekijöiden apuna hankalissa asiakastilanteissa. 

(Fattaluuta – apua asiointiin 2017.)  

 

Fattaluuta auttaa esimerkiksi sosiaalivirastoon astuvia asiakkaita neuvomalla,  

miten hakemukset täytetään ja kuinka sähköinen asiointi toimii. Fattaluuta voi 

auttaa myös oikean lomakkeen tai palvelun löytämisessä sekä kuunnella ja 

tulkata asiakkaille sosiaaliviranomaisen päätöksiä ja viestejä. Maahanmuutta-

jat ovat myös yksi ryhmä, joille fattaluuta voi toimia tulkkina uuden maan käy-

täntöjen ymmärtämisessä ja soveltamisessa. Kela näkee myös, että fattaluu-

dista on paljon hyötyä asiakkaille. Sosiaalietuuksia jätetään paljon hakematta, 

kun ei tiedetä, että niihin olisi oikeus, ja fattaluudat voivat tässäkin asiassa 

tehdä ison vaikutuksen neuvomalla ja kertomalla Kelassa asioiville ihmisille 

heidän oikeuksistaan ja erilaisista etuuksista, joita he voivat hakea. (Saikko-

nen 2017.) 
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Fattaluudat toimivat yhdessä virastoissa asioivien ihmisten ja niissä työskente-

levien työntekijöiden kanssa, jolloin kaikki osapuolet hyötyvät yhteiskehittämi-

sestä. Asiakkaiden ääni saadaan kuuluviin ja työntekijät oppivat myös uutta 

fattaluudilta heidän kokemustensa perusteella. (Mahlanen & Toivari 2015.) 

 

2.2     Historia 

 

Vuonna 2000 perustettiin Helsinkiin yhdistys nimeltä Stop Huumeille ry, jonka 

fokuksen piste on päihdekuntoutujien vertaistuki. Aatteellisesti, poliittisesti ja 

uskonnollisesti riippumaton Stop Huumeille ry auttaa ja kannustaa päihdekun-

toutujia kohti päihteetöntä elämää. Päihteettömyyteen tukevaa toimintaa on 

Stop Huumeilla ry:llä tarjota monipuolisesti. Toiminta, joka perustuu vertaistu-

keen, on maksutonta täysi-ikäisille päihdekuntoutujille. Stop Huumeille ry:llä 

on päiväkeskuksia, joissa arkisin on toimintaa tarjolla, harrastusvuoroja iltaisin 

ja viikonloppuisin sekä erilaisia päihteettömiä tapahtumia. (Fattaluuta – apua 

asiointiin 2017.) Rahoitus Stop Huumeille ry:lle on hoidettu alusta asti omalla 

varainkeruulla, mutta vuonna 2002 Raha-automaattiyhdistys (RAY) tuli mu-

kaan toimintaan ja toimii päätoimisena rahoittajana (Messmer 2015, 6). Vuo-

desta 2017 alkaen on myös sosiaali- ja terveysministeriö tullut mukaan rahoit-

tamaan Stop Huumeille ry:tä.  

 

Vuonna 2011 alkoi Fattaluuta-hanke, joka aloitti projektin ensimmäisen neli-

vuotisen kehittämisvaiheen. Päihdekuntoutujat ja heidän ajatuksensa sekä tar-

peensa ovat saattaneet alulle Fattaluuta-hankkeen syntymisen. Projektin 

suunnittelussa ja toteutuksessa ovat tiiviisti mukana vertaiset ja asiakkaat, joi-

den avustuksella varmistetaan se, että tukitoimintamuoto on apua tarvitsevien 

ihmisten tavoitettavissa ja se, että toiminta on vertaisten näköistä. (Fattaluuta 

– apua asiointiin 2017.)  

 

Erilaisista kokonaisuuksista koostuva koulutus toimii fattaluudan perustana. 

Koulutuksesta valmistuu vertaispalveluohjaajia, jotka toimivat apuna päihde-

kuntoutujille ja asiakkaille. Koulutukset edistävät osallistujien valmiutta omien 

asioiden hoitamisessa ja parantavat elämänhallintaa. Fattaluudat antavat neu-

voja apua tarvitseville päivystäessään eri virastojen auloissa ja Stopin tiloissa 

koskien virastoasiointia sekä lähtevät myös asiointikäynneille mukaan asiak-

kaan kanssa, jos siihen tulee tarvetta. Stopissa päivystävät myös Helsingin 
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sosiaali- ja terveysviraston työntekijät, joiden neuvontapalvelut ovat kaikkien 

kävijöiden käytössä. Fattaluudat toimivat myös Radalta himaan–projektissa 

ryhmien vetäjinä. (Fattaluuta – apua asiointiin 2017.) 

 

Syyskuussa 2011 järjestettiin ensimmäinen Fattaluuta-koulutus ja vuonna 

2012 alkoi yhteistyö Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Kela liittyi 

mukaan hankkeeseen vuonna 2014. Yhteistyötahojen koulutuksella on toimin-

tamallin käyttöä ja toteutusta levitetty muihin kaupunkeihin. Kotka, Espoo ja 

Turun A-kilta (luukkukaveri) käyttävät toimintamallia tällä hetkellä. (Fattaluuta 

– apua asiointiin 2017.) 

 

Vuonna 2015 käynnistyi Fattaluuta-hankkeen toinen projektivaihe (Fattaluuta 

2) haetun jatkorahoituksen toteuduttua. Vertaistyön kehittäminen päihdekun-

toutuksessa ja vertaispalveluohjauksen hyödyntäminen asiakkaiden asioinnin 

helpottamisessa ovat edelleen projektin pääpisteinä. Hankkeen tavoitteena on 

myös parantaa vertaisten työllistymistä fattaluuta-toiminnan avulla ja saada le-

vitettyä toimintamallia muille sidosryhmille sekä selvittää toimintamallin kehit-

tämismahdollisuudet. (Fattaluuta – apua asiointiin 2017.) 

 

Palautteen kerääminen eri sidosryhmiltä toimii Fattaluuta-toiminnan arvioinnin 

perustana. Sidosryhminä ovat muunmuassa fattaluudat itse, koulutuksiin osal-

listuneet, virastoyhteistyökumppanit, fattaluutien kouluttajat sekä asiakkaat. Li-

säksi erilaista seurantatietoa kerätään toiminnasta, esim. järjestettyjen päivys-

tysten määrä ja niissä asioinnin määrä, yksittäisten asiakkaiden määrä ja jär-

jestettyjen koulutusten määrä. (Fattaluuta – apua asiointiin 2017.) 

 

2.2 Toimintaperiaatteet  

Fattaluuta-koulutuksen käynyt henkilö toimii vertaispalveluohjaajana. Fatta-

luuta ohjaa asiakasta palveluihin sekä toimii asiakkaalle kuuntelijana ja kes-

kustelukumppanina, jonka kanssa voi hoitaa käytännön asioita kuntoon. (Sa-

raniemi 2017.) 

 

Fattaluutana voi toimia täysi-ikäinen henkilö, jolla on aikaa ja halua toimia 

apua tarvitsevan tukena. Toimintaan osallistuvan tulee olla päihteetön ja lääk-

keetön. (Saraniemi 2017.) Lääkkeettömyydellä tarkoitetaan PKV-lääkkeitä, 
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jotka ovat keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ja huumausainelain alaisia 

(Nurminen 2011, 100). Toimintaan osallistuminen tarkoittaa myös ajoissa saa-

pumista koulutuksiin ja vapaaehtoistehtäviin. Vapaaehtoistehtävissä tarvitaan 

myönteisyyttä, sitoutuneisuutta, joustavuutta ja yhteistyötaitoja. (Saraniemi 

2017.) 

 

Oma elämäntilanne ja ihmissuhteet ovat fattaluudalla hallinnassa, sekä hänen 

tulee pystyä asettamaan omat kokemukset taustalle, kun hän toimii tehtävis-

sään. Fattaluuta ei hoida omia asioitaan asiakkaan käyntien yhteydessä vaan 

keskittyy täysin asiakkaan tukemiseen. Fattaluuta-toiminnan aikana on tär-

keää, että fattaluuta huolehtii myös omasta jaksamisestaan vapaa-ajalla sekä 

tarkkailee ja kuulostelee omia tunteitaan ja rajojaan. Fattaluudan tukena on 

aina Stopin toimipiste ja siellä fattaluuta-projektin työntekijä. (Saraniemi 2017.) 

 

Avun tarpeessa oleva henkilö ottaa yhteyttä tai tulee Stoppiin, jossa päivys-

tävä fattaluuta kartoittaa tuen tarvetta eli sitä, mitä ja millaista apua henkilö 

tarvitsee. Myös virastojen työntekijät voivat kutsua paikalle fattaluudan tai roh-

kaista asiakasta pyytämään itselleen fattaluudan apua. Yhteistyö asiakkaan ja 

fattaluudan kesken voi olla joko jatkuvaa tai kertaluontoista. (Saraniemi 2017.) 

 

Fattaluutana toimimiselle on laadittu selkeät pelisäännöt. Fattaluuta on päih-

teetön ja lääkkeetön eikä tuomitse, mutta on suora tuettavalleen. Epäonnistu-

misia ei oteta henkilökohtaisesti sekä tavoitteisiin suhtaudutaan realistisesti. 

Fattaluuta ei tee hätiköityjä johtopäätöksiä eikä vaadi tai holhoa. Fattaluuta 

kuuntelee tuettavaa sekä toimii avarakatseisesti ja puolueettomasti. Fattaluuta 

noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä käyttäytyy asiallisesti kaikissa tilanteissa. 

(Saraniemi 2017.) 

 

Fattaluutana voi toimia, kun on osallistunut pakollisiin koulutuksiin ja suoritta-

nut loppukokeen suullisen ja kirjallisen osion, lomaketestin sekä näytöt ja atk-

kurssin hyväksytysti. Lisäksi oman elämän tulee olla hallinnassa. (Saraniemi 

2017.) 

 

Vertaispalveluohjaus on asiakkaan etua korostava työtapa. Lähtökohtina ovat 

luottamuksellisen suhteen luominen, asiakkaan kohtaaminen sekä itsenäisen 

elämän tukeminen. Palveluohjaaja toimii asiakkaan toiveiden mukaisesti joko 
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lyhyen tai pitkän ajan hänen tukenaan. Palveluohjaus on asiakkaan ja työnte-

kijän eli fattaluudan yhteistyötä. (Saraniemi 2017.) 

 

  

3   KOKEMUSASIANTUNTIJUUS  

 

Kokemusasiantuntija on henkilö, joka omaa tiedon päihde- ja mielenterveys-

ongelmasta. Hän joko itse sairastaa, on kuntoutuksessa, käyttää palveluita tai 

on päihde- ja mielenterveysongelmaisen omainen. Hänellä on kokemus siitä, 

miltä tuntuu sairastaa, olla kuntoutuksessa ja hoidossa sekä kokemukset jul-

kisten palveluiden käytöstä ja niiden puutteista ja hyödyistä. (STM 2009; Falk 

ym. 2013, 14.)  

 

Kokemusasiantuntijatoiminta on saanut alkunsa erilaisista päihde- ja mielen-

terveysryhmistä, joiden peruspilarina on vertaistuki ja sen voimaannuttava vai-

kutus. Kokemusasiantuntijuutta on hyödynnetty kansalaistoiminnan ja kolman-

nen sektorin puitteissa ja viime vuosien aikana on sitä alettu ahkerasti kehittä-

mään myös julkisen sektorin puitteisiin. (STM 2009.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa 2009 – 

2015 (Mieli 2009 -suunnitelma) ilmaistaan, että kokemusasiantuntijat otetaan 

mukaan terveys- ja päihdepalveluiden suunnitteluun, toteutukseen ja arvioin-

tiin. Kokemusasiantuntijat voivat olla myös mukana kuntien strategiatyössä ja 

erilaisissa kuntoutuksen työryhmissä. (STM 2009.) Hallitusohjelman kärki-

hankkeisiin on kirjattu kokemusasiantuntijoiden käytön vahvistaminen (Sipilä 

2015, 20 – 21). Kokemusasiantuntijuuden merkitys ja voimavarat yhteisen hy-

vän saavuttamiseksi on siis koettu merkittäväksi myös valtakunnan ylemmällä 

taholla. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) koordinoi koulutuksia ja vastaa 

niiden laatuvaatimuksista. Ero vertaistoiminnan ja kokemusasiantuntijan toi-

missa on palkka tai palkkio. Vertaistoimija toimii vertaisena saman asian koke-

neelle henkilölle, kun taas kokemusasiantuntijan rooli on näkyvämpi ja ylei-

sesti kertoo kokemuksesta suuremmille joukoille ja on koulutettu tehtävään. 

Päihde- ja mielenterveystyössä kokemusasiantuntijuudella on pitkät perinteet. 
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Nykypäivän asiakaslähtöinen ajattelumalli on lisännyt kokemusasiantuntijoi-

den käyttöä ja koulutusta myös muilla terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueilla. 

(Karjalainen 2014, 3 – 13). 

 

Kokemusasiantuntijan tieto auttaa työntekijöitä jäsentämään oikeanlaisen ym-

märryksen siitä, että minkälaista esim. päihde- ja mielenterveyskuntoutujan 

arki on (sairaus, kuntoutus), miten häntä on ohjattu palveluihin, miten häntä on 

kohdeltu hakiessaan apua sekä minkälaisia puutteita ja hyötyjä hän näkee jär-

jestelmän toimivuudessa. Kokemusasiantuntijoiden omat elämäntarinat ja ko-

kemukset auttavat täydentämään ammattiauttajien osaamista ja saavat heidät 

ymmärtämään työnsä merkityksen päihde- ja mielenterveyskuntoutujien pa-

rissa sekä miten palveluja voidaan kehittää toimivimmiksi. Kokemusasiantunti-

jatoiminnassa keskeistä on halu auttaa muita omien kokemuksien perusteella 

ja olla mukana kehittämässä sosiaali- ja terveyspalveluja paremmiksi. (Hietala 

& Rissanen 2015, 11–14.) 

 

Kuka tahansa päihde- ja mielenterveyskuntoutuja ei voi ryhtyä kokemusasian-

tuntijaksi. Kokemusasiantuntijatoiminta edellyttää riittäviä voimia ja sitä, että 

oma kuntoutus on siinä vaiheessa, että voidaan sitoutua mukaan prosessiin 

sekä kykyä toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Kokemusasiantuntija-

toiminnan on huomattu vaikuttavan hyvin positiivisesti osallistujien hyvinvoin-

tiin, koska toiminta koetaan voimaannuttavaksi, ja se antaa osallistujille tun-

teen omien kokemusten merkityksellisyydestä. Kokemusasiantuntijatoimintaan 

osallistuvat käyvät läpi koulutuksen, joka sisältää teoriatiedon sekä valmiudet 

ja taidot toimia erilaisissa kokemusasiantuntijatehtävissä. (Hietala & Rissanen 

2015, 12–14.)  

 

Torron (2016) tutkimuksen tuloksissa, jossa hän haastatteli kokemusasiantun-

tijoita, nousee selkeästi esille kokemusasiantuntijuuden merkitys. Kokemus-

asiantuntijuudesta koettiin saavan arvostusta, ja sen koettiin lujittaneen haas-

tateltavien itsetuntoa sekä sitä pidettiin sydämen asiana kulkea autettavien 

rinnalla. Halu auttaa muita oli monelle haastateltavalle lähtökohtana lähteä 

mukaan kokemusasiantuntijatoimintaan. Esimerkiksi toimiminen ja omien ko-

kemusten hyödyntäminen muiden auttamiseksi toimivat ponnahduslautoina 

heille. Tiedon jakamisen omista selviytymistarinoista uskottiin toimivan parem-

min kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen, koska kokemusasiantuntija on 
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ollut itse joskus autettavien tilanteessa ja kokemusasiantuntijalle puhuminen 

voisi olla helpompaa. Kommunikaatiota potilaan ja sosiaali- ja terveysalan am-

mattilaisen välillä pystytään edistämään kokemusasiantuntijan avustuksella, 

koska kokemusasiantuntija voi toimia ns. ”tulkkina” ja pitää huolen siitä, että 

molemmat osapuolet tulevat ymmärretyiksi. (Torro 2016, 28 - 34.)  

 

Kokemusasiantuntijoiden työssä on erilaisia haasteita. Tämä käy ilmi Torron 

(2016) tutkimuksen tuloksista. Ulkopuolisen tuen puuttuminen työn tuomien 

haasteiden selvittämiseksi on ollut puutteellista. Yhteistyössä sosiaali- ja ter-

veysalan ammattilaisten kanssa esiintyy ongelmia, koska toisinaan kokemuk-

seen perustuvaan tietoon ei osata suhtautua oikealla tavalla ja tietoa kyseen-

alaistetaan. Vastarintaa on koettu sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien 

puolelta, koska kokemusasiantuntijat on koettu työmaalla kilpailijoiksi. Koulu-

tus on osin koettu puutteelliseksi perustuen riittämättömien valmiuksien anta-

miseen ja lisää tietoa kaivattaisiin sairaanhoitopiirin toiminnasta ja palvelujär-

jestelmästä. (Torro 2016, 40 - 41.) 

 

4      OSALLISUUS 

 

Osallisuus on tunne, joka syntyy, kun yksilö kokee olevansa osallisena jossa-

kin yhteisössä. Tällaisiä yhteisöjä voivat esimerkiksi olla koulu tai koulutus, jär-

jestötoiminta, työ ja harrastoiminta. Osallisuus näkyy näissä yhteisöissä jäsen-

ten samanarvoisuutena ja jokaisen arvostuksena. Osallisuus ilmenee myös 

yhteisöissä luottamuksena jäsenten kesken sekä tunteena, että on mahdolli-

suus olla vaikuttamassa omassa yhteisössä. (THL 2017.) 

 

Toimeentulo, terveys, työ, koulutus ja sosiaaliset suhteet ovat yhteiskunnassa 

osallisuutena olemista, ja näihin kaikilla jäsenillä on tasavertainen oikeus. 

Osallisuus ilmenee kansallisella tasolla yksilön oikeutena olla samanarvoinen 

osallistuja muiden kanssa ja tunteena siitä, että voi vaikuttaa sekä itseään että 

yhteiskuntaa koskeviin asioihin. (THL 2017.) 

 

Erilaiset elämäntilanteet ja tapahtumat vaikuttavat yksilön osallisuuden mää-

rään ja siihen, kuinka aktiivisesti esimerkiksi yhteiskunnassa halutaan olla mu-

kana vaikuttamassa. Osallisuuden kokeminen vaikuttaa positiivisena tekijänä 

yksilön hyvinvointiin estäen syrjäytymistä. Sosiaaliset suhteet toimivat samalla 
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tavoin yhtenä osallisuuden suojaavana tekijänä syrjäytymistä vastaan. (THL 

2017.) Osallisuus on siis osa ihmisen sosiaalista perusluonnetta. Toimiminen, 

eläminen ja kuuluminen yhdessä muiden ihmisten kanssa johonkin vahvista-

vat yksilön mahdollisuuksia olla vaikuttamassa asioihin omilla näkemyksillään 

sekä saa aikaan kokemuksia vastuullisuudesta ja päätäntävallasta. (Rahikka-

Räsänen & Ryynänen 2014, 10.) 

 

Riittävä toimeentulo ja hyvinvointi, yhteisöihin kuuluminen ja jäsenyys sekä 

toiminnallinen osallisuus ovat osallisuuden kolme ulottuvuutta. Jos jossakin 

näistä ulottuvuuksista esiintyy puutteita, voi se aiheuttaa syrjäytymisen riskin 

ja samalla vähentää osallisuutta yhteiskunnallisessa toiminnassa. Syrjäytymi-

sen riskin voivat myös aiheuttaa terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset osa-

tekijät. Sosiaalinen osallistuminen ja aktiivisuus toimivat tärkeässä asemassa 

yksilön hyvinvoinnissa, koska ne voivat esimerkiksi minimoida riskiä sairastua 

vakaviin sairauksiin ja samalla vähentää kuolleisuuden riskiä. (THL 2017.) 

 

Aina ei osallisuus ole itsestään selvä asia, koska yhteisöjä on erilaisia ja kaikki 

niistä eivät tue osallisuuden muodostumista. Osallisuuden edistämiseen tarvi-

taan pohdintaa ja sitoutuvaa ajattelua koko yhteisön kannalta. Jotta osalli-

suutta voidaan edistää, tulee toiminnan olla mielekästä ja tarjota osallistujille 

oikeasti mahdollisuuksia vaikuttaa ja olla päättämässä yhteisistä asioista. 

Osallisuuden edistäminen ei saa vain jäädä kutsuksi johonkin, vaan sen pitää 

luoda oikeita mahdollisuuksia. (Rahikka-Räsänen & Ryynänen 2014, 12 - 46). 

 

Elina Ylianttilan (2016) tutkimuksen tuloksista ilmenevät hyvin osallisuuden 

tuomat positiiviset vaikutukset elämänlaatuun. Ylianttila haastatteli huu-

meidenkäyttäjiä osallisuudesta, ja haastatellut kertoivat saaneensa lisää sisäl-

töä ja täytettä elämiinsä liittyessään erilaisiin järjestöihin mukaan huumeiden-

käytön lopettamisen jälkeen. Uusien sosiaalisten suhteiden solmiminen koet-

tiin myös helpommaksi järjestöihin liittymisen ansiosta, koska voitiin tutustua 

muihin päihdekuntoutujiin turvallisissa ympäristöissä ja olosuhteissa sekä 

myös ystävystyä järjestöjen työntekijöiden kanssa. Järjestöjen yhteisöt koettiin 

sellaisina paikkoina, joihin oli helppo mennä ja joihin oltiin aina tervetulleita. 

Osallisuuden merkitys ilmeni myös tutkimuksen tuloksista haastateltujen ker-

tomien yhteisöjen toiminnan sisällöistä, joissa jokainen otettiin mukaan toimin-
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taan ja asiat tehtiin yhdessä. Vertaistoiminnan merkitys näkyy Ylianttilan tutki-

muksessa tärkeänä osallisuuden ilmentymänä, koska toisen kuunteleminen ja 

tukeminen koettiin tärkeinä tekijöinä sekä ylipäätänsä muille jutteleminen ja 

asioiden jakaminen merkittävä asia haastatelluille. (Ylianttila 2016, 39 - 40.) 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä työllisyyspalveluilla on merkittävä asema 

osallisuuden edistämisessä, koska niillä estetään syrjäytymistä yhteiskun-

nasta ja samalla vähennetään eriarvoisuutta kansalaisten keskuudessa. Jär-

jestöt, koulut, harrastusryhmät, työpaikat ja yhdistykset ovat myös tärkeitä toi-

mijoita osallisuuden edistämisen lisäämisessä. (THL 2017.) 

 

 

4 VAPAAEHTOISUUS 

 

Suomessa ei ole selkeää lakia vapaaehtoistyöstä, vaan useat eri lait vaikutta-

vat työn laillisuuteen. Sääntö-Suomi ja erilaiset luvat, kortit ja virkamiespelko 

vaikeuttavat usein vapaaehtoisen henkilön tilannetta tai tuottavat vapaaehtois-

työn järjestäjälle ylimääräistä vaivaa. Tästä huolimatta lähes puolet suomalai-

sista tekee tavalla tai toisella vapaaehtoistyötä. 

 

Hallitus kannustaa meitä talkootöihin. Milloin puhutaan synnytystalkoista, mil-

loin valtion lainan maksamisen talkoista. Verohallitus on päivittänyt talkootyön 

verotuksen vuonna 1992. Lähinnä päivitys koskee matkakustannusten kor-

vauksia. Käsite talkoot verohallinnon mukaan tarkoittaa ”jokamiehentyötä”. 

Tämä ei vaadi pätevyyksiä eikä erityistä ammattitaitoa. Talkootyön verotus 

määritellään aina tapauskohtaisesti, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että rat-

kaisut ovat asiaa käsittelevän virkamiehen päätettävissä. Tämä pätee myös 

vapaaehtoistyössä. ( Kts. Talkootyön verotus 2005.) 

 

Vapaaehtoisesti eli palkatta saa tehdä yleishyödyllisiä asioita yhteisen hyvän 

ja kanssaihmisten auttamiseksi. Näiden töiden tulee olla tilapäisiä eikä niissä 

pidä olla erityistä ammattitaitoa. Sähkömies ei voi tulla talkoilemaan tai vapaa-

ehtoisesti järjestön tiloihin asentamaan lamppuja tai vetämään kaapelia. Hän 

voi kyllä osallistua valutalkoisiin tai toimia autonkuljettajana vanhuksille. Am-

mattityö lasketaan verotettavaksi työksi. (Kostiainen & Sademies 2014, 3.) 
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Asianajaja Teppo Laine tosin kirjoittaa artikkelissaan, kuinka vaihtokaupoilla 

on perusteltu syy olla osana liiketaloutta ja kuinka se on täysin sallittua, eikä 

lainsäädäntömme edellytä tuotteen tai palvelun ostoa rahalla (Laine 2015). 

 

Monelle työttömälle vapaaehtoistyö on kanava virkistyä, saada mielekästä te-

kemistä, oppia uutta ja verkostoitua. Tätä kuitenkin säätelee työttömyysturva-

laki. Tämän lain mukaan työttömät voivat osallistua ”tavanomaiseen yleis-

hyödylliseen vapaaehtoistyöhön tai tavanomaiseen talkootyöhön”. Tähän la-

kiin on myös kirjattu rajoitus: ”työnhakijalla, joka palkatta työskentelee yrityk-

sessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritys-

toimintana, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen”.  (Kostiainen & Sademies 

2014, 3; Työttömyysturvalaki 30.12.2001/1290.) 

 

Työttömyysturvan aktiivimallissa, joka tuli voimaan 1.1.2018, lukee ettei va-

paaehtoistyötä lasketa aktiivisuudeksi. Vapaaehtoistyöntekijältä vaaditaan ak-

tiivisuuden näytöksi samat toimenpiteet kuin henkilöltä, joka on työtön.  

Kriteereissä määritetään, että henkilön on tehtävä palkkatyötä (TES:n mukai-

nen palkkaus) 18 tuntia tarkastelujakson aikana (65 maksupäivää) tai ansait-

tava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloeh-

toon vaaditusta kuukausiansiosta (vuonna 2018: 241 euroa) tai oltava viisi päi-

vää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa. (Aktiivimalli- usein ky-

syttyjä kysymyksiä 2018.) 

 

Vapaaehtoistyötä tekevän on oltava työmarkkinoiden käytettävissä ja otettava 

vastaan TE-toimiston tarjoamat toimenpiteet. TE-toimisto ei voi asettaa vapaa-

ehtoistyölle tunti-, päivä tai muita rajoitteita. Maahanmuuttajilla tilanne on hie-

man selkeämpi. Mikäli hän on asunut Suomessa korkeintaan kolme vuotta ja 

hän on rekisteröitynyt työnhakijaksi ja on työtön, voidaan hänelle tehdä kotou-

tumissuunnitelma. Suunnitelma voi sisältää kielenopiskelun lisäksi vapaaeh-

toistoimintaa. Vapaaehtoistoimintaa maahanmuuttajille tuetaan, sillä se on 

hyvä tapa tutustua kulttuuriin ja kieleen. (Kostiainen & Sademies 2014, 4.) 

 

Vapaaehtoisuus ei ole palkallista tai palkkiollista toimintaa. Monet organisaa-

tiot haluavat kuitenkin tarjota jotain vastapalveluksia tai korvausta tehdystä 

työstä. Verolainsäädännöstä on hyvä tarkastaa mikä kuuluu veronalaisuuteen 
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ja mikä ei. Esimerkiksi matkakustannuksia korvataan kodin ja vapaaehtoistoi-

mipisteen välille. Maksimikorvaus on 2 000 euroa vuodessa. Tämä raja kos-

kee kokonaiskorvausta, koska vapaaehtoinen voi saada matkakorvausta use-

ammalta organisaatiolta. Päivärahaa voi maksaa enintään kahdeltakymme-

neltä päivältä vuodessa. Majoituskustannukset voidaan korvata verottomasti. 

Nettietua käytetään, mikäli se on suoraan yhteydessä vapaaehtoistyön teke-

miseen ja puhelinetua mikäli puhelinta käytetään vain vapaaehtoistoimintaa 

edellyttävissä puheluissa. (Kostiainen & Sademies 2014, 5.) 

 

Työturvallisuuslaki velvoittaa vapaaehtoisen toimimaan organisaation ohjeiden 

mukaisesti työturvallisuutta noudattaen ja vastavuoroisesti organisaation vel-

vollisuus on kertoa turvallisuutta koskevista seikoista vapaaehtoiselle. Lain ja 

työsuojeluhallinnon ohjeistus on, että vapaaehtoinen tekee samoja tehtäviä 

kuin työntekijät. Toisaalta työttömyysturvalain mukaan työtön voi tehdä aino-

astaan sellaisia tehtäviä, joita ei yleisesti tehdä työsuhteessa. Lait ovat ristirii-

dassa ja pahimmillaan työtön vapaaehtoistyöntekijä menettää tuet, joita hä-

nelle muuten maksettaisiin. (Kostiainen & Sademies 2014., 5.) 

 

Vapaaehtoistyön merkitystä ei voi yli korostaa. Kaikki vapaaehtoistyö ei ole vi-

rallisten organisaatioiden järjestämää, vaikkakin vapaaehtoisvoimin järjeste-

tään monia tapahtumia ja useat harrasteseurat toimivat täysin vapaaehtoisvoi-

min. 

 

5 KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS 

Tämän työn tarkoitus on kertoa Kotkassa alkaneen pilottikoulutuksen vai-

heista. Malli koulutukselle tulee Stop Huumeille Ry:n fattaluuta-koulutuksesta. 

Tälle pohjalle on ollut luontevaa rakentaa Kotkan infrastruktuurille räätälöity 

versio. Reunaehdot tulevat toimivasta ja hyväksi havaitusta mallista, kuten 

myös tuki ja apu kiperissä tilanteissa. Vapaaehtoisvoimin koulutus mahdollis-

taa matalan kynnyksen palvelun, joka auttaa ja neuvoo kaikkia yhteisön jäse-

niä vauvasta vaariin toimimaan virastomaailman monimutkaisessa viidakossa. 

 

Tavoitteena on rakentaa tietopaketti siitä, miten tällainen projekti toimii ja mitä 

se vaatii onnistuakseen. Teoriaa on kerätty tukemaan ja perustelemaan koulu-

tusmallin hyötyä sekä yhteiskunnan että yksilön hyvinvoinnin kannalta. 
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6 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 

 

6.1 Lähtökohdat kehittämistyön tekemiselle 

Kotkan Terveydenedistämisyksikön koordinaattori oli lukenut artikkelin, joka 

käsitteli Stop Huumeille Ry:n fattaluuta-koulutusta. Hän kiinnostui asiasta ja 

meni tutustumaan Helsingin Stop Ry:hyn. Asia hautui ja keskustelua mahdolli-

sesta Kotkan omasta koulutuksesta käytiin. Suuri osa tahoista, joille koulutus-

mallia oli esitelty, olivat kiinnostuneita. Innostus ei kuitenkaan kantanut niin pit-

källe, että siitä olisi vetovastuu otettu.  

 

Terveyden edistämisen koordinaattorilla oli Kotkassa käynnissä Liikkeelle!-

kampanja, joka oli suunnattu vaikeasti työllistettäville. Kampanjan tavoitteena 

oli aktivoida vaikeasti työllistettäviä ihmisiä liikuntaan ja lisätä sosiaalista kans-

sakäymistä. Pitkään kestänyt toimettomuus passivoi ihmisiä, ja osaa tuosta 

ryhmästä on erittäin vaikea tavoittaa, mutta on myös heitä, jotka ovat aktiivisia 

ja ottavat mielellään vastaan aktivointitoimenpiteitä. Aktiivisia on hyvä kannus-

taa jatkamaan samaan malliin ja passiivista joukkoa pitää tavoitella uusin kei-

noin. Kampanja motivoi tekemään yhteisiä päätöksiä, yhdistää resursseja ja 

voimia sekä edistää yhteisöllisyyttä. Fattaluuta-koulutus oli yksi tämän kam-

panjan uusista toimintamalleista, jonka koordinaattori halusi tuoda sovelletta-

vaksi Kotkaan.  

 

Terveydenedistämisen yksikkö oli siis nyt vetovastuullinen hankkeesta. Yksi-

kössä työskentelee vain yksi henkilö, joten koulutuksen järjestäminen olisi ol-

lut niin aikaa vievää, että siihen muiden töiden ohella ei olisi millään tunnit 

vuorokaudessa yksin riittäneet. Sairaanhoitajaopiskelija astui mukaan kuvaan 

tarjoamalla itseään toiseksi vetovastuulliseksi projektiin. Hän suorittaisi opinto-

suunnitelman mukaisen harjoittelujakson tässä projektissa ja näin saatiin pilot-

tihanke Kotkaan. 
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6.2 Kehittämistyöprosessi  

Kehittämistyötä kutsutaan prosessiksi, koska kehittäminen ei tapahdu het-

kessä vaan vaatii useita vaiheita onnistuakseen. Kuvassa 1 on tyypillinen malli 

tutkimuksellisen kehittämistyön prosessista. Kun asioita tarkastellaan proses-

sin kautta, auttaa se toimimaan järjestelmällisemmin ja huomaamaan ne sei-

kat, jotka kussakin vaiheessa olisi hyvä määrittää ennen siirtymistä seuraa-

vaan vaiheeseen. Esimerkiksi tavoitteet kehittämistyölle tulee olla määriteltynä 

ennen kuin voidaan alkaa pohtia kehittämistyöhön käytettäviä menetelmiä. 

Usein myös prosessissa palataan eri vaiheisiin takaisin tai kuljetaan edesta-

kaisin niiden välillä, jotta voitaisiin taas edetä seuraaviin vaiheisiin. (Ojasalo 

ym 2015, 22 - 23). 

 

 

 

Kuva 1. Kehittämistyön prosessi 

1. 
Kehittämis-

kohteen 
tunnistamine

n ja 
alustavien 

tavoitteiden 
määrittämine

n

2. 
Kehittämisko

h-teeseen 
perehtyminen 
teoriassa ja 
käytännössä

3. 
Kehittämisteh

-tävän 
määrittämine

n ja 
kehittämiskoh

-teen 
rajaaminen

4. 
Tietoperustan 

laatiminen 
sekä 

lähestymista-
van ja 

menetelmien 
suunnittelu

5. Kehittämis-
hankkeen 

toteuttaminen 
ja 

julkistaminen 
eri 

muodoissa

6. 
Kehittämispro

-sessin ja 
lopputulosten 

arviointi



19 

Kehittämishanke aloitetaan löytämällä kiinnostava kehittämiskohde ja ymmär-

tämällä siihen liittyvät eri tekijät. Usein kehittämiskohde kohdentuu johonkin 

työelämän tai liiketoiminnan kehittämiseen päämääränä saada aikaan jonkin-

lainen muutos. Esimerkiksi tavoitteena voi olla uusien mallien tai menetelmien 

kehittäminen, uusi tuote tai palvelu tai jonkin prosessin uudistaminen tai kehit-

täminen. Kun suunnitellaan kehittämishanketta, on hyvä ottaa huomioon, mitä 

hankkeelta odotetaan ja mitä odotukset tarkoittavat kehittämiskohteen arjessa, 

jolloin voidaan alkaa laatia alustavia tavoitteita kehittämistyölle. (Ojasalo ym 

2015, 23 – 24). 

 

Kun kehittämiskohde on tunnistettu, haetaan siihen liittyvää tietoa käytännöstä 

sekä tutustumalla teoreettiseen, kirjoitettuun tietoon. Kootusta tiedosta on kes-

keistä löytää näkökulma, jonka mukaan kehittämistyötä aletaan työstämään, 

ja joka jäsentää kehittämiskohdetta tarjoamalla käsitejärjestelmän. Käsitejär-

jestelmä tarjoaa tietoperustan, jossa keskeisimmät käsitteet ja niiden väliset 

suhteet määritellään. Kehittämishankkeen toimintaympäristöstä ja teoriakirjalli-

suudesta saadun tiedon avulla määritetään kehittämistehtävä ja rajataan 

kohde, mitä aletaan kehittämään. Tämän jälkeen päästään seuraavaan vai-

heeseen eli suunnittelemaan lähestymistapaa ja menetelmiä, joilla kehitettä-

vää ilmiötä aletaan työstämään. Kehitettävää ilmiötä lähestytään laajemmalla 

näkökulmalla, jolloin voidaan käyttää erilaisia menetelmällisiä ratkaisuja. 

Näiltä menetelmällisiltä ratkaisuilta vaaditaan kuitenkin enemmän kuin vain il-

miön selittämistä, ennustamista tai kuvaamista, kun pyritään käytännönlähei-

seen kohteen kehittämiseen. Ratkaisujen tulisi lisätä kehittämiskohteen tunte-

musta sekä edesauttaa kohteen yhteisiä tiedontuottamistapoja. (Ojasalo ym 

2015, 24 – 25). 

 

Keskeinen osa kehittämistyötä on tulosten jakaminen kirjallisena. Raportointi 

työn etenemisestä kehittämistyön osallisille on tärkeää koko prosessin ajan. 

Raportointi ei ole vain pelkästään kehittämistyön kuvaamista kirjallisesti, vaan 

se myös synnyttää keskustelua, jäsentää ajatuksia ja mahdollistaa palautteen 

saamisen kehittämiseen liittyen. Prosessin viimeinen vaihe on kehittämistyön 

arviointi, joka kohdistuu sekä koko kehittämisprosessiin että sen tuloksiin. 

Koko prosessin ajan huolehditaan kriittisyydestä, järjestelmällisyydestä, aktiivi-

sesta vuorovaikutuksesta, eettisyydestä, analyyttisyydestä ja kirjoittamisesta 

eri tahoille. (Ojasalo ym 2015, 25 – 26.) 
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6.3 Kehittämistyön yhteistyökumppanit 

Kumppanuustalo Viikari ry on kansalaistoiminnan ja aktiivisuuden keskus, 

jonka keskeisinä periaatteina ovat yhteisöllisyys, tasavertaisuus, oikeudenmu-

kaisuus ja avoimuus. Yhdistysten ja ryhmien kokoontumispaikka avattiin Kot-

kassa lokakuussa 2015. Tiloja ja myös kaappitilaa voi kumppanuustalolla 

vuokrata. Talossa on merihenkisesti nimettyjä tiloja vuokralla. Yksityisille käyt-

täjille tilat maksavat 3 €/h. Elinkeinon harjoittajilta peritään 10 €/h vuokra. Ti-

loissa on myös kahvila ja liikuntasali. (Kumppanuustalo Viikari s.a.) 

 

Kansaneläkelaitos eli Kela turvaa suomalaisen väestön toimeentuloa Suo-

messa ja ulkomailla. Toimintaan kuuluvat myös terveyden edistäminen ja it-

senäistymisen tukeminen. Ihmisiä arvostava, osaava, yhteistyökykyinen ja uu-

distuva ovat ne arvot, joilla Kelan palvelupisteissä palvellaan noin 2 miljoonaa 

kertaa vuodessa ja 1,6 miljoonaa kertaa puhelimitse. Tyypillisimpiä tilanteita, 

joissa otetaan yhteys Kelaan, ovat lapsen syntymä, opiskelun aloitus, sairas-

tuminen, työttömyys tai eläköityminen. Eläkelaitoksena vuonna 1937 aloittanut 

Kela on vuosien saatossa laajentunut merkittävästi. Verkkoasioinnin paranta-

minen ja perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan vuoden 2017 alusta ovat 

asiointipalveluun merkittävästi vaikuttavia muutoksia. Kelan toimintaa valvovat 

eduskunnan nimeämät valtuutetut, joita on kymmenen. Lisäksi on puheenjoh-

taja ja varapuheenjohtaja. Kaikilla heistä on varavaltuutettu. Kela on eduskun-

nan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos. (Kansaneläkelaitos 

2018.) 

Työ- ja elinkeinoministeriön ja sen alaisuudessa toimiva TEM-konserni on or-

ganisaatio, johon kuuluu seitsemän virastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimis-

toa, kuusi yhtiötä ja kolme rahastoa (Työ- ja elinkeinoministeriö s.a.). TE-kes-

kus eli työ- ja elinkeinokeskus tarjoaa palveluja sekä työnhakijalle että työnan-

tajalle. Aloittaville yrittäjille on myös oma palvelukanavansa. Työnhakukurssit 

ja ammattitaitoa tukevat koulutukset sekä työkokeilut ja soveltuvuustestit kuu-

luvat TE-keskuksen palveluihin. Ajan hengen mukaan palvelut ovat saatavissa 

sähköisesti ja niihin kannustetaan. Oma Asiointi -palvelun kautta voi ja pitää 

seurata ja päivittää omaa tilannetta. (TE-palvelut 2013.) 
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Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakasta hänen oikeuksiinsa ja 

velvollisuuksiinsa liittyvissä asioissa. Muistutusten tekeminen, lakien selvittä-

minen, yleisesti asiakkaan edun turvaaminen ja ongelmatilanteissa välimie-

henä toimiminen kuuluvat sosiaalimiehen toimenkuvaan. Sosiaaliasiamies ei 

tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia, hänen tehtävänään on myös seurata ke-

hitystä kunnassa ja tehdä siitä vuotuinen selvitys kunnanhallitukselle. (Kotkan 

kaupunki s.a.) Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja antaa tietoa poti-

laan oikeuksista. Hän avustaa muistutusten, vahinkoilmoituksen tai korvaus-

hakemuksen tekemisessä. (Kotkan kaupunki s.a.) 

Kotkan kaupungin tarjoama maksuton talous- ja velkaneuvontapalvelu aut-

taa maksuvaikeuksista ja velkaantumisesta kärsiviä henkilöitä antamalla talou-

dellista neuvontaa. Avustaminen jo vahvistettujen maksuohjelmien muutok-

sissa ja neuvotteluissa velkojien kanssa kuuluvat myös palveluun. (Kotkan 

kaupunki s.a.) 

 

6.4 Päiväkirja  

 

Päätös koulutuksen pilottihankkeen järjestämisestä tehtiin heti, kun varmistui, 

että sairaanhoitajaopiskelija pääsee tekemään koulutusta harjoitteluna. Ter-

veyden edistämisen yksikön koordinaattorin aika ei olisi siihen riittänyt. Muuta-

mat käynnit yhdessä Stop Huumeille Ry:ssä ja molempien usko koulutusmal-

liin olivat Helsingin matkoilla virittäneet keskustelua tästä mahdollisuudesta. 

 

Harjoittelun ja pilottihankkeen alkuvaiheessa päivitettiin koulutuskalenteri, mie-

tittiin koulutuksen alkamisajankohtaa ja koulutuspaikkaa. Stop Huumeille Ry:n 

tekemän alustavan koulutuskalenteriin lisättiin maahanmuuttajat sillä Kotkassa 

he ovat iso osa yhteisöä. Kalenterista poistettiin hygieniapassi ja työturvalli-

suuskorttikoulutus, koska niihin ei olisi valmiuksia Kotkassa eikä rahaakaan. 

Koulutuksen alkamisajankohdan saneli lähinnä koulutuksen tahti: kaksi koulu-

tusta jokaiselle viikolle, tiistaisin ja torstaisin. Valmistuminen eli loppukokeet 

järjestettiin ennen joulua. Koulutus aloitettiin 26.10.2017 ja koulutuspaikaksi 

valittiin kumppanuustalo Viikari. 
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Koulutusohjelman mukaiset yhteistyötahot jaettiin omien kontaktiemme mu-

kaan. Tässä vaiheessa sovittiin, että terveydenedistämisen koordinaattori 

koordinoisi myös koulutuskalenterin lopullista versiota, jotta aikataulut ja nii-

den muutokset olisivat yksissä kansissa. Vapaaehtoisten kouluttajien päällek-

käisvaraukset ja vapaaehtoisten koulutettavien turhat koulutusmatkat estettäi-

siin tällä järjestelyllä. (Ks. liite1.) 

 

Kumppanuustalo Viikarista varattiin tilat ja heidän kauttaan saatiin myös atk-

opetuksen tietokoneet käyttöön. Kun koulutuspaikka, aika ja aiheet oli valittu, 

viestiteltiin sähköpostitse tai puhelimella tai käytiin paikan päällä. Lähes poik-

keuksetta asiasta haluttiin esite, joten päädyimme tekemään yhden A4-kokoi-

sen tietopaketin. Oman versiomme lähetimme Raisa Saraniemelle hyväksyttä-

väksi, joka toimii /Stop Huumeille Ry/Projektisuunnittelijana. (Ks. liite2.) 

 

Kaikkien yhteistyötahojen mukaan saaminen ei ollut helppoa. Raskaat organi-

saatiot kuten Kela ja TE-keskus vaativat eniten voimavaroja ja pitkämieli-

syyttä. Pienemmissä yksiköissä kuten Velkaneuvonnassa selvittiin yhdellä ta-

paamisella ja parilla sähköpostilla. Seuraavaksi esittelemme kaksi esimerkkiä:  

 

Esimerkki 1, TE-keskus 

 

Jo vuosia aikaisemmin, kun koulutusmallin tuomista Kotkaan harkittiin, oli TE-

keskus ottanut hyvin kielteisen kannan. Ongelmaksi koettiin vapaaehtoisen 

työttömän osallistuminen koulutukseen, ja näin ollen hän ei olisi työmarkkinoi-

den käytettävissä koulutuksen aikana. Lukuisat sähköpostiviestit TE-keskuk-

seen tuottivat tuloksen. Pääsimme yhteiseen neuvottelupöytään. Palveluesi-

miehen kiireinen aikataulu sai palaveriajankohdan muuttumaan useaan ottee-

seen. Lopulta yhteinen aika ja sävel löytyi. TE-keskuksen virkailijoille luvattiin, 

että jokainen koulutukseen osallistuva pitää koulutusten ajan puhelimet auki ja 

äänet päällä. Näin he olisivat työmarkkinoiden käytettävissä koko koulutuksen 

ajan. 
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Esimerkki 2, Sosiaali– ja potilasasiamies 

 

Pienemmät ja kevyemmät organisaatiot, kuten sosiaali- ja potilasasiamies, 

joita hoitaa vain yksi henkilö, oli huomattavasti vaivattomampaa saada pilotti-

hankkeeseen mukaan. Tarvittiin vain yksi sähköposti ja puhelinsoitto koulutus-

ajankohdan saavuttamiseksi. Ajankohta koulutukselle varmistettiin viikkoa en-

nen.  

 

Siinä vaiheessa, kun koulutuskalenteriin oli saatu jo varmoja kouluttajia ja yh-

teistyötahoja, oli aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen eli koulutettaviin. Vapaa-

ehtoisten etsiminen ei ollut helppoa, mikä saattoi johtua siitä, ettei sateinen 

syksy houkutellut monia ulos liikkumaan. Luontainen ensiaskel oli innovatiivi-

sena yrityksenä tunnettu Kaakkois-suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys eli 

Kakspy ry. Siellä oltiin tietoisia Fattaluuta-koulutuksesta ja oltiin vilpittömän 

iloisia toimintamallin tuomisesta Kotkaan. Saimme luvan käydä kertomassa pi-

lottihankkeesta heidän toimipisteissä. Ensisijaisesti haimme päihde- ja mielen-

terveyskuntoutujia. Tässä on muutama esimerkki rekrytointitilanteessa käy-

dyistä keskusteluista: 

 

Eräs päihdekuntoutuja halusi tietää, onko koulutus Työvoimatoimiston järjes-

tämä. Häntä kiinnosti myös se, mitä hän saisi koulutuksesta irti. Hänelle ker-

rottiin, että koulutukseen osallistumalla hän saisi tekemistä itselleen, ilmaista 

koulutusta ja onnistumisen ilon tunteita auttamalla muita. Kuultuaan, mitä hän 

hyötyisi koulutuksesta, kertoi hän tarvitsevansa aikaa miettiä asiaa.  

 

Toinen henkilö, joka oli mielenterveyskuntoutuja, oli sitä mieltä, että koska hän 

ei ole päihdekuntoutuja, niin hän ei voi osallistua koulutukseen. Hänelle kerrot-

tiin, että koulutus on suunnattu kaikille ihmisille eikä tarvitse olla päihde- tai 

mielenterveyskuntoutuja.  

 

Kolmas henkilö luuli myös koulutuksen olevan Työvoimatoimiston järjestämä, 

ja hän halusi mennä kyselemään lisää koulutuksesta työvoimatoimistoon. Hä-

nelle kerrottiin, ettei koulutus ole työvoimatoimiston järjestämä vaan hän voisi 

jo nyt kysyä lisää meiltä aiheesta ja siten saada vastauksia. Kerroimme koulu-

tuksen sisällöstä lisää ja hän innostui kovin asiasta ja sanoi tulevansa seuraa-

valla viikolla keskustelemaan lisää koulutuksesta. Näitä keskusteluja ei käyty 
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Kakspy ry:n tiloissa. Jokaiselle heistä selitettiin ensin mikä on fattaluuta, missä 

se toimii, miten se toimii, ja se, että kyseessä on vapaaehtoistoiminta. Jokai-

nen mahdollinen rekrytoitava sai henkilökohtaisen esittelyn ja kiireettömän 

keskustelun. 

 

Lavensimme rekrytointia koskemaan kaikkia vapaaehtoiseksi haluavia, sillä 

aktiiviset päihde- ja mielenterveyskuntoutujat olivat joko sitoutuneet johonkin 

koulutukseen tai ryhmään, joita Kotkassa syksynä 2017 oli useita. Koska kou-

lutus on Stop Huumeille Ry:n kehittämä malli, on aina koulutuksesta puhutta-

essa mainittava Stop Huumeille Ry. Moni mahdollinen osallistuja piti mainin-

taa leimaavana ja moittivat, että heidät leimataan huumeiden käyttäjiksi, jos 

he osallistuvat koulutukseen. Painoarvoa sille, että päihde- ja mielenterveys-

tausta eivät ole esteenä koulutukselle, korostettiin.  

 

Rekrytointi oli aktiivista sekä työ että vapaa-ajalla. Suurin haaste oli löytää 

paikkoja, joissa mahdolliset koulutettavat olisivat. Toinen opinnäytteemme teki-

jöistä käytti kaiken mahdollisen ajan koulutuksesta puhumiseen.  

Tässä kaksi ääriesimerkkiä: 

 

Kakspy ry / Mielipaikka, Karhula 

 

Menimme paikan päälle kertomaan koulutuksesta. Henkilökunta halusi mai-

noskirjeemme ilmoitustaululle ja pyysi palaamaan asiaan, kun heillä olisi viik-

kopalaveri. Palaverin asialistalla oli koulutuksemme mainittu omana kohtana. 

Pääsimme kertomaan koko joukolle asiasta ja he pääsivät kysymään lisäkysy-

myksiä.  

 

Työttömät ry / Karhula 

 

Kaksi työntekijää istuu sohvalla ja juo kahvia. Sitä tarjotaan myös meille. Esit-

telemme asiamme ja jätämme mainoskirjeen, johon ei edes katsota. Kaksi 

työtekijää miettii hetken ja toteaa, että ei heiltä ei kyllä ketään mahdollista kou-

lutettavaa löydy.  

 

Näkyvyyden kannalta päädyimme tarjoamaan juttua Kymen Sanomiin. Kurssin 

oli määrä alkaa torstaina 26.10.2017, eikä juttuideaamme ollut vielä tartuttu. 
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Maanantaina 23.10. saimme sovittua haastatteluajan seuraavalle aamulle. 

Juttu ilmestyi 25.10.2017. Tähän mennessä kurssilaisia oli saatu kaksi rekry-

toitua. (Ks. liite3.) 

 

Keskiviikkona 25.10.2017 olimme seurantapäivillä Helsingissä Stop Huumeille 

Ry:ssä ja odottelimme puhelinten soivan. Lehtijuttu toi mukavasti julkisuutta, 

mutta ei yhtään koulutettavaa. Yksi puhelu tuli, jossa pitkällä mielenterveys-

hoitojaksolla ollut henkilö pyysi apua taloudellisesti.  

 

Toisena kurssipäivänä kaikki 4 olivat paikalla, myös edellisen viikon ehkä-

osallistujat. Kolmantena kurssipäivänä meitä oli jo 5. Yksi kurssille osallistu-

neista oli kertonut kaverilleen ja tämä halusi mukaan. Pilotin tavoite oli saada 

4 – 6 koulutettavaa, eli olimme onnistuneet. 

 

Koulutukset sujuivat hyvin. Pieni ryhmä loi intiimin tunnelman, ja kaikki osallis-

tujat olivat oikeasti kiinnostuneita jokaisesta osa-alueesta. Eräs kurssilainen 

sanoi lastensuojelukoulutuksen jälkeen näin: ”jos tää on tällastä tuun jokai-

seen koulutukseen vaikka pää kainalossa.” 

 

Paljon puhuttiin ja opittiin. Toisilla meistä oli enemmän kokemusta niistä asi-

oista, joita koulutuksissa käsiteltiin ja toisilla vähemmän. Teimme kuitenkin sa-

man tentin, joka oli Kotkan terveydenedistämisyksikön koordinaattorin ja Stop 

Huumeille Ry:n yhdessä laatima (ks. liite 4.). Kaikki pääsivät läpi ja yksi sai 

jopa erikoismaininnan. Kävimme tenttivastaukset yhdessä läpi ja yhteisesti so-

vimme päivystysajat ja työparit.  

 

Päivystykset alkoivat 15.1.2018 Kotkan kirjaston terveyskioskin vieressä. Kir-

jasto antoi käyttöömme päivystystilan ja kannettavan tietokoneen dokumen-

tointia ja tiedonhakua varten. Neuvontapalvelu, Helsinkiläisittäin Fattaluuta ja 

Kotkalaisittain Infokioski auttaa joka toinen maanantai klo 10 – 12.00 välisenä 

aikana. Kotkan kaupunki lahjoitti työasuiksi Miä sydän Kotka -t-paidat ja avain-

nauhat Infokioskin nimikylttiä varten. Myös muistitikku tapahtumatallenteita ja 

uusia tietoja varten saatiin lahjoituksena Kotkan Kaupungilta. 
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Infokioskilaiset perustivat Facebook-ryhmän nopeaa tiedonkulkua varten. 

Ryhmä toimii niin ammattimaisesti, että ryhmässä on vain ja ainoastaan Info-

kioskiin ja yhteisiin tapaamisiin liittyvää tietoa. Virkistykseksi Kioskin väki kävi 

Ravintola Kairossa katsomassa Vadelmavenepakolaisen.  

 

Todistus kurssista jaettiin, kun jokaisella oli ollut 2 päivystysvuoroa Kioskissa. 

Todistusten jako oli 23.3.2018. Tällä kokoonpanolla päivystykset jatkuvat ju-

hannusviikolle 2018. Syksyn päivystysajankohtia on jo kyselty ja mahdollista 

uutta koulutusta.  
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7 POHDINTA 

 

7.1 Kehittämisprosessi  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata Kotkassa alkaneen Infokioski-hank-

keen toteutusta. Opinnäytetyö tehtiin kehittämistyönä, jonka ensimmäinen 

vaihe oli löytää alustava kohde kehittämiselle. Valitsimme tämän aiheen opin-

näytetyötämme varten keväällä 2017, koska päihde- ja mielenterveystyö on 

aina kiehtonut meitä. Kehittämistyötä voidaan tehdä uudistamisperusteisesti 

tai ongelmaperusteisesti. Valitsimme uudistamisperusteisen lähtökohdan ja 

aloimme määrittää tavoitteita kehittämistyöllemme. Kun kehittämistyötä teh-

dään uudistamisperusteisesti, luo se mahdollisuuden etsiä uusia toimintamal-

leja, joilla voidaan uudistaa jo olemassa olevia toimintaprosesseja (Ojasalo ym 

2015, 26).  

 

Käytimme kesän 2017 etsien tietoa kirjallisuudesta ja muusta lähdeaineistosta 

löytyisikö aiheeseen liittyviä, tehtyjä tutkimuksia. Kirjalliseen aineistoon tutus-

tumisen jälkeen määritimme täsmällisemmin tavoitteita kehittämistyölle ja laa-

dimme suunnitelman, jonka mukaan toimisimme. Vierailimme kesän lopussa 

Stop Huumeille Ry:n Helsingin toimitiloissa ja saimme hankittua sieltä tärkeää 

käytännön taustatietoa ja ymmärrystä tulevaa kehitystehtäväämme varten. 

Toimintaympäristöstä hankittu tieto helpotti kehittämistehtävän rajaamista ja 

määrittelyä sekä selvensi meidän omia lähestymistapoja, rajauksia ja käytettä-

viä menetelmiä (ks. Ojasalo ym 2015, 61). 

 

Suunnittelun jälkeen valitsimme lähestymistavaksi toiminnallisen tutkimuksen, 

jonka kohteena usein on muutoksille altis sosiaalinen käytäntö. Toimintatutki-

mus mielletään yleensä laadulliseksi lähestymistavaksi, mutta siinä voidaan 

myös käyttää erilaisia menetelmiä, joita pohtiessa on otettava huomioon, että 

kyse on osallistavasta kehittämisestä, joten myöskin menetelmien tulee olla 

osallistavia. Osallistuva lähestymistapa pyrkii ratkaisemaan käytännössä ilme-

neviä ongelmia ja samaan aikaan myöskin luomaan uutta tietoa asiasta. Ke-

hittämisen kohteena ovat jokapäiväiset toimintatavat ja käytännönläheiset ti-

lanteet. Osallistava lähestymistapa soveltuu hyvin sosiaalisten tilanteiden ja 
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työmenetelmien kehittämistyöhön, koska silloin kehittämistyön näkökulma laa-

jenee eikä perustu pelkästään viralliseen lähdeaineistoon. (Ojasalo ym 2015, 

60 – 62). 

 

Yksi eettisistä haasteista tätä opinnäytetyötä tehdessämme on ollut objektiivi-

suus, koska toinen meistä opinnäytetyön tekijöistä on ollut järjestämässä kou-

lutusta ja osallistunut koulutukseen koulutettavana. Kun perinteisesti tutkimuk-

sessa selvitetään asioiden tilaa ja luodaan teoreettista tietoa havaintojen poh-

jalta, toimintatutkimuksen päämääränä on tuottaa käytännön hyötyä. Toimin-

nallisessa tutkimuksessa tutkija on osallistuja ja tähtää tarkoitukselliseen muu-

tokseen valamalla uskoa uusiin toimintamahdollisuuksiin. Kehittämistyö on 

käytäntölähtöistä, jolloin toimintatutkijan subjektiivisuus on väistämätöntä, 

koska tutkija toimii yhtenä aktiivisena osallistujana ja toimijana. (Heikkinen ym 

2006, 19 – 20.)  

 

Tutkimusta tehdessä on arvioitava sen luotettavuutta. Todellisuuden tarkas-

telu tapahtuu toimijoiden taustasitoumusten näkökulmasta käsin, jolloin tavoit-

teena ei ole objektiivisen totuuden paljastaminen. Kehittämisprosessi tulee 

esittää niin selkeästi, että ulkopuolinen lukija saa sen tavoitettua. Tämä tar-

koittaa tarkkaa ja rehellistä raportointia kehittämisprosessin eri vaiheissa. Tär-

keää kehittämisprosessissa on pyrkiä todellisuuteen. Validiteettia eli tutkimuk-

sen pätevyyttä on hankala määrittää, koska kehittämistyössä tulkinnat raken-

tavat todellisuutta. Reliabiliteettia eli tutkimuksen toistettavuutta ei voida osoit-

taa, koska kehittämistutkimuksessa pyritään muutokseen eikä pysyvyyteen tai 

samanlaiseen toistettavuuteen. (Syrjälä ym 1995, 101 – 102.) 

 

Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen kokoaminen paransi huomattavasti 

tiedonhakutaitojamme. Aluksi oli hyvinkin vaikeaa löytää tietoa koskien suo-

raan opinnäytetyömme aihetta eikä tutkimuksia siitä löytynyt. Sinnikkään etsi-

misen jälkeen alkoi kuitenkin tietoa löytymään ja saimme koottua teoriapohjan 

työllemme. Opinnäytetyön tekeminen on parantanut tiimityöskentelytaito-

jamme, ja olemme saaneet kaiken tehtyä tasapuolisesti, yhdessä sekä itsenäi-

sesti. Kaiken, jonka olemme tehneet, olemme ensin hyväksyttäneet toisil-

lamme, ja päätökset siitä, millainen lopullisesta versiosta tulee, olemme teh-

neet yhdessä.  
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Valitsemamme toteutustapa, kehittämistyö, tälle opinnäytetyölle oli kaikkein 

käytännöllisin ja parhain keino saavuttaa tavoitteemme. Halusimme kuvata In-

fokioski-pilottihankkeen toteutusta Kotkassa; kehittämisprosessi sekä toiminta-

tutkimus tutkimusmenetelminä mahdollistivat tavoitteen saavuttamisen. Kehit-

tämisprosessin vaikuttavuus tuli hyvin esiin työn eri vaiheissa sekä käytän-

nössä, koska toinen meistä oli koko Infokioski-hankkeen ajan mukana kaikissa 

sen vaiheissa. Kehittämistyö oli meille molemmille täysin uusi menetelmä tut-

kimuksen tekemisessä, ja opimme paljon sen monivaiheisesta prosessista ja 

siitä, kuinka usein jouduimme palaamaan prosessin eri vaiheisiin takaisin, 

jotta saisimme tavoitteemme saavutettua. Saimme kuvattua tietopaketin uu-

denlaisen toimintamallin toteutuksesta ja sen eri vaiheet tulevat opinnäyte-

työssämme esille selkeästi. Olemme hyvin tyytyväisiä tekemäämme työhön ja 

kiitollisia siitä, että olemme saaneet olla mukana Infokioski-hankkeen järjestä-

misessä ja toteutuksessa. 

 

7.2 Infokioski  

 

Päihdekuntoutujien tarpeista alkunsa saanutta koulutusmallia eli Fattaluutaa, 

voidaan hyvin pitää uran uurtajana vapaaehtoisen, osallistavan ja vertaistuelli-

sen palveluohjauksen saralla. Stop Huumeille ry aloitti koulutukset vuonna 

2011. Nyt vuonna 2018 on samankaltaisten palveluiden tarve havaittu myös 

julkisella sektorilla. Näistä mainittakoon terveyskeskuksissa toimivat palve-

luohjaukset sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luotsaama Sokra eli So-

siaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke. (ks. Sokra 2018.)  

 

Kotkan pilottihanke oli onnistunut, vaikkakaan ei täysin vailla haasteita. Yh-

deksi ongelmakohdaksi jo alkumetreillä havaittiin maininta päihde- ja mielen-

terveyskuntoutujista. Kotka on kuitenkin pieni kaupunki, joten mahdollisuus 

tulla leimatuksi edellä mainittuihin kuntoutujiin koettiin pelottavaksi. Tilannetta 

ei helpottanut maininta Stop Huumeille ry:stä koulutuksen yhteydessä. Tämä-

hän on heidän konseptinsa, joten maininta kuuluu asiaan. Kantava voima pilo-

tissa oli sen järjestäjien innostuneisuus ja motivaatio hankkeeseen. Motivaa-

tion kolme keskeisintä teemaa ovat haluaminen, kykeneminen ja voiminen. 

Kun ihmisellä on päämäärä, ympäristön ja tilanteen suomat edellytykset ja toi-

mintakyvyllinen pysyvyys täyttyvät kaikki kolme motivaation elementtiä (Autti-
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Rämö ym. 2016, 78). Tämä oli niin tarttuvaa, että jotkin yhteistyötahot jopa 

erikseen mainitsivat asiasta.  

 

Suuri kiitos hankkeen onnistumisesta kuuluu myös Stop Huumeille ry:n Fatta-

luuta-projektin työntekijöille. Heiltä saatiin aina tukea ja apua. Myös retket Hel-

sinkiin ja avoin vastaanotto hankkeen pääkonttorissa antoivat voimaa ja uskoa 

pilottiimme. Keskustelut fattaluutana toimivien koulutettujen päihdekuntoutu-

jien kanssa antoivat kasvot tarinoille selviytymisestä, avun annosta, osallisuu-

desta ja vertaisuudesta. Kuin pisteeksi iin päälle, sai Kotkan pilottihanke lois-

tavan joukon tulevia infokioskilaisia.  

 

Kotkan Infokioski on lähtenyt toimimaan loistavasti, kun otetaan vertailukoh-

daksi pääkaupunkimme Helsinki, josta Stop Huumeille Ry:n toimesta ja asiak-

kaiden tarpeista koulutusmalli on lähtöisin. Siellä fattaluudat tarjoilivat ensin 

kahvia, jotta saivat ihmiset asioimaan kanssaan. Nykyisin ei enää tarjoilua tar-

vita ja viranomaisia myöten tiedetään mistä on kyse. Ulkoiset seikat kuten lä-

vistykset ja rankat tatuoinnit, joita usein on entisillä päihteidenkäyttäjillä, luovat 

tietynlaisen mielikuvan alamaailmasta. Helsingin fattaluudat eli paikalliset info-

kioskilaiset ovat pääosin päihdekuntoutujia, kun taas Kotkassa ei tällä hetkellä 

ole yhtään päihdekuntoutujaa mukana hankkeessa. Koulutuksessa ei missään 

kohdassa vaadita mitään ulkoisia piirteitä eikä niiden olemassaolo ole myös-

kään mikään este. Kotkan infokioskilaiset ovat helposti lähestyttäviä ja vailla 

rankkojen aikojen merkkejä kasvoissa tai käsivarsissa. Tämä on varmasti yksi 

tekijä sille, miksi Kotkassa ole koskaan tarvittu houkuttelevaa kahvitarjoilua.  

 

Kotkassa kaikki päivystykset tapahtuvat kirjaston terveyskioskin vieressä, kun 

taas Helsingissä päivystykset ovat joko Stop Huumeille Ry:n tiloissa tai jalkau-

tuneena eri toimipisteisiin, kuten esimerkiksi Kelaan. Kotkassa toiminta on 

vasta alkanut, mutta tilastollisesti kahden tunnin päivystykset joka toinen maa-

nantai ovat olleet nousujohteisia. Tieto tästä palvelusta on toistaiseksi puska-

radion ja paikallislehden menovinkkien varassa. Mikäli toinen, kolmas ja ehkä 

neljäskin mahdollinen tilaisuus saadaan järjestetyksi infokioski-koulutuksille, 

tietoisuus varmasti kasvaa viimeistään rekrytoinnin kautta. Koulutuksille olisi 

tilausta ja koulutusten laajuutta voitaisiin lisätä. Helsingissä koulutusohjel-

massa on muun muassa hygieniapassi. Mikäli passin saisi myös Kotkan kou-

lutuksissa, voisi se toimia houkuttimena koulutukseen hakeutumiselle. Hienoa 
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olisi, jos päivystykset olisivat viikoittain, koska nyt päivystys on vain joka toi-

nen viikko. Koulutettuja infokioskilaisia on vain viisi, ja päivystykset tehdään 

aina työpareina. Mikäli päivystyksiä olisi joka viikko tulisi vapaaehtoistyötä 50 

prosenttia enemmän ja näin ollen siitä tulisi enemmänkin työtä kuin vapaaeh-

toistoimintaa. Yhteisöllisyys infokioskilaisten kesken on käsin kosketeltavaa. 

On suuri harmi, jos jatkoa koulutuksille ei saada. Jatkon järjestämisen veto-

vastuu on näillä näkymin suurin haaste. Koulutettavia varmasti löytyy, ja kaikki 

kouluttajat, joilta asiaa tiedusteltiin, olivat myötämielisiä kokeilulle ja koulutuk-

selle. Jotain uutta olisi hyvä kokeilla. Jos jokin asia havaitaan hyväksi, olisi sitä 

hyvä jatkaa tulevaisuudessakin. Koulutukset menivät hienosti. Päällekkäisyyk-

siä varauksissa ei sattunut ja kaikki saapuivat paikalle. Kaksi kouluttajiksi kut-

suttua tahoa eivät osallistuneet. Toisessa pisteessä asiaa ei ymmärretty tai se 

ymmärrettiin väärin ja toinen taho ei useista yhteydenotoista huolimatta otta-

nut kantaa suuntaan tai toiseen.  

 

Infokioskin tulevaisuus on vielä auki. Terveyden edistämisen koordinaattori ei 

lisäkoulutuksia mitenkään voi yksin järjestää eikä halukkaita tahoja jatkon jär-

jestämiselle ole löytynyt. Ilmoille on heitetty mahdollisuus opiskelijatyönä suo-

ritettavasta puolen vuoden, yhden koulutuksen mittaisesta harjoittelusta. Täs-

säkin vaihtoehdossa on otettava huomioon, että tällaista koulutusta ei ole 

syytä järjestää ilman tarvittavaa motivaatiota ja innostusta. Ensisijainen järjes-

tävän tahon ominaisuus ei siis suinkaan ole koordinointikyky vaan intohimo 

projektia kohtaan.  

 

Päivystykset jatkuvat Kotkan kaupungin kirjastolla ja kaikki koulutetut infokios-

kilaiset ovat siellä tavattavissa joka toinen maanantai klo 10-12.00. Tällä het-

kellä kaikki koulutetut ovat halukkaita jatkamaan myös Infokioskin toisella tuo-

tantokaudella. 
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                                                                                                                   Liite 1 

Tutkimustaulukko 

 

Tutkimuksen tekijä, 

nimi, vuosi ja paikka 

 

Tutkimuksen tarkoi-

tus, menetelmät ja ta-

voitteet 

Tutkimusalue ja 

otanta 

Keskeiset tulokset 

Torro Elina. Terveyden-

huollon kokemusasian-

tuntijoiden kokemuksia 

työstään. ”Kyllä se 

semmonen sydämen 

asia on et saa kulkea 

rinnalla”. 2016. Jyväs-

kylän yliopisto. 

 

 

 

 

 

Kuvata terveydenhuollon 

kokemusasian-tuntijoi-

den kokemuksia omasta 

työstään sekä sitä, 

kuinka heistä on tullut 

kokemusasiantuntijoita. 

Tutkimukseen haasta-

teltiin kuutta Keski-

Suomen sairaanhoito-

piirin ja Arjen mieli-

hankkeen järjestämän 

koulutuksen käynyttä 

kokemusasiantuntijaa. 

Kokemusasiantuntijat olivat 

hakeutuneet koulutukseen 

hyödyntääkseen omia koke-

muksiaan muiden samanlaisia 

vaikeuksia kohdanneiden ih-

misten auttamiseksi. Myös ko-

kemus siitä, että olisi itse aika-

naan voinut hyötyä kokemus-

asiantuntijan avusta sekä halu 

päästä toimimaan esimerkkinä 

vaikeuksien voittamisesta vai-

kutti kokemusasiantuntijaksi 

ryhtymiseen. Kokemusasian-

tuntijat kokivat työnsä tärke-

äksi ja merkitykselliseksi ja oli-

vat saaneet lisää itseluotta-

musta sekä kokeneet arvos-

tuksen tunteita. 

Anna Elina Ylianttila. 

Osallisuus kokemuk-

sina – haastattelutut-ki-

mus huumeidenkäyt-tä-

jien osallisuuden muo-

doista, mahdollisuuk-

sista ja rajoitteista. 

2016. Helsingin yli-

opisto. 

Tarkastella osallisuuden 

kokemuksia huumeiden-

käyttä-jien näkökul-

masta. 

Tutkimuksen tavoitteena 

on selvittää millaisena 

osallisuus näyttäytyy 

huumeidenkäyttä-jien ko-

kemana ja millaisia osal-

lisuuden muotoja, mah-

dollisuuksia ja rajoitteita 

huumeidenkäyttäjille 

Haastateltavina 11 

entisiä ja nykyisiä 

huumeiden ongelma-

käyttäjiä sekä heidän 

kanssaan työskentele-

viä ammattilaisia. 

Osallisuuden kokemuksista 

hahmottuu kolme osallisuuden 

rakentumisen tasoa. Ensim-

mäinen taso perustuu yksilön 

identiteetin uudelleenmuotoilun 

mahdollisuuksiin osallisuuden 

kokemusten kautta; toinen 

taso yhteisöllisen toiminnan ja 

sosiaalisten suhteiden kautta 

mahdollistuvaan osallisuuden 

kokemukseen yhteisön jäse-

nyytenä; ja kolmas yhteiskun-

nalliseen osallisuuden koke-
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suunnattujen vapaaeh-

tois- ja vertaistoiminnan 

muotoihin liittyy. 

Menetelmänä teema-

haastattelut, jotka on ke-

rätty etnografista tutki-

musotetta hyödyntäen. 

mukseen, jonka kautta huu-

meidenkäyttäjille mahdollistuu 

kokemus yhteiskunnallisesta 

osallisuudesta.  

Osallisuuden kokemukset voi-

vat avata huumeidenkäyttäjille 

kokemuksen pääsystä takaisin 

yhteiskuntaan. 

Osallisuus tarvitsee toteutuak-

seen hallinnollisia ja taloudelli-

sia resursseja. 

Niina Rahikka-Räsänen 

ja Sanna Ryynänen. 

Osallistuminen ja osalli-

suus lähidemokrati-

assa. Uusi paikallisuus-

hanke. 2014. Itä-Suo-

men yliopisto. 

Tutkimusraportti keskit-

tyy tarkastelemaan osal-

lisuutta ja osallistumista 

matalan kynnyksen osal-

listumisen näkökulmasta. 

Tavoitteeksi asetettiin 

löytää näkökulmia ja käy-

tännönläheisiä ratkaisuja 

siihen, miten kansalais-

osallistumista voi tukea 

ja miten osallistumiskyn-

nystä lähidemokratian 

prosesseissa voisi ma-

daltaa. 

Tutkijat osallistuivat 

Uusi paikallisuus - 

hankkeen henkilöstön 

kanssa kehitysproses-

sin arviointi- ja kehi-

tyskeskustelui-hin 

Tampereella sekä 

haastattelivat osa-

hankkeen projekti-

päällikköä.  

Osallisuuden vahvistuminen 

on mahdollista ainoastaan sil-

loin, kun osallistuminen tarjoaa 

osallistujille todellisia mahdolli-

suuksia tuoda esille näkemyk-

siään, kantaa vastuuta ja käyt-

tää valtaa. 

Osallistumista edistäväksi 

suunnitellut rakenteet tai me-

netelmät saattavat myös itse 

rakentaa osallistumisen es-

teitä. 

Olennaista on ovien avaami-

nen yhteisistä asioista kiinnos-

tumiseen.  
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                 Liite 2 

 

Koulutuskalenteri (syksy 2017) 

 

Päivämäärä Koulutus Kouluttaja 

26.10.17 

Klo 10.00 

Vapaaehtoisuuden periaatteet + Fatta-

luudan toimintamuodot 

Johanna Sipari + Niina 

31.10.17 

Klo 10.00 

ATK + tutustuminen terveyskioskilla, 

matkakortit 

Lastensuojelun palvelut 

Anna Liakka  

Klo 12.00 

7.11.17 

Klo 10.00 

ATK + TE-toimiston sähköiset palvelut Anne Ristola 

Klo 10.30 

9.11.17 Sosiaali- ja terveyspalvelut Kaisa Heikkola (tk Kla) 

Heidi Mäkinen 

14.11.17 

Klo 9.00 

Maahanmuuttajapalvelut Anu Kilpinen 

14.11.17 

Klo 9.00 

Kelan sähköiset palvelukanavat Mari Harju 

16.11.17 

Klo 9.00 

Klo 10.30 

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut 

Oppisopimus ja aikuisopiskelu 

 

Riitta Rouvinen 

Susanna Eerola 

18.11.17 

Klo 10.00 

Tutustumiskäynti 

Monikulttuurinen toimintakeskus Mylly 

 

Lorena Vasquez 

21.11.17 

Klo 9.00 

Aikuissosiaalityö 

Diakonia 

Raija Lappalainen 

Elina Virmakoski 

23.11.17 

Klo 9.00 

Asumispalvelut Pilvi Welin 

28.11.17 Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Parikka 
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Klo 10.00 Krista Hietanen 

5.12.17 Sosiaali- ja potilasasiamies Sirkku Bilaletdin 

12.12.17 Sosiaalitoimisto 

Loppukokeet 

Anna Liakka 

Johanna Sipari 

14.12.17 Väliarviointi ja kehittämispäivä  

Kokeen palautus 

Yhteinen tutustuminen Infokioskiin + 

uniformujen jako 

 

18.12.17 Kauden päätös/ Kairo / Vadelmavene-

pakolainen 

 

15.1.18 Päivystykset alkaa  
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                 Liite 3 

Mainoskirje koulutuksesta: 

Stop Huumeille Ry:n Fattaluuta-toimintamalli jalkautuu Kotkaan  

Mikä tarkoittaa?  

Fattaluuta-toimintamalli on Stop Huumeille ry:n kehittämä toimintamalli, jossa 
koulutetaan pääasiassa päihdekuntoutujia toimimaan koulutettuina vertaispal-
veluohjaajina Stop Huumeille ry:n tiloissa sekä eri virastojen (Kela sekä Hel-
singin sosiaali- ja terveysvirasto) auloissa. Veikkauksen tuotoilla tuettu toi-
minta on alkanut vuonna 2011 Helsingissä, ja loppukokeet suorittaneita fatta-
luutia on jo lähes 50.  

Kotkassa on tarkoituksena kouluttaa pieni ryhmä, mahdollisesti 4-6 henkeä, 
toimimaan vapaaehtoisina tukihenkilöinä erilaisten hakemusten ja kaavakkei-
den kanssa kamppaileville.  

Koulutukset järjestetään Kumppanuustalo Viikarissa (Mariankatu 24) ja nii-
hin sisältyy kahvihetki sekä matkakorvaus. Koulutuspäiviä ovat tiistait ja tors-
tait. Koulutuksen kellonaika on vielä avoin, koska päätämme sen yhdessä. Yh-
den koulutuksen kesto on 2-3 tuntia/kerta. Koulutus perustuu kunkin osa-alu-
een ammattilaisten luentoihin/koulutukseen sekä yleiseen keskusteluun ai-
heesta, kuten Kelan, sosiaalitoimiston, velkaneuvonnan ja asumispalveluista.  

Pilotti starttaa 26.10.2017 klo 10 Kumppanuustalo Viikarissa.  

Ketä koulutetaan?  

Koulutukseen haetaan henkilöitä, jotka haluavat kehittää itseään sekä jakaa 
eteenpäin oppimaansa tietoa. Voit olla myös päihde- tai mielenterveyskuntou-
tuja. Auttavat ATK-taidot ja halu auttaa ovat valmiuksia, joille on hyvä kasvat-
taa tietotaitoa kurssin kautta. Toiminta on päihteetöntä ja lääkkeetöntä!  

Tämä on projekti, jossa kaikki voittavat!  

Pilottiryhmä on pieni, joten ryhmäytyminen ja yhdessä oppimisen ilo tulevat 
varmasti kantaviksi tekijöiksi jo alkumetreillä.  

Päivystys toimii jatkossa Kotkan pääkirjastossa, terveyskioskin yhteydessä, 
erikseen sovittuina aikoina noin 2-3 tuntia kerrallaan. Avun tarvitsija saa tietoa 
siitä, mille luukulle mennä missäkin asiassa, ja vapaaehtoinen saa onnistumi-
sen iloa tiedon jakamisesta.  

Kuka tässä huseeraa?  

Kotkan Kaupungin Terveydenedistämisenyksikkö on projektin vetovastuussa. 
Lisäksi pilotin osasena toimii sairaanhoidonopiskelija Niina Virtanen.  

Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin ja otamme projektille nimiehdotuk-
sia vastaan!  



40 

Niina Virtanen (niina.virtanen@netti.fi) 050 3442092  

Johanna Sipari (johanna.sipari@kotka.fi) 040 7786354  
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                 Liite 4  

Kymen Sanomien artikkeli 
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                 Liite 5  

INFOKIOSKI, LOPPUKOE KOTKA 2017 

 

NIMI________________________ 

 

Lue kysymykset hyvin ja vastaa niihin mahdollisimman tarkkaan. 

 

Osio 1: Kela ja sosiaalitoimi 

 

Mitä tarkoittaa täydentävä eli harkinnanvarainen toimeentulotuki ja mihin sitä 

voi saada? (2p) 

 

Mitä tarkoittaa ennaltaehkäisevä toimeentulotuki ja kuka sitä voi saada? (2p) 

Millaista muuta apua sosiaalitoimistosta voi saada kuin rahaa? (2p) 

 

Et saa sosiaalityöntekijääsi kiinni kiireellisessä asiassa. Kehen voit olla tällöin 

yhteydessä? (2p) 

 

Milloin henkilö on oikeutettu toimeentulotukeen? (2p) 

 

Kerro vähintään neljä Kelan maksamaa etuutta? (4p) 

 

Osio 2: Asuminen 

 

Kerro kolme tahoa, jolta voi hakea asuntoa Kotkassa? (3p) 

 

Mistä kriisitilanteessa saa katon päänsä päälle Kotkassa? (1p) 

 

Miten ohjaisit asunnotonta ihmistä asunnonhaun alkuun Kotkassa? (2p) 

 

Osio 3: Päihde- ja mielenterveyspalvelut kotkalaisille 

 

Kerro: 
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a) Minne ohjaat asiakkaan, jolla on kiireellinen päihde- ja mielenterveys-
palveluiden avuntarve? (2p) 

 
b) Minne ohjaat asiakkaan, jolla on kiireetön päihde- ja mielenterveyspal-

veluiden avuntarve? (2p) 
 

c) Kaksi päihteetöntä olohuonetta Kotkassa? (2p) 
 

d) Minne Kotkalaiset ohjataan katkaisuhoitoon? (1p) 
 

e) Päihteidenkäyttäjä haluaa hakeutua hoitoon, minne ohjaat hänet? (2p) 
 

f) Mielenterveysasiakas haluaa hakeutua hoitoon, minne ohjaat hänet? 
(2p) 

 

Osio 4: Työ- ja elinkeinotoimisto 

 

Miten henkilö pääsee työmarkkinatuen piiriin? (2p) 

Miten menettää työmarkkinatuen? (2p) 

Miten saa karenssin ja mikä on sen pituus? (2p) 

 

Osio 5: Asiakkaan/potilaan oikeudet ja velvollisuudet 

 

Kerro: 

 

a) Kolme asiakkaan oikeutta Kelassa (3p) 

 

b) Kolme asiakkaan oikeutta työ- ja elinkeinotoimistossa (3) 

 

c) Kolme asiakkaan oikeutta sosiaali- ja terveysvirastossa (3p) 

 

d) Kolme potilaan oikeutta päihde- ja terveyspalveluissa (3p) 

 

• Kerro kolme asiakkaan/potilaan velvollisuutta, jotka pätevät kaikki-

alla (3p) 
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