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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ajanmukaista ja laadu-

kasta tietoa sisältävä mielen hyvinvointia tukeva opas.  Työn tilaajana toimi Porin pe-

rusturvan psykososiaaliset palvelut. Projektin tavoitteena oli tuottaa Porin seudulla 

asuville ihmisille luotettavaa, ajankohtaista ja monipuolista tietoa erilaisista mielen 

hyvinvointia tukevista palveluista ja toiminnoista sekä tukea tätä kautta Porin seudulla 

asuvien mielen hyvinvointia. Yksityishenkilöiden lisäksi myös esimerkiksi julkinen 

taho voi hyödyntää opasta, mutta opas on avoimesti luettavissa kaikille. 

 

Oppaassa on esitelty mielen hyvinvoinnin palveluita porilaisille eri ikäluokissa ja elä-

mäntilanteissa. Edellinen Porin kaupungin internetsivuilta löytynyt opas on päivitetty 

edellisen kerran vuonna 2015, joten päivitystyö oli ajankohtainen luotettavan tiedon 

ylläpitämiseksi. 

 

Oppaan menetelmänä oli tuotekehitys ja sen koostamiseen käytettiin yhteydenottoja 

eri järjestöihin ja toimijoihin. Sen ansiosta palveluiden ja järjestöjen sisältämästä toi-

minnasta on saatu kerättyä ajankohtaista, täsmällistä ja monipuolista tietoa. Osa pal-

veluista perustuu internetsivustoilla saatavilla olleeseen materiaaliin. 

 

Projektin lopputuotteena laadittiin kokonaisuudessaan 61-sivuinen opas, josta opin-

näytetyön tekijöiden osuus oli 42 sivua. Oppaan helppokäyttöisyyden lisäksi tarvittava 

tieto löytyy siitä selkeästi. Opas on luotu helpottamaan oikeaan palveluun hakeutu-

mista ja toisaalta myös asiakkaan ohjaamista hoitotyössä. Opas julkaistaan kokonai-

suudessaan Porin kaupungin internetsivuilla, jossa sitä voi lukea vapaasti. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa avataan työn keskeisiä käsitteitä ja oppaaseen liittyvää 

termistöä. Työn kannalta merkittäviä käsitteitä ovat mielen hyvinvointi, toipumis-

orientaatio, mielenterveyshäiriö, päihdehäiriö ja toiminnallinen riippuvuus. Mielenter-

veys- ja päihdeohjaamista käsitellään teoriaosassa sairaanhoitajan näkökulmasta. 
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The purpose of this functional thesis was to produce a guide that promotes mental well-

being with up-to-date and quality information. The work was commissioned by the 

city of Pori psychosocial services. The objective of the project was to provide people 

living in the Pori region with reliable, up-to-date and versatile information on the var-

ious services and activities that support the well-being of the mind and thereby support 

the well-being of the people living in the Pori region. Information on mental wellbeing 

services can be utilized by both individuals and the public but the guide is open to 

everyone. 

 

The guide introduces mental wellbeing services to people in different age groups and 

life situations. The previous guide found on Pori's website has been updated last time 

in 2015, so the update was timely to maintain reliable information.  

 

The method of the thesis and guide was product development, and it was composed by 

direct contacts with different organizations and actors. Thanks to this, up-to-date, ac-

curate and versatile information has been gathered on the activities of services and 

organizations. Some of the services descriptions are based on the material available on 

the websites. 

 

The end product of the project was a 61-page guide that is easy to use and contains the 

necessary information clearly. The guide also facilitates customer guidance in nursing. 

The guide will be published on the City of Pori website. 

 

In the theoretical part of the thesis, key concepts and terminology related to the guide 

are opened. Concepts relevant to the work include are mental well-being, recovery 

orientation, mental disorder, substance abuse disorder and functional dependence. 

Guidance of mental health and substance abuse are dealt with in the theoretical part 

from the nurse's point of view. 
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1  JOHDANTO 

 

Mielenterveyshäiriöt ovat Suomessa yleisiä: esimerkiksi joka viides suomalainen sai-

rastuu elämänsä aikana masennukseen. Lisäksi yli puoli miljoonaa juo yli riskirajojen 

ja 15-69 vuotiaasta väestöstä 17% kertoo kokeilleensa laittomia päihteitä. (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2018a; Päihdelinkki 2011.) Masennus aiheuttaa suuret kulut 

suomalaiselle kansantaloudelle: arvioiden mukaan vuosittain yli 11 miljardia euroa so-

siaaliturvan, työmarkkinoiden sekä terveyspalveluiden muodossa. Suomessa työky-

vyttömyyseläketapauksissa yli puolessa, 50,6%:lla maksuperusteena on masennus. 

(Mielenterveysseura n.d..) 

 

Mielen hyvinvointia ylläpitävät ja edistävät palvelut ovat erityisen tärkeässä asemassa 

ehkäisemässä mielenterveyshäiriöiden syntyä ja syrjäytymistä. Projektin tuotoksena 

syntyneessä oppaassa tulevat esille erityisesti matalan kynnyksen palvelut, joista saa 

apua nopeasti ja helposti, ennen kuin ongelmat syvenevät. 

 

Syksyllä 2017 toiminnallisen opinnäytetyön aiheeksi valikoitui useista eri aihevaihto-

ehdoista Mielen hyvinvoinnin palvelut Porissa –oppaan päivitys, jonka tilaajana oli 

Porin kaupungin psykososiaaliset palvelut. Toimeksiantoon kuului oppaassa jo val-

miiksi olevien palveluiden tietojen päivitys. Lisäksi tilaajataholla oli toive siitä, että 

oppaaseen ideoidaan ja lisätään uusia palveluita. Lopputuloksena syntyi ajankohtaista 

ja päivitettyä tietoa sisältävä opas Porin psykososiaalisten palveluiden käyttöön. Ti-

laajataho päivitti sovitusti Porin psykososiaalisille palveluille kuuluvien palveluiden 

sisällöt. 

 

Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa ajanmukaista ja laadukasta tietoa sisältävä opas 

mielen hyvinvoinnin palveluista Porin alueella. Opinnäytetyön tavoite oli, että Porin 

seudulla asuvat saavat luotettavaa tietoa mielen hyvinvoinnin palveluista ja tätä kautta 

opas tukisi porilaisten mielen hyvinvointia. Tämän lisäksi esimerkiksi terveydenhuol-

toalan ammattihenkilöstö pystyy tarvittaessa hyödyntämään opasta asiakkaan ohjaa-

mistarkoituksessa.  
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Sairaanhoitaja kohtaa haastavissa elämäntilanteissa olevia potilaita miltei jokaisessa 

työyksikössä ja ohjaus tarvittavan avun pariin on tärkeä osa kokonaisvaltaista tervey-

denhuoltoa. Tietämys saatavilla olevista palveluista oli myös opinnäytetyön tekijöille 

opettavaista. 

 

Pääsääntöisesti oppaan päivittämiseen tarvittavat tiedot pyydettiin sähköpostitse op-

paaseen tulevilta palveluilta. Muussa päivitystyössä hyödynnettiin internet-hakuja. 
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2 MIELEN HYVINVOINTI 

2.1. Mielen hyvinvoinnin merkitys 

Mielen hyvinvointi on positiivista mielenterveyttä. Se on tärkeä voimavara ja osa ter-

veyttä ja hyvinvointia. Positiivisen mielenterveyden käsitteessä korostetaan psyykki-

siä voimavaroja, kuten esimerkiksi taitoa kestää myötä- ja vastoinkäymiset, yksilön 

kokemusta omaan elämäänsä vaikuttamisesta, toiveikkuutta, tyydytystä tuottavien so-

siaalisten suhteiden olemassaoloa sekä myönteistä käsitystä omasta itsestä. (Appel-

qvist-Schmidlechner, 2015.)  

 

Mielen hyvinvointia voidaan edistää ja vahvistaa. Yksilötasolla mielen hyvinvointia 

voidaan edistää tasapainoisella ja säännöllisellä arjella, johon kuuluu sopiva määrä 

työtä, liikuntaa, riittävää ja maistuvaa ravintoa, sosiaalisia suhteita, unta, rentoutumista 

ja lepoa. (Mielenterveystalo n.d.a.) Omat voimavarat, niiden tiedostaminen, toteutta-

minen ja kehittäminen ovat myös tärkeä osa mielen hyvinvoinnin vahvistamista, tuot-

taen mielihyvää ja onnistumisen tunteita (Mielenterveystalo n.d.b). Yhteisöllisellä ta-

solla mielen hyvinvointia voidaan edistää vahvistamalla sosiaalista tukea, lisäämällä 

osallisuutta yhteisöön ja tuottamalla mielekkäitä ja turvallisia lähiympäristöjä. Raken-

teellisella tasolla mielen hyvinvointia voidaan parantaa turvaamalla toimeentulo ja te-

kemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka edistävät tasa-arvoisuutta. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2014.) Myös vaikuttamalla mielenterveyden sosiaalisiin taustate-

kijöihin esimerkiksi edistämällä mielenterveyttä kouluissa ja työpaikoilla tai varmis-

tamalla kulttuuritoiminnan saatavuus voidaan mielen hyvinvointia edistää ja mielen-

terveyden häiriöitä ehkäistä (Appelqvist-Schmidlechner, Nordling, Solin & Tamminen 

2018, 1). 

 

Yhä pienempi osuus kuntien terveydenhuollon menoista suuntautuu mielenterveyspal-

veluihin, vaikka mielenterveyden ongelmat kasvavat. Mielenterveyden häiriöiden kus-

tannukset ovat vuodessa noin kuusi miljardia euroa ja selvitystyön mukaan niistä joh-

tuva taloudellinen taakka muodostuu pääosin toimintakyvyn heikkenemisestä. Ennal-

taehkäisevät ja varhaisen puuttumisen toimet vaikuttaisivat merkittävästi 



8 

   

 

kustannuksiin. (Hietala, Kuosmanen, McDaid, Mikkonen, Parkkonen, Reini, Salo-

vuori, Tourunen & Wahlbeck 2018, 12.) 

 

Jokelainen (2018) kuvaa blogissaan, kuinka useaan kertaan puhelinsoitto opiskelija-

terveydenhoitoon jäi tekemättä, koska hän ajatteli vievänsä paikan joltakulta itseään 

sairaammalta. Lisäksi hän koki tunnetta siitä, kuinka mielenterveyspuolen asiakkuu-

teen hakeutuessaan hänen otsaansa kasvaa leima, joka kirkuu yhteiskunnalle hänen 

epäkelpoisuuttaan. Myös mielikuva siitä, että avun saaminen on vaikeaa, jarrutteli hä-

nen hoitoonsa hakeutumista. (Jokelainen 2018.) 

 

Päihde- ja mielenterveysongelmiin paljolti liittyvä häpeäleima estää avun ajoissa ha-

kemisen. Mielenterveyden, sen ongelmien sekä avun saannin tietoisuuden lisääminen 

kansalaisten keskuudessa rohkaisee avun tarvitsijoita hakemaan apua sekä vähentää 

häpeäleimaa. Palveluun hakeutumisen tulisi olla asiakkaalle helppoa ja varhaisella ta-

voittamisella voidaankin ennaltaehkäistä tehokkaasti ongelmien pitkittyminen ja 

muuttuminen hankalammaksi. Sähköiset ajanvaraukset ja aina avoinna olevat puhelin-

palvelut ovat esimerkkejä asiakaslähtöisestä ja helposti tavoitettavasta palvelusta. 

(Hietala ym. 2018, 21, 24.) 

2.2. Toipumisorientaatio 

Toipumisorientaatiosta on tullut vähitellen keskeinen viitekehys mielenterveyspalve-

luiden tuottamiseen sekä järjestämiseen ja se on saamassa jalansijaa myös suomalai-

sessa mielenterveystyössä. Toipumisorientaatiossa painottuvat voimavarat, osallisuus, 

positiivinen mielenterveys, merkityksellisyys ja toivo. (Nordling 2018, 1476.) 

 

Toipuminen on aktiivista toimintaa ja se edellyttää omakohtaista vastuuta toipumis-

prosessista ja usein yhteistyötä muun muassa ystävien, perheen ja ammattilaisten 

kanssa. Toipumiseen liittyvässä ajattelussa sellaiset yksilön elämänkokemukset sekä 

kokemukset korostuvat, joiden avulla hän on pystynyt selviytymään psyykkisen sai-

rauden mukana tulleista ongelmista. Kuntoutuksessa mielenterveysongelmista kärsi-

vät nähdään passiivisina kuntoutuspalveluita vastaanottavina henkilöinä. Toipumis-

orientaatiossa korostuu henkilön omakohtainen kokemus mielekkäästä elämästä, 
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toipumisen sisältäessä muun muassa asenteiden, arvojen, tunteiden ja päämäärän muu-

tosprosessin. (Nordling 2018, 1477.) 

 

Valtakunnallisen Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa –hankkeen 

tavoitteena on kehittää toipumisorientaatioon eli toipumislähtöiseen näkökulmaan pe-

rustuvia ja käyttäjäkokemuksiin pohjaavia mielenterveyspalveluita ja toimintatapoja 

(Mielenterveyden keskusliitto n.d.). Lisäksi tavoitteena on kehittää moniammatilliseen 

osaamiseen, kokemusasiantuntijuuteen ja vertaisuuteen perustuvia matalan kynnyksen 

työmuotoja. Hankkeessa kehitetään toipumisorientaatioon perustuvia ratkaisuja mie-

lenterveyspalveluihin, uutta toipumisosaamista ja toipumisen asiantuntijuutta sekä 

osallisuutta tukeva ja asiakaslähtöinen sosiaalisen kuntoutuksen malli. (Lapin yliopisto 

n.d.; Mielenterveyden keskusliitto n.d.; Tampereen yliopistollinen sairaala n.d..) 
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3 MIELENTERVEYSHÄIRIÖ 

 

Suomalaisista joka viides sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä ja ainakin joka 

kymmenes kokee elämänsä aikana ainakin yhden vakavan masennusjakson (Huttunen 

2017a). WHO eli World Health Organization määrittelee mielenterveyden hyvinvoin-

nin tilaksi, jossa jokainen yksilö pystyy näkemään omat kykynsä, pystyy selviytymään 

elämän normaaleista haasteista sekä työskentelemään ja antamaan panoksensa yhtei-

sönsä toimintaan (World Health Organization 2014).  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määrittelee mielenterveyden häiriön olevan yleisni-

mike erilaisille psykiatrisille häiriöille, jotka luokitellaan oireiden ja vaikeustason mu-

kaan. Ne ovat oireyhtymiä, joissa on kliinisesti merkitseviä psyykkisiä oireita, joihin 

liittyy kärsimystä ja haittaa. Vakavimmat häiriöt aiheuttavat toimintakyvyn ja elämän-

laadun heikkenemistä sekä subjektiivista kärsimystä. (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos 2018b.) 

Mielenterveyshäiriöihin on saatavilla apua ja tukea erilaisilta kanavilta. Julkisen puo-

len terveydenhuollolla on vastuu huolehtia riittävistä mielenterveyspalveluista. Perus-

terveydenhuollon roolina ovat ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ongelmiin, 

kuten yhteydenotto ja ohjaaminen erikoistuneisiin mielenterveyspalveluihin. Erikois-

tuneet mielenterveyspalvelut, kuten psykiatrian poliklinikat ovat vastuussa hoidon tar-

peen määrittelystä ja hoidon suunnittelusta sekä tarvittaessa lähetteen tekemisestä psy-

kiatriseen sairaalahoitoon. Kolmas sektori ja järjestöt tarjoavat monimuotoisia tukipal-

veluita matalalla kynnyksellä, kuten esimerkiksi kriisipisteitä, palvelevia puhelimia ja 

vertaistukea. (Pirkola 2004.) 

Mielenterveyshäiriöt voidaan jakaa diagnostisesti eri luokkiin, joita ovat esimerkiksi 

päihteiden käytön häiriöt, psykoottiset häiriöt, mielialahäiriöt, ahdistuneisuuteen ja 

stressiin liittyvät häiriöt, elimellisoireiset häiriöt, fysiologisiin häiriöihin ja ruumiilli-

siin tekijöihin liittyvät, määritetyt, sekamuotoiset ja muut persoonallisuuden häiriöt, 

laaja-alaiset kehityshäiriöt sekä hyperkineettiset häiriöt. (Mielenterveystalo n.d.c.) 
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3.1. Masennustilat 

Masennustilat ovat jopa kaksi kertaa yleisempiä naisilla kuin miehillä ja niistä kärsii 

vuosittain noin 5 % väestöstä. Vuonna 2013 työkyvyttömyyseläkkeellä oli Käypä 

hoito -suosituksen mukaan kaikkiaan 35 500 henkilöä masennuksen vuoksi. Elämän-

laadun heikentämisen lisäksi masennus aiheuttaakin maailmanlaajuisesti huomattavaa 

työ- ja toimintakyvyn heikkenemistä. (Käypä hoito 2016a.) Eläketurvakeskuksen ar-

tikkelista selviää, että vuonna 2016 Suomessa jäi 2900 henkilöä masennusperusteiselle 

eläkkeelle. Tämä tarkoittaa hieman alle kahdeksaa henkilöä päivässä. (Eläketurvakes-

kus 2017.) 

 

Depression keskeinen oire on masentunut, surullinen, ärtyinen tai tyhjä mieliala sekä 

alentunut kyky tuntea mielenkiintoa tai mielihyvää (Huttunen 2017a). Masennuksen 

diagnoosi edellyttää mielialan muutoksen ohella vähintään neljää samanaikaista oi-

retta kymmenestä ja havaittuja masennustilan oireita on pitänyt esiintyä sekä päivittäin 

että yhtäjaksoisesti vähintään kahden viikon ajan. Oirekriteereissä esiintyy masentu-

neisuuden ja kiinnostuksen menettämisen lisäksi myös muun muassa voimavarojen ja 

itseluottamuksen vähentymistä sekä kuolemaan tai itsemurhaan liittyviä ajatuksia ja 

itsesyyttelyä. (Käypä hoito 2016a.) Masennustila voidaan luokitella lieväksi, keskivai-

keaksi, vaikeaksi tai psykoositasoiseksi (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018d). 

 

Synnytyksen jälkeistä masennusta sairastaa noin 10 % suomalaisista äideistä eli noin 

6 000 äitiä joka vuosi. Myös osa isistä sairastuu masennukseen. (Laru, Oulasmaa & 

Riihonen n.d..) Noin 50-80 prosentilla synnyttäneistä esiintyy synnytyksen jälkeistä 

herkistymistä eli baby bluesia kestäen pari päivää ja mennen ohi. Synnytyksen jälkei-

sen masennuksen esiintyvyys on korkeimmillaan ensimmäisen kolmen kuukauden ai-

kana synnytyksestä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018c.) Synnytyksen jälkei-

sessä masennuksessa tyypillisten masennustilan oireiden ohella voi esiintyä voima-

kasta ahdistuneisuutta ja itkuisuutta tai paniikkihäiriölle ominaisia paniikkikohtauksia. 

Äiti ei tunne vastasyntynyttä kohtaan kiinnostusta ja nukahtamisvaikeuksien lisäksi 

äiti saattaa kärsiä esimerkiksi voimakkaista syyllisyyden tunteista tai pakonomaisista 

peloista, että hän vahingoittaa lastaan. Synnytyksen jälkeisen masennustilan kulku 

vaihtelee muiden depressioiden tapaan. (Huttunen 2018a.) 
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3.2. Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö 

Yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä kärsii elämänsä aikana noin 5% ihmisistä. Ah-

distus ja huoli ovat jokaiselle tavallisia piirteitä joissakin elämäntilanteissa, mutta 

yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä ahdistus ja huoli ovat elämäntilanteeseen näh-

den selvästi liiallisia ja jatkuvia. Yleistyneelle ahdistuneisuushäiriölle on tyypillistä 

pelokas odotus, ahdistus ja huoli. Ahdistuneisuushäiriössä ne ilmenevät useina päivinä 

yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ajan. (Huttunen 2017b.)  

Erityisesti perusterveydenhuollolle soveltuvaksi kehitetty GAD-7 on yleistyneen ah-

distuneisuushäiriön kartoittamiseen käytettävä menetelmä, joka on kehitetty ahdistu-

neisuushäiriön seulontaan ja seurantaan. Seitsemän kysymyksen testi toteaa häiriön 82 

%:n tarkkuudella ja auttaa aikuisten yleistyneen ahdistuneisuushäiriön seulonnassa. 

Testin kysymykset perustuvat ahdistuneisuushäiriön kriteereihin ja jokainen kysymys 

pisteytetään arvolla 0-3. Mitä enemmän pisteitä testistä saa, sitä enemmän se kertoo 

ahdistuneisuudesta. (Leinonen & Viikki 2015; Toimia tietokanta 2012.) 

3.3. Psykoosit 

Psykoosilla tarkoitetaan tilaa, jossa todellisuudentaju on vakavasti häiriintynyt ja joka 

tavallisimmin ilmenee aistiharhoina ja harhaluuloina. Aistiharhoilla tarkoitetaan esi-

merkiksi kuuloelämyksiä, näköharhoja tai hajuharha-aistimuksia. (Huttunen 2017c; 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018e.) Psykoottisuus ilmenee usein myös outona 

käyttäytymisenä sekä ajatuksen ja puheen hajanaisuutena. Se voi olla suora seuraus 

ruumiillisesta sairaudesta tai seurausta jonkin päihteen tai lääkkeen vaikutuksesta. 

(Hannuksela ym. 2006, 134.) Edellä mainittuja psykoottisuuden ilmenemismuotoja 

esiintyy monissa psykiatrisissa sairauksissa ja ne ovatkin skitsofrenialle ominaisia oi-

reita. Harha-aistimuksia ja -luuloja esiintyy eriasteisina myös esimerkiksi dementian 

ja deliriumin eli sekavuustilan vakavimmissa muodoissa. (Huttunen 2017c.) 

Psykoottiset häiriöt voidaan erotella diagnoosiluokituksen mukaisesti psykoosipiirtei-

seen harhaluuloisuushäiriöön, päihdepsykoosiin, synnytyksen jälkeiseen psykoosiin 

sekä skitsofreenistyyppiseen, skitsoaffektiiviseen ja lyhytkestoiseen psykoottiseen 

häiriöön (Mielenterveystalo n.d.d). 
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4 PÄIHDEHÄIRIÖ 

 

Päihderiippuvuuden kohteena voivat olla esimerkiksi alkoholi, nikotiini tai huumaa-

miseen tarkoitettavat aineet. Päihdeongelma voi olla itsenäinen ongelma, mutta myös 

seurausta lievittämään esimerkiksi mielenterveysongelmaa tai ahdistusta. Käytön pe-

rusteena on usein mielihyvän tai huumaavan olon saavuttaminen.  

Päihderiippuvuuteen liittyy usein fysiologisen riippuvuuden kehittyminen, jolloin käy-

tön lopettamisen jälkeen ilmenee erilaisia vieroitusoireita tai käyttömäärät kasvavat 

sietokyvyn kasvamisen myötä. Vieroitusoireyhtymän vuoksi henkilö usein jatkaa 

päihteen käyttämistä. Psykologinen riippuvuus perustuu aineen kykyyn tuottaa eufo-

riaa, mieltä kiihottavia aistiharhoja tai muita haluttuja vaikutuksia. (Hannuksela ym. 

2006, 98-99.) Riippuvuus tulee ilmi vaikeutena hallita käytön aloittamista, käyttömää-

riä tai lopettamista. Kykenemättömyys myöntää tai tunnustaa riippuvuuden aiheutta-

mia oireita ja haittoja on yleistä. Hoito tapahtuu pääasiassa avohoidossa, mutta vaikea-

asteisissa kroonistuneissa riippuvuuden muodoissa hoito on pitkäaikaista ja vaatii kun-

toutumista. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018f.) 

Tutkimukset kertovat, että noin 80 prosentilla potilaista, joilla on diagnosoitu päihde-

häiriö, on oheissairautena jokin mielenterveyden häiriö (Terveyden ja hyvinvoinnin-

laitos 2015a). Kaksoisdiagnoosi viittaa monihäiriöisyyteen, jolloin potilaalla on sa-

manaikaisesti päihdehäiriö ja vähintään yksi muu mielenterveyden häiriö. Kaksois-

diagnoosia selittää yhteensä kolme mallia: sekundaarinen psykopatologian malli, se-

kundaarinen päihdehäiriön malli ja yhteisen selittävän tekijän malli. Sekundaarisesta 

psykopatologian mallista puhutaan, kun päihteiden käyttö johtaa pitkäaikaiseen mie-

lenterveyshäiriöön tai laukaisee sen. (Aalto 2007.) Tavallisimpia päihdesairauksien 

kanssa esiintyviä mielenterveyden häiriöitä ovat persoonallisuushäiriöt sekä mieliala- 

tai ahdistuneisuushäiriöt (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2015a). 
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4.1. Alkoholiriippuvuus 

Noin 10-15% miehistä kärsii jossain elämän vaiheessa alkoholiriippuvuudesta. Vaikka 

alkoholiriippuvuus on miehillä yleisempää kuin naisilla, myös naisten kärsimä alko-

holiriippuvuus on yleistynyt viime vuosina. (Huttunen 2018b.) 

 

Alkoholismi on krooninen sairaus, jolle on ominaista alkoholin jatkuva, usein toistuva 

tai pakonomainen käyttö. Kroonisen käytön seurauksena kehittyvät fyysinen ja psyyk-

kinen riippuvuus sekä toleranssi, jolloin henkilön kyky sietää alkoholin vaikutuksia on 

suurempi. Alkoholin aiheuttamista haitoista ja halusta huolimatta sen käytön vähentä-

minen tai lopettaminen ei onnistu. (Huttunen 2018b; Seppälä 2015.) Liiallinen alko-

holin juominen voi alkaa näkyä usein myös esimerkiksi ongelmina töissä, työsuhteen 

irtisanomisena, avioerona tai alkoholin myötävaikuttamina tapaturmina. 

 

Runsaalla alkoholinkäytöllä on vaikutusta myös fyysiseen terveyteen, sillä se aiheuttaa 

esimerkiksi alkoholimyrkytyksiä, alkoholimaksasairauksia ja haimatulehdusta. Alko-

holiin liitännäisiä sairauksia ovat esimerkiksi syövät tai kohonnut verenpaine. Lisäksi 

alkoholiongelmaisen itsemurhariski on huomattavasti suurentunut. (Huttunen 2013, 

13.) Pitkiä aikoja jatkuneen alkoholinkäytön lopettamiseen liittyy yleensä rajuja vie-

roitusoireita, kuten voimakasta vapinaa, pahoinvointia, oksentelua, kouristuksia ja hal-

lusinaatioita (Kiianmaa 2013, 44). 

4.2. Huumausaineet 

Suomessa eniten käytettyjä huumeita ovat kannabistuotteet, keskushermostoa lamaa-

vat aineet kuten heroiini ja morfiini, keskushermostoa kiihdyttävät aineet kuten met-

amfetamiini, amfetamiini ja kokaiini, hallusinogeenit, synteettiset päihteet sekä erilai-

set impattavat tai hengitettävät inhalantit. (Huttunen 2017d; Vuorento n.d..) 

Lääkkeiden väärinkäytöllä tarkoitetaan yleensä tietoista rauhoittavan tai muun lääk-

keen käyttöä päihtymystarkoituksessa. Lääkkeiden liikakäyttö tarkoittaa lääkkeiden 

käyttöä huumausaineena tai liiallisina annoksina ja tarvetta pidempään. Sekakäytössä 

erilaisia lääkkeitä, lääkkeitä ja huumeita tai lääkkeitä ja alkoholia käytetään yhdessä. 

Yleisimpiä Suomessa väärinkäytettyjä lääkkeitä ovat opioidit sekä barbituraatti- ja 
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bentsodiatsepiinipitoiset unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet. Lääkeaineet ovat alko-

holia yleisempi myrkytyskuoleman syy. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b.)  

Huume- ja päihderiippuvuuteen liittyy usein fysiologisen riippuvuuden kehittyminen, 

jolloin henkilön kyky sietää huumeen tai päihteen vaikutuksia on kohonnut. Hänellä 

saattaa myös ilmetä lopettamisen jälkeisinä päivinä eriasteisia vieroitusoireita, jotka 

saavat henkilön jatkamaan päihteen käyttöä. Käytön aiheuttamista haitoista huolimatta 

huume- ja päihderiippuvainen ei kykene halustaan huolimatta vähentämään tai lopet-

tamaan aineen käyttöä. Jos päivittäin käytetyn aineen määrä on suuri ja jos henkilöllä 

on pakonomainen tarve saada aineen päiväannos käyttöönsä lähes keinolla millä hy-

vänsä, lääkeriippuvuus on addiktiivista. (Hannuksela ym. 2006, 98-99.)  
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5 TOIMINNALLINEN RIIPPUVUUS 

 

Päihdeongelmista puhuttaessa tarkoitetaan kemiallista riippuvuutta. Kun esimerkiksi 

ostaminen tai rahapelaaminen menee hallitsemattomaksi, voidaan puhua toiminnalli-

sesta riippuvuudesta. (Mielenterveystalo n.d.e.) Toiminnallinen riippuvuus on esimer-

kiksi uhkapelaamista, pakonomaista liikuntaa tai bulimista syöpöttelyä (Päihdelinkki 

2009). 

 

Toiminnalliseen riippuvuuteen liittyy samanlaista voimakasta halua tai pakkoa, toi-

minnan hallinnan heikkenemistä ja sen lopettamisen vaikeutta kuin päihderiippuvuu-

teen (Koski-Jännes 2009). Rahapelaamisen karatessa hallinnasta pelaaja häpeää käy-

töstään eikä välttämättä myönnä pelaamisesta koituvia haittoja. Hiljalleen ongelma ai-

heuttaa taloudellisia vaikeuksia, ristiriitoja läheisten kanssa ja esimerkiksi työn laimin-

lyömistä. 15-74 –vuotiaista 75 000 ihmisellä on ongelmia pelaamisen hallinnassa. 

(Jaakkola 2017.) 

 
. 
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6 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ 

 

Ohjaamista voidaan ajatella tapahtuvan esimerkiksi jonkin uuden lääkkeen käytön 

opettamisen yhteydessä. Erityisesti hoitajat pitävät asiakkaiden ja heidän omaistensa 

ohjausta tärkeänä ja olennaisena osana heidän työtään (Kyngäs, Kääriäinen, Poski-

parta, Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 5). Hoitajilla tarkoitetaan tässä asiayh-

teydessä terveydenhuoltoalalla toimivaa ammattihenkilöä. Kuviossa 1 on kuvattu ter-

veydenhuoltoalalla tapahtuvan ohjauksen perusta. 

 

 

 

Kuvio 1. Ohjauksen perustana on aina sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, 

ammattietiikka ja ohjaavat suositukset (Eloranta & Virkki 2011, 11). 

 

Ohjauksesta voidaan käyttää rinnakkain eri käsitteitä, kuten tiedon antaminen, neu-

vonta, opetus ja terveysneuvonta. Tarjoamalla asiakkaalle tietoa ja mahdollisuuksia 

hänen autonomisen elämänsä edellytyksiä voidaan tukea samalla, kun asiakas itse 

omilla valinnoillaan vaikuttaa kuitenkin omaan elämäänsä. (Kyngäs ym. 2007, 5, 12.) 

 

Yhtenä opinnäytetyön määriteltynä tavoitteena oli, että projektin lopputuloksena syn-

tyvää opasta voidaan käyttää terveysalalla potilaan ohjaamisessa sopivan palvelun 

luokse. Käsiteltävän ongelman vaikeusasteen mukaan potilaalle voidaan oppaan avulla 

antaa sopivaa apua ja ohjata hänet hakeutumaan oikean avunantajan luokse esimer-

kiksi rahapeliongelmassa. 
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7 PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITE 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ajanmukaista ja laadukasta tietoa sisältävä 

mielen hyvinvointia tukeva opas Porin alueen palveluista.  

Opinnäytetyön tavoitteena oli, että oppaan avulla Porin seudulla asuvat saavat luotet-

tavaa tietoa mielen hyvinvoinnin palveluista sekä tukea hyvinvoinnin ylläpitoon. Ta-

voitteena oli myös, että terveydenhuoltoalan ammattihenkilöstö pystyy hyödyntämään 

päivitetyn oppaan tietoa asiakkaan ohjaamistarkoituksessa.  
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8 PROJEKTIN TOTEUTUS 

8.1. Tuotekehitys toiminnallisen opinnäytetyön menetelmänä 

Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla alasta riippuen esimerkiksi ammatilliseen käy-

täntöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus, tavoitellen ammatillisessa kentässä käy-

tännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toiminnan järjestämistä tai järkeistä-

mistä. Toteutustapa voi olla esimerkiksi kirja, opas tai kotisivut. (Vilkka & Airaksinen 

2004, 9.) Tuotekehityksellä ymmärretään toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää uusi 

tai parannettu tuote. Kehityksessä voi olla kyse uuden tuotteen suunnittelemisesta tai 

olemassa olevan tuotteen edelleen kehittämisestä, jolloin tuotteesta tulee aiempaa pa-

rempi. Tuotekehityksestä on huolehdittava, sillä muutoin tuote vanhenee. (Jokinen 

2001, 9-10.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää jo ennestään julki ollut Mielen hyvinvoinnin 

palvelut Porissa –opas. Tällöin kehitystyö on läheisin toiminnallisena opinnäytetyönä 

käytettävää menetelmää. 

8.2. Aiheen valinta ja toimeksianto 

Opinnäytetyöprojekti alkoi syksyllä 2017. Aihe valikoitui useiden vaihtoehtojen jou-

kosta sen kiinnostavuuden sekä ajankohtaisuuden vuoksi. Edellinen opas oli vuodelta 

2015, joten oppaan luotettavuuden kannalta sen päivitystyö oli aiheellista.  

 

Riittakerttu Kaltiala-Heino kertoo Aamulehden haastattelussa Tampereella suorite-

tusta väestökyselystä, jonka mukaan tunne-elämän häiriöt ovat 1,5-2-kertaistuneet 

nuorilla verrattuna vuosiin 2012-2013. Kysely toteutettiin tamperelaisille 9. luokkalai-

sille ja siihen vastasi noin 1400 nuorta. (Ala-Heikkilä 2019, A6-A7.) Vuonna 2018 

noin 74 300 työikäistä sai sairauspäivärahaa mielenterveydenhäiriön perusteella. Luku 

on kasvanut 27% vuodesta 2016. (Blomgren 2019.) 
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8.3. Projektiin kuuluvat tehtävät ja rajaus 

Lokakuussa 2017 toimeksiantajan kanssa pidetyssä suunnittelupalaverissa käytiin läpi 

niitä asioita, jotka tulevat kuulumaan opinnäytetyön tekijöiden tehtäviin. Näitä tehtä-

viä olivat oppaassa olevat palvelut ja palveluiden sisältämä tieto, jotka siitä täytyy 

poistaa, joita pitää muuttaa tai päivittää. Lisäksi tekijöiden tehtävänä oli etsiä oppaa-

seen uusia palveluita. Yhteyshenkilö antoi ehdotuksia lisättävistä palveluista ja koh-

dista, joihin tulisi kiinnittää erityisesti huomiota. 

 

Sovimme, että Porin psykososiaalisten palveluiden päällikkönä toimiva yhteyshenkilö 

päivittää Porin perusturvan psykososiaalisille palveluille kuuluvat palvelukuvaukset. 

8.4. Kohderyhmän kuvaus, resurssit ja riskit 

Tuotteen kohderyhmää ovat Porin seudulla asuvat ihmiset, jotka etsivät apua erilaisiin 

mieltä painaviin hankaliin elämäntilanteisiin ja ongelmiin iästä, sukupuolesta tai sosi-

aalisesta statuksesta riippumatta. Vaikka oppaassa keskitytään paljon mielenterveys- 

ja päihdeongelmaisen tukemiseen ja auttamiseen, oppaassa on pyritty huomioimaan 

laajemmin myös muita mielen hyvinvointiin vaikuttavia asioita sekä ottamaan huomi-

oon myös omaiset ja heille tarjolla oleva apu. Oppaasta löytyy myös monipuolisesti 

erilaisia auttavia puhelinnumeroita ja nettisivuja. Kohderyhmään kuuluu apua tarvit-

sevien henkilöiden lisäksi myös aiheesta kiinnostuneet ihmiset tai läheisestä huolis-

saan olevat omaiset tai ystävät. Opasta voivat hyödyntää myös alan ammattilaiset. 

 

1-2:lle opiskelijalle suunnattu opinnäytetyö toteutettiin kahden opiskelijan toimesta. 

Toiselle opinnäytetyön tekijälle kertyi kustannuksia noin 20 euroa jokaista tapaamista 

kohden, joka muodostui matkasta toiselta paikkakunnalta Poriin ja takaisin kotikau-

punkiin. 

 

Riskiä pitää hallita pyrkimällä vaikuttamaan sen seuraamuksiin niin, että sen toteutu-

mista seuraava haitta on mahdollisimman pieni (Ruuska 2007, 254). Opinnäytetyön 

riskeinä pidettiin aikataulun liiallista pitenemistä. Opinnäytetyöprojektin aikataulu pi-

teni niin tekijöistä riippuvista kuin riippumattomistakin syistä. Riskin toteuduttua se ei 
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kuitenkaan muodostunut hallitsemattomaksi ongelmaksi, eikä sen annettu vaikuttaa 

esimerkiksi huonontamalla opinnäytetyön laatua. Opinnäytetyön riittävä tekoaika on 

antanut aikaa syventyä kaikkiin materiaaleihin riittävästi sekä aikaa etsiä tuotteeseen 

palveluita. 

8.5. Työn vaiheet ja aikataulu 

Kun opinnäytetyön aihe vahvistui syksyllä 2017, toimeksiantajaan otettiin yhteyttä ja 

hänen kanssaan sovittiin tapaamisaika. Tapaamisessa selvitettiin projektin tarkka 

luonne ja opinnäytetyön tekijöiden tehtävät sekä kuultiin tilaajan muita toiveita. Op-

paaseen soveltuvia uusia palveluita alettiin havainnoida oikeastaan jo tässä vaiheessa 

ja niiden keräämistä ympäristöstä havaitsemalla tapahtui jo hyvin aikaisessa vaiheessa. 

 

Projektisuunnitelmaa tehtiin kevään 2018 aikana ja saman vuoden syksynä se hyväk-

syttiin. Syksyllä 2018 alkoi tiedonhaku ja lähdemateriaalin etsintä. Samaan aikaan 

hahmoteltiin oppaaseen tulevia muutoksia havainnoiden ja hakien uusia palveluita. 

Vanhasta oppaasta eriteltiin myös opinnäytetyön tekijöille kuuluvat päivitettävät osiot. 

Opinnäytetyön sopimukset laadittiin ja allekirjoitettiin joulukuussa 2018. Tämän jäl-

keen kerättiin yhteen ne palvelut, joihin sähköpostit (Liite 1) tullaan lähettämään. 

8.6. Projektin toteuttaminen 

Oppaan alkuperäisenä tarkoituksena oli jo edeltävässä versiossa sisältää tietoa mielen-

terveys- ja päihdepalveluista. Sitä tehdessä oli kuitenkin huomattu tarve laajentaa si-

sältöä sen ulkopuolelle muun muassa rahapeliongelmiin tai muuten elämäntilanteensa 

kanssa kamppaileville. Nämä asiat on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin 

myös päivitetyssä oppaassa. 

 

Suunnittelupalaverissa käytiin läpi vanhaa opasta ja sovittiin työnjaon selkeyttä-

miseksi ja rajaamiseksi ne asiat, jotka opinnäytetyön tekijät työstä päivittävät sekä 

asiat, jotka tilaajataho päivittää. Useimmille oppaan palvelun tarjoajille lähetettiin säh-

köposti (Liite 1) joulukuussa 2018, jonka tarkoituksena oli pyytää kuvaukset palvelui-

den tarjonnasta oppaaseen. Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa. 
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Tammikuussa 2019 lähetettiin uusi sähköposti niille palveluille, jotka eivät olleet vas-

tanneet annettuna määräaikana ensimmäiseen sähköpostiin. Liite 1 lähetettiin myös 

muistutussähköpostina. Vastausaikaa annettiin lisää yksi viikko. Kahteen palveluun 

otettiin yhteyttä kolmannen kerran soittamalla. Taulukkoon 1 on havainnollistettu sel-

laisen tiedon keruuta, joka on esitetty oppaassa Taulukon 2 muodossa. 

 

Taulukko 1. Palvelukuvausten tiedonhankinta oppaaseen. 

 

Lähetettyjen sähköpostien lukumäärä 15 

Vastausten lukumäärä 13 

Vastaamatta jääneiden sähköpostien luku-

määrä 

2 

Palveluiden kuvaus etsitty internetistä 2 

 

Vastausten saaminen koettiin tärkeäksi, jotta oppaaseen saataisiin se sisältö minkä pal-

veluntarjoaja kokee itse tärkeäksi. Lisäksi joidenkin internetsivujen tiedonanto oli sup-

peaa, minkä vuoksi tiedot oli hyvä tarkistaa suoraan palvelulta. Saadut vastaukset som-

miteltiin taulukkoon sopiviksi ja liitettiin oppaaseen. Jokaisen palvelun sisältämä tieto 

kirjoitettiin omalla sivullaan olevaan taulukkoon tiedon jäsentelyn ja selkeyttämisen 

vuoksi, kuten Taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Palveluiden taulukointi Mielen hyvinvoinnin palvelut Porissa –op-

paassa. 

 

Palvelu ja palvelun tarjoaja  

Palvelu on tarkoitettu  

Palvelun kuvaus  

Palveluun hakeutuminen  

Yhteystiedot  

Aukioloajat  

Hinta  

Muuta  
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Oppaaseen etsittiin uusia palveluita internet-hakujen avulla ja ympäristöä tarkkaile-

malla. Myös oppaan uusille palveluille lähetettiin sähköpostikysely (Liite 1) ja palve-

lun sisältöä haettiin sitä kautta. 

 

Hyödyntämällä Excel-taulukkoa opinnäytetyön tekijät havainnoivat saatuja ja puuttu-

via sähköpostivastauksia. Palvelukuvauksia lisättiin päivitettyyn oppaaseen sitä mu-

kaan, kun vastauksia saatiin. Opasta työstämällä opinnäytetyön tekijöille hahmottui 

oppaan looginen eteneminen ja aihealueet löysivät järjestyksen. Oppaan ulkomuotoa 

tekijät eivät halunneet muuttaa, sillä jo aiemmin esiintynyt taulukkomainen toteutus 

(Taulukko 2) todettiin käytännölliseksi ja selkeäksi. 

 

Laajasta luettelosta löytyviä valtakunnallisia auttavia puhelinnumeroita ja internetsi-

vuja etsittiin ja päivitettiin internetin avulla. Palveluista kerrottiin palvelun nimi ja ly-

hyesti sen tarkoitus sekä yhteystiedot. Puhelinnumeroita ja internetsivuja sisältävät 

osiot ovat oppaassa aakkosjärjestyksessä ja aseteltu niin, että se helpottaa niiden se-

laamista. 

 

Tilaajatahon pyynnöstä Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian erikoisalojen esitte-

lyt päivitettiin ja tieto tiivistettiin. Tehtävänä oli tiivistää niin nuorten kuin aikuisten 

avo- ja laitoshoitoa koskeva sisältö. 

 

Oppaasta löytyy osio “Muuta tekemistä, paikkoja ja toimintoja Porissa”, johon on 

koottu 17 erilaista internetsivua, jotka sisältävät niin kulttuuritoimintaa kuin liikunnal-

listakin tekemistä. Edellä mainituilla asioilla on todettu olevan tutkitusti yhteys ma-

sennukseen ja hyvinvointiin. Vähän liikkuvien on todettu sairastuvan paljon liikkuvia 

useammin depressioon (Käypä hoito 2016b). Uusi harrastus esimerkiksi musiikin ja 

taiteen parissa voi toimia väylänä purkaa tunnetilaa. Myös luonnon vaikutuksesta hy-

vinvointiin on ollut paljon puhetta. Osioon mukaan otettujen palveluiden valinnan ra-

jaaminen oli hankalaa, mutta valinnassa pyrittiin keskittymään monipuolista sisältöä 

omaaviin paikallisiin palveluihin. Oppaan vanhasta versiosta löytyi vastaavanlainen 

osuus, jota päivitetyssä versiossa on pyritty uudistamaan poistamalla palveluita, joita 

ei enää esimerkiksi löydy tai lisäämällä uusia.  
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8.7. Arviointien kerääminen 

Opinnäytetyön lopputuotteena syntyneestä oppaasta pyydettiin ensimmäinen arviointi 

helmikuun 2019 puolivälissä. Tähän mennessä opinnäytetyön tekijät olivat päivittä-

neet ja lisänneet oppaaseen ne asiat, joista tilaajatahon kanssa oli sovittu. Arvioinnin 

lisäksi tilaajataholta kysyttiin opinnäytetyöntekijöille epäselväksi jääneitä asioita. 

 

Sähköpostitse suoritetussa arvioinnissa tilaajataho antoi kaksi uutta ideaa oppaaseen 

lisättävistä uusista palveluista, jonka myötä yksi sähköpostikysely (Liite 1) lähetettiin 

muita myöhemmin. Yhden palvelun sisältämä tieto korjattiin korjauskehotuksen 

myötä sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin nuorten psykiatrian avohoito lisättiin psyki-

atristen palveluiden kuvauksiin. Korjausten ja seuraavan arvioinnin myötä tilaajataho 

hyväksyi oppaan ja sen päivitystyö oli opinnäytetyön tekijöiden osalta valmis.  
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9 PROJEKTIN ARVIOINTI JA PÄÄTTÄMINEN 

9.1. Arviointi 

Opinnäytetyön tekijöiden osalta syntynyt 42-sivuinen ja kokonaisuudessaan 61-sivui-

nen opas (Liite 2) on selkeydeltään, luotettavuudeltaan, ajantasaisuudeltaan ja sisällöl-

tään käyttökelpoinen kullekin määriteltyyn kohderyhmään kuuluvalle henkilölle. Päi-

vitystyössä on kunnioitettu tilaajatahon toiveita. Tilaajatahon päivittämä osuus Porin 

kaupungin psykososiaalisista palveluista, oppaan kokoaminen sekä viimeistely täy-

dentää opinnäytetyön tekijöiden tekemän oppaan kokonaisuudeksi. Opas tullaan jul-

kaisemaan Porin kaupungin internetsivuilla. 

 

Aihealueet on pyritty jaottelemaan selkeästi ja loogisesti edeten. Oppaan alussa oleva 

sisällysluettelo helpottaa tarvittavan tiedon löytämistä, minkä lisäksi siitä saa nopean 

katsauksen oppaan sisältämästä aiheistosta ja siitä, minkä tyyppisiä palveluita opas 

sisältää.  

 

Virallisesta ulkoasusta poiketen Opas mielen hyvinvoinnin palveluihin Porissa 2019 -

oppaan liitteessä (Liite 2) ei ole oikeassa alareunassa esiintyvää sivunumerointia, 

koska Satakunnan ammattikorkeakoulun opinnäytetyön asettelumallin mukaan liit-

teissä ei tule käyttää sivunumerointia. Liitteiden oikeassa yläreunassa oleva sivunume-

rointi noudattaa kuitenkin oppaan sivunumeroita. Lisäksi liitteen fonttikoko ei vastaa 

oppaan todellista kirjainkokoa, sillä sitä on jouduttu pienentämään mukaillen oppaan 

alkuperäistä muotoa. Näin oppaan sivunumerointi ja ulkoasu on saatu säilymään to-

dellisena. Oppaan sovittamiseen on saatu tilaajatahon lupa. 

 

Opinnäytetyön lopullinen sisältö poikkesi melko paljon projektisuunnitelmasta. Pro-

jektisuunnitelman keskeisiä käsitteitä olivat toipumisorientaatio, päihdekuntoutus, 

mielenterveyskuntoutus, avohoito ja vertaistuki, mutta teoreettista osuutta kirjoittaessa 

keskeiset käsitteet muuttuivat ja muovautuivat. Kuntoutuskäsitteistä luovuttiin, sillä 

teoreettisia lähtökohtia haluttiin tarkastella laajemmin ja olla rajaamatta sitä pelkkään 

kuntoutukseen.  
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Teoreettisen tiedon lähtökohtana oli mielen hyvinvointi. Tilaajataho suositteli jo 

alussa toipumisorientaatio-käsitteen hyödyntämistä opinnäytetyössä. Lisäksi opinnäy-

tetyössä haluttiin tuoda esille mielenterveys- ja päihdehäiriöitä sekä toiminnallista riip-

puvuutta, koska ne olivat keskeisessä asemassa oppaan sisältöön nähden. Mielenter-

veys- ja päihdeohjaamista käsiteltiin opinnäytetyössä keskeisen tavoitteen vuoksi. 

 

Opinnäytetyön aikataulu ei noudattanut alkuperäistä suunnitelmaa, jonka mukaan opas 

olisi valmistunut syyskuussa 2018. Omaa työskentelyä arvioidessa voidaan tulla siihen 

päätelmään, että opinnäytetyön tekijöiltä olisi vaadittu lisää johdonmukaisuutta ja ai-

kataulun suunnittelua, jotta alkuperäisestä aikataulusta olisi saatu pidettyä kiinni. Ai-

kataulun ei annettu kuitenkaan vaikuttaa työn laatuun. Aikaresurssit olivat vaihtelevia 

opiskelijoiden erilaisista elämäntilanteista johtuen ja työssäkäynnin vuoksi aikataulu-

jen yhteensovittamien osoittautui haastavaksi. Opinnäytetyön tekijöiden määrä (2) oli 

riittävä työmäärään nähden.  

9.2. Luotettavuus 

Opas on koottu niillä tiedoilla mitä palveluiden internetsivuilta on ollut päivityshet-

kellä saatavilla. Useilta yrityksiltä on pyydetty sähköpostitse (Liite 1) kuvauksia hei-

dän palveluistaan. Vastaukset on liitetty oppaaseen sopivaan muotoon, mutta niiden 

sisältöä ei ole muokattu. Näin oppaaseen on saatu luotettavin mahdollinen tieto niiden 

palveluiden osalta, joista vastauksia on saatu. 

 

Opinnäyteyön teoriaa on kerätty useista eri lähteistä. Useat yleiset terveyteen kohdis-

tuvat internetsivujen lähteet on koettu luotettaviksi lähteiksi ja siksi niitä on käytetty 

tässä opinnäytetyössä. Kirjallisuutta on etsitty lähinnä Satakunnan ammattikorkeakou-

lun oman kirjastopalvelun Finna-haulla, mutta myös internethakuja ja Google Schola-

ria on käytetty. Lisäksi on hyödynnetty aikakauslehtiä ja blogeja. 

 

Opas vaatii säännöllistä päivittämistä sen luotettavuuden ja paikkansapitävyyden säi-

lyttämiseksi myös tulevaisuudessa. Riskin oppaan luotettavuudelle muodostavat esi-

merkiksi vaihtuvat puhelinnumerot niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti sekä osoi-

tetietojen vaihtuminen. 
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LIITE 1 

YHTEYDENOTTO PALVELUIHIN 

 

Hei. 

  

Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Opinnäyte-

työnämme päivitämme Hyvinvointia mielelle –oppaan Porin kaupungille. Hyvinvoin-

tia mielelle –opas kokoaa erilaisia päihde- ja mielenterveyspalveluita, jotka on tarkoi-

tettu Porin seudulla asuville. Edellinen opas on vuodelta 2015. 

  

Palvelunne ovat saattaneet jo löytyä oppaan edellisestä versiosta. Pyydämme nyt niin 

teiltä, kuin useilta muiltakin palveluilta kuvauksia organisaatioistanne, jotta saisimme 

oppaaseen teidän valitsemaanne ja haluamaanne tietoa. Alla on esitettynä ne asiat, joi-

hin vähintään pyydämme vastauksia. 

  

Pyydämme vastaamaan tähän sähköpostiin kahden viikon kuluessa sen lähettämisestä, 

sisältäen ainakin alla mainitut asiat. 

Mahdollisten kysymysten esiintyessä pyydämme teitä ottamaan yhteyttä meihin säh-

köpostilla, joko eeva.kivela@student.samk.fi tai hilla.salovaara@student.samk.fi.  

  

Palvelu ja sen tarjoaja. 

Kenelle palvelu on tarkoitettu. 

Palvelun yleinen kuvaus (esimerkiksi minkälaista toimintaa palvelu sisältää). 

Miten palvelun piiriin voi hakeutua. 

Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, www-sivut ja sähköposti) ja aukioloajat. 

Palvelun mahdollinen hinta. 

Muuta mitä haluatte palvelusta kertoa. 

  

  

Terveisin, 

  

Eeva Kivelä ja Hilla Salovaara 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 

mailto:eeva.kivela@student.samk.fi
mailto:hilla.salovaara@student.samk.fi
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SAATTEEKSI 

 

 

Tämä on opas Porin alueen mielen hyvinvoinnin palveluihin. Alun perin tarkoituksena oli tehdä tiivistetty opas 

päihde- ja mielenterveyspalveluista, mutta tietojen kokoamisen aikana tuli esiin tarve laajentaa opasta tietyiltä 

osin varsinaisen päihde- ja mielenterveystyön ulkopuolelle. Samoin tuli esiin tarve ottaa mukaan valtakunnalli-

sia auttavia puhelimia sekä internetlinkkejä. Niinpä oppaassa on päihde- ja mielenterveystoimintojen lisäksi 

mukana tietoja auttavista tahoista esimerkiksi rahavaikeuksiin joutuneille, perheensä tai parisuhteensa hyvin-

voinnista huolestuneille, seksuaalisesta suuntautumisestaan epävarmoille, murrosiän ongelmien kanssa kipuile-

ville jne. 

 

Opas on tarkoitettu kuntalaisille (asiakkaille, omaisille; yleensä palvelujen käyttäjille) helpottamaan näissä on-

gelmatilanteissa eteenpäin pääsemistä, sekä asiakkaitaan eteenpäin ohjaaville eri alojen ammattilaisille. 

 

Kolmannen sektorin toimijat ovat itse kirjoittaneet palvelukuvauksensa annettujen otsikointien mukaan. Julki-

sen sektorin palvelukuvaukset on saatu joko suoraan internetistä tai kyseisen palvelun edustaja on kuvauksen 

tätä opasta varten kirjoittanut.  

 

Tämä opas ei ole täydellinen kuvaus näistä palveluista ja toiminnoista. Lisäyksiä voi lähettää sähköpostitse 

osoitteeseen m.jarvinen(at)pori.fi. 

 

 

 

  



 

 

   

 

LIITE 2 (5/61) 

Avovastaanotto 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Nuorten vastaanotto 

Perusturvakeskus / Psykososiaaliset avopalvelut 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

13-22 -vuotiaat Porin yhteistoiminta-alueella asuvat ja Porissa opiskelevat nuoret, joilla on 

psykososiaalisia ongelmia liittyen esim. mielialaan, elämän kriisitilanteisiin, aikuistumi-

seen, ihmissuhteisiin, päihteiden käyttöön. 

Palvelun  

kuvaus 

Tavoitteena on nuoren ongelmatilanteen selvittäminen ja nuoren kasvun ja kehityksen tuke-

minen. Lähetettä ei tarvita. Työ on ensisijaisesti tilanteen arviointia ja kartoittamista sekä 

lyhytkestoista avohoitoa; vastaanottokäynneillä pyritään selvittämään nuoren tilanne, toi-

mintakyky ja mahdollisen jatkohoidon tarve. Työmuodot ovat yksilö- ja työparivastaanotto, 

tarvittaessa tehdään yhteistyötä vanhempien kanssa. 

Nuorten vastaanoton chat on auki tiistaisin klo 14-16. https://pori.echat.fi/?channel_id=6 

Palveluun hakeutu-

minen 

Nuori tai hänen läheisensä voi soittaa ajanvaraukseen tai ammattihenkilö (esim. kouluku-

raattori, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, lääkäri) varaa ajan nuorelle. 

Yhteystiedot  Yrjönkatu 20 3.krs., 28100 Pori 

Ajanvaraus ja tiedustelut 044 701 8296, ma-pe klo 12.00–13.30.  

Ajanvaraukseton vastaanotto torstaisin klo 12.00–15.00. 

Työntekijöillä on puhelinaika arkisin klo 12.00 -12.30. 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/nuorten-vastaanotto 

Aukioloajat Arkipäivisin klo 8.00-16.00 

Hinta Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia 

Muuta  Vastaanottoryhmän toiminta on moniammatillista työryhmätyöskentelyä. Käyntijaksosta 

vastaa työryhmä, johon kuluu eri alojen ammattilaisia Keskustelut ovat luottamuksellisia 

 

https://pori.echat.fi/?channel_id=6
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/nuorten-vastaanotto


 

 

   

 

LIITE 2 (6/61) 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Aikuisten vastaanotto  

Perusturvakeskus / Psykososiaaliset avopalvelut 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Yli 22-vuotialle Porin yhteistoiminta-alueella asuville henkilöille, ja se vastaa lyhytaikai-

seen hoidon ja tuen tarpeisiin mm. elämän kriisi- tai muissa ongelmatilanteissa, ihmissuh-

deongelmissa sekä mielenterveyttä tai päihteiden käyttöä koskevissa ongelmissa.   

Palvelun  

kuvaus 

Tavoitteena on tukea asiakkaiden toimintakyvyn kohentumista sekä lisätä asiakkaiden val-

miuksia itse ratkaista ongelmiaan. Työ on ensisijaisesti arviointia ja kartoittamista sekä ly-

hytaikaista keskusteluhoitoa, neuvontaa ja tukea asiakkaan omaan tai läheisten mielen hy-

vinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Työmuodot ovat yksilö- ja työparivastaanotto sekä ryh-

mämuotoinen toiminta. 

Palveluun hakeutu-

minen 

Asiakas voi itse ottaa yhteyttä puhelinpäivystykseen tai saapumalla ajanvarauksettomalle 

päivystysvastaanotolle. 

Yhteystiedot  Antinkatu 15 A, 3. krs., 28100 Pori 

Päivystyspuhelin ma-pe 10.00 – 11.30 puh. 02 621 3509 

Ajanvaraukseton päivystysvastaanotto 

ke klo 9.00 – 14.30 

pe klo 8.30 – 11.00 

Aikuisten vastaanoton palveluja on saatavilla myös useimmilta terveysasemilta ja kaikista 

sote-keskuksista. 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/aikuisten-vastaanotto 

Aukioloajat Arkipäivisin klo 8.00-16.00  

Hinta Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia  

Muuta  Vastaanottoryhmän toiminta on moniammatillista työryhmätyöskentelyä. Käyntijaksosta 

vastaa työryhmä, johon kuluu eri alojen ammattilaisia. Keskustelut ovat luottamuksellisia. 

 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/aikuisten-vastaanotto
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Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Perheneuvola  

Porin kaupunki / Sosiaali- ja perhepalvelut 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Porin yhteistoiminta-alueella asuville lapsiperheille 

Palvelun 

kuvaus 

Perheneuvolassa tutkitaan ja kuntoutetaan lasten kehityksen ja tunne-elämän vaikeuksia. 

Vanhemmat saavat tukea lapsen kasvatukseen ja hyvän vuorovaikutuksen luomiseen per-

heessä sekä kasvatuksellisissa asioissa myös ohjatuissa ryhmissä toisten samankaltaisissa 

tilanteissa olevien vanhempien kanssa. 

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, jos 

-lapsen kehitys tai käytös herättää huolta 

-arki lapsen kanssa ei suju 

-halutaan tukea vanhemmuuteen, parisuhteeseen tai keskusteluapua erotilanteessa 

-halutaan neuvoja uusperhetilanteessa tai perheasioiden sovittelua. 

Vanhemman jelppi -chat on avoinna ma-to klo 12-13. https://pori.echat.fi/?channel_id=5 

Palveluun hakeutu-

minen 

Asiakas voi itse ottaa yhteyttä. Ei vaadi lähetettä. 

Yhteystiedot  Yrjönkatu 20, 28100 Pori 

Puhelinneuvonta ja ajanvaraus ma klo 8.00–10.30 ja ti-pe 8.00–11.00 numerossa 02 

6216160. 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/sosiaali-ja-perhepalvelut/lapsiperheiden-palve-

lut/perheneuvola 

Aukioloajat Maanantaisin klo 8.00–18.00 (toimisto klo 8.00-16.00). 

Tiistaista torstaihin klo 8.00–16.00. 

Perjantaisin klo 8.00-15.00. 

Hinta Maksuton. 

Muuta  Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. 

 

https://pori.echat.fi/?channel_id=5
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/sosiaali-ja-perhepalvelut/lapsiperheiden-palvelut/perheneuvola
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/sosiaali-ja-perhepalvelut/lapsiperheiden-palvelut/perheneuvola
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Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

A-klinikka  

Perusturvakeskus / Psykososiaaliset avopalvelut 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Palvelu on tarkoitettu päihteidenkäyttäjille ja heidän omaisilleen, peliongelmista sekä muista 

riippuvuuksista kärsiville ja heidän omaisilleen.  

Palvelun  

kuvaus 

A-klinikka tarjoaa palveluja riippuvuusongelmien hoitoon.  Tavoitteena on akuutin päihde-

kierteen katkaiseminen, päihteidenkäytön ja riippuvuuksien pitkäaikaisvaikutusten lieventä-

minen, raittiuden tukeminen sekä omaisten ja perheen tukeminen. 

 

Avohoitona päihteidenkäyttäjille toteutetaan avokatkaisua, vieroitushoitoa ja keskusteluhoi-

toa. Työmuodot ovat yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmähoitoa (mm. vertaistuki- ja akupunk-

tioryhmät). A- klinikalla toteutetaan opiaattikorvaushoitoa, ajo-oikeusseurantaa sekä työpai-

koilta hoitoon ohjattujen hoitoa. 

 

Palveluun hakeutu-

minen 

Asiakas voi itse ottaa yhteyttä puhelimitse tai saapumalla ajanvarauksettomalle päivystys-

vastaanotolle. 

Yhteystiedot  
Antinkatu 15 A, 2 krs., 28100 Pori 

Puh. 02 623 4111 

Sairaanhoitajan ja sosiaaliterapeutin yhteispäivystys ma, ti ja to 9.00–11.00, keskiviikkoisin 

yhteispäivystys aikuisten vastaanoton kanssa 9.00–14.30. Perjantaisin ei päivystystä. 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/paihdepalvelut/klinikka 

Aukioloajat Avoinna ma-to 8.00–15.45 pe 8.00–14.00. 

Hinta Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. 

Muuta  Toimintaperiaatteina ovat vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus. 

 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/paihdepalvelut/klinikka
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Päihdekuntoutus 

Palvelu ja palvelun tar-

joaja 

Katkaisuhoito 

Perusturvakeskus / Psykososiaaliset laitospalvelut 

Palvelu on tarkoitettu Katkaisuhoito on tarkoitettu välittömän katkaisuhoidon tarpeessa oleville. Katkaisuhoito on lyhytaikaista akuut-

tihoitoa, jonka tarkoituksena on katkaista päihteidenkäyttö. Yksikössä toteutetaan vieroitushoitoa lääkeriippu-

vaisille, päihteiden sekakäyttäjille ja huumausaineiden käyttäjille. Yksikössä tehdään myös korvaushoitoasetuk-

sen mukaisia korvaushoidon aloituksia. 

Kotikatko-Klaari on asiakkaan kotiin annettavaa tukea alkoholikierteen katkaisuun sellaiselle asiakkaalle, joka 

kykenee omatoimiseen kuntoutukseen ja tarvitsee tukea päihteettömyyteen. Asiakkaalla voi olla jokin syy, joka 

vaikeuttaa laitoshoidon toteutumista ja mahdolliset aiemmat yrityksen laitoshoidossa eivät ole onnistuneet. Ko-

tikatko aloitetaan yhteydenotolla laitospalveluihin, jossa tehdään tilanteen kartoitus. Tämän jälkeen tehdään ar-

viointikäynti asiakkaan kotiin. Käynnillä tehdään suunnitelma mahdollisesta kotikatkosta tai asiakkaan ohjauk-

sesta muihin palveluihin. 

Palvelun  

kuvaus 

Katkaisuhoito keskittyy akuutin päihdekierteen katkaisuun, asiakkaan fyysisen ja psyykkisen tilanteen kohenta-

miseen, vieroitusoireiden lievittämiseen sekä jatkohoidon suunnitteluun ja jatkohoitoon ohjaamiseen. Hoitoaika 

on keskimäärin 7vrk. Hoito aloitetaan järjestämällä hoidon suunnittelupalaveri. Kriisitilanteessa pyritään hoito 

järjestämään mahdollisimman nopeasti. 

Palveluun hakeutumi-

nen 

Katkaisuhoitoa tarvittaessa paikkaa voi tiedustella puhelimitse etukäteen päihdepalvelujen toimistosta. Katkai-

suhoitoon tultaessa tarvitaan aina lääkärin lähete. Promilleraja saa olla enintään 1,5. 

Yhteystiedot  Veturitallinpolku 4, 28120 Pori 

puh. 044 701 6250 

katkaisuasema(at)pori.fi 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/paihdepalvelut/katkaisuhoito-ja-kotikatko-

klaari 

Aukioloajat Ympärivuorokautisesti auki, paitsi yksikkö on suljettu jouluna ja juhannuksena. 

Hinta Asiakasmaksulain mukainen vuorokausihinta (1.1.2019: 49,50 €/vrk)  

Muuta  Toimitaan yhteisöhoidon periaatteilla sekä voimavara- ja verkostokeskeisellä työotteella. Lapsilähtöisyys on hoi-

dossa erityisen huomion kohteena. 

 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/paihdepalvelut/katkaisuhoito-ja-kotikatko-klaari
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/paihdepalvelut/katkaisuhoito-ja-kotikatko-klaari
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Palvelu ja palvelun tar-

joaja 

Ympärivuorokautinen päihdekuntoutus 

Perusturvakeskus / Psykososiaaliset laitospalvelut 

Palvelu on tarkoitettu Päihdekuntoutus on tarkoitettu ihmisille, joiden tavoitteena on vapautuminen riippuvuuskierteistä ja elämänhal-

linnan lisääminen. 

Palvelun  

kuvaus 

Ympärivuorokautista päihdekuntoutusta tarjoava Kuntoutumisyksikkö toimii jatkokuntoutumispaikkana, kun 

akuutti päihdekierre on katkaistu joko katkaisuhoidossa, sairaalassa tms.  tai omatoimisesti kotona. Kuntoutu-

misyksikössä toteutetaan ympärivuorokautista pidempiaikaista päihdekuntoutusta yhteisöhoidollisin menetel-

min. Tavoitteena on tukea päihde- tai muun riippuvuusongelmaisen asiakkaan henkilökohtaista hyvinvointia ja 

toimintakykyä sekä osallisuutta yhteiskuntaan. 

  

Avoimet ryhmät:  

Ti klo 10.00-11.30 Miestenryhmä,  

Ti klo 15.00 alkaen AA-ryhmä (tarkoitettu vain palvelussa sisällä oleville) 

Ke klo 18.00-19.30 Jatkoryhmä,  

Pe klo 10.00-11.30 Naistenryhmä (paikkana Yhteisötalo Otava) 

La klo 17.00 alkaen NA-ryhmä 

Lisäksi kuukauden viimeisenä torstaina klo 18.00 on Omaisten ilta (yhteinen tilaisuus asiakkaille ja heidän omai-

silleen), mukana Al-Anonin info (nimettömien alkoholistien läheiset)   

Palveluun hakeutumi-

nen 

Päihdekuntoutukseen tullaan aina haastattelun kautta, ja usein sitä edeltää katkaisuhoidon jakso. Lähetettä ei 

tarvita. 

Yhteystiedot  Veturitallinpolku 4, 28120 Pori 

puh. 02-621 6250 

katkaisuasema(at)pori.fi,  

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/paihdepalvelut/ymparivuorokautinen-

paihdekuntoutus 

 

Aukioloajat Ympärivuorokautisesti auki, paitsi suljettuna jouluna ja juhannuksesta heinäkuun loppuun 

Hinta Asiakasmaksulain mukainen vuorokausihinta (1.1.2019: 49,50 €/vrk) 

Muuta  Toimitaan yhteisöhoidon periaatteilla sekä voimavara- ja verkostokeskeisellä työotteella. Lapsilähtöisyys erityi-

sen huomion kohteena   

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/paihdepalvelut/ymparivuorokautinen-paihdekuntoutus
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/paihdepalvelut/ymparivuorokautinen-paihdekuntoutus
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Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Kurssimuotoinen, päiväaikainen päihdekuntoutus 

Perusturvakeskus / Psykososiaaliset laitospalvelut 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Ryhmät ovat tarkoitettu ihmisille, joiden tavoitteena on vapautuminen riippuvuuskierteistä 

sekä elämänhallinta- ja selviytymiskeinojen lisääminen. Päihdekurssin asiakkailla on mah-

dollisuus osasairauspäivärahaan/-lomaan eli asiakkaat voivat samaan aikaan käydä töissä. 

Yöt ollaan omassa kodissa. 

Palvelun  

kuvaus 

Avokuntoutusta, jonne hakeudutaan haastattelun kautta. Kurssi toimii ryhmämuotoisesti ja 

yhteisöhoidon periaatteilla. Päihdekursseja on vuoden aikana neljä, kurssi kestää neljä viik-

koa ja kokoontuu maanantaista torstaihin klo 9.00-15.00. Lisäksi kurssitarjontaan sisältyy 

itsemyötätuntokurssit, toimintaryhmä, läheisten ryhmä, peliriippuvaisten ryhmä ja avoin 

kuntoutumisryhmä. 

Palveluun hakeutu-

minen 

Kursseille ja ryhmiin tullaan aina haastattelun kautta. Promilleraja 0. 

Yhteystiedot  Otavankatu 5, 28100 Pori 

puh. 044-701 6249, 

https://www.pori.fi/paihdekuntoutumiskurssi 

 

Aukioloajat ma-to klo 9.00-15.00 

Hinta Asiakasmaksulain mukainen päiväkuntoutuksen maksu, koskee vain päihdekurssia 

(1.1.2019: 22,80 € / pvä).  

Muuta  Kuntoutuminen perustuu voimavara- ja verkostokeskeiseen työotteeseen, yhteisöllisyyteen 

ja ryhmätoimintaan sekä vertaistukeen. 

 

 

https://www.pori.fi/paihdekuntoutumiskurssi
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Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Helppi, suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveysneuvonta 

Porin perusturvakeskus / Psykososiaaliset palvelut 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Suonensisäisten huumeiden käyttäjille tarkoitettu matalan kynnyksen paikka 

Palvelun  

kuvaus 

Helppi tarjoaa asiakkailleen terveysneuvontaa ja ohjausta sekä mahdollisuuden vaihtaa käy-

tetyt käyttövälineet puhtaisiin. Tavoitteena on päihteistä ja päihteiden käytöstä aiheutuvien 

haittojen ja tartuntatautien vähentäminen sekä käyttäjien syrjäytymisen ja syrjäytymiskier-

teen ehkäiseminen. 

Keskeisenä tehtävänä on myös kontaktin luominen ja sen ylläpitäminen päihteitä käyttäviin 

henkilöihin.  

Palveluun hakeutu-

minen 

Aukioloaikana jonotusperiaatteella 

Yhteystiedot  Muistokatu 4, 28120 Pori (Sininauhan yhteydessä ensisuojan tiloissa) 

puh. 044-7010731 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/paihdepalvelut/helppi 

 

Aukioloajat Tiistaina ja torstaina klo 14.00-16.00 

Hinta Maksuton palvelu 

Muuta  Asiakkaat asioivat nimimerkillä. 

 

 

 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/paihdepalvelut/helppi


 

 

   

 

LIITE 2 (13/61) 

Asumispalvelu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

 

Mielenterveyskuntoutusyksikkö Veturi  

Porin perusturvakeskus/psykososiaaliset asumispalvelut 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Porilaisille, merikarvialaisille ja ulvilalaisille  täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdekun-

toutujille 

Palvelun  

kuvaus 

Veturi tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua kuntouttavaa asumispalvelua tavoitteena 

oman elämän hallinnan kautta mahdollisimman itsenäinen pärjääminen ja osallisuus omassa 

arjessaan. Asukkaat ovat vuokrasuhteessa Porin perusturvaan. Veturissa on 33 asuntoa, 

joista kaksi intervalli- ja asumisen arvioinnin käytössä. Asumispalveluissa työskennellään 

toipumisorientaation viitekehyksestä lähtien. Tämä tarkoittaa, että kuntouttavissa asumispal-

veluissa tuetaan asiakkaita löytämään omanäköinen kuntoutumisen polku, jossa asiakkaan 

sisäisen toivon heräämisellä on suuri merkitys toipumisprosessissa. Työntekijöiden merkit-

tävä rooli on rohkaista ja vahvistaa asiakkaan voimavaroja ja uskoa toipumiseen. Jokaisen 

asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen asiakassuunitelma. 

Palveluun hakeutu-

minen 

Asumisasioissa yhteydenotto asumispalveluiden esimieheen. Asukkaaksi hakevan tulee 

täyttää sekä ARA:n asuntohakemus (https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/sosiaali-ja-ter-

veyspalveluiden-sahkoiset-palvelut-ja-lomakkeet#Mielenterveys- ja päihdepalvelut) sekä 

asumispalveluiden oma asuntohakemus 

(https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/asumispalvelut_hakemus.pdf) 

Asukashakija haastatellaan. Tarvittaessa on mahdollista suorittaa asumisen arviointijakso, 

jolloin arvioidaan kokonaisvaltaisesti henkilön toimintakykyä. Ennen hakemista on mahdol-

lisuus sopia tutustumisesta Veturiin ja sen toimintaan. 

Yhteystiedot  
Mielenterveyskuntoutusyksikkö Veturi, Veturitallinkatu 2 C-D, 28120 Pori. Puh. 044-

7016165 ja 044 701-6162. 

Asumispalveluiden esimies, puh. 044-7019596, helena.elmgen@pori.fi 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/kuntouttavat-asumispal-

velut-ja-liikkuva-tuki 

Aukioloajat Veturissa on henkilökunta paikalla ympärivuorokauden kaikkina viikon päivinä.  

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/asumispalvelut_hakemus.pdf
mailto:helena.elmgen@pori.fi
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/kuntouttavat-asumispalvelut-ja-liikkuva-tuki
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/kuntouttavat-asumispalvelut-ja-liikkuva-tuki


 

 

   

 

LIITE 2 (14/61) 

Hinta Asukas maksaa vuokran asunnostaan. Asukkaalle tehdään palvelusopimus sekä hoitomak-

supäätös, mikä tehdään asukkaan tulojen perusteella. Asukkaan tuloista omaan käyttöön 

jäävä osuus on vähintään 120€/kk.  

Muuta   

 

 

  



 

 

   

 

LIITE 2 (15/61) 

Palvelu ja palvelun tar-

joaja 

 

Taiteilijankoti  

Porin perusturvakeskus/psykososiaaliset asumispalvelut 

Palvelu on tarkoitettu Porin, Merikarvian ja Ulvilan mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 

Palvelun  

kuvaus 

Taiteilijankoti tarjoaa kuntouttavaa, tuettua asumista kahdessa kerrostalossa Porin Karjarannan asuinalu-

eella. Yksikössä on 70 asuntoa, joista kolme on asumisen arviointia ja intervalliasumista varten. Tavoitteena 

on oman elämän hallinnan kautta mahdollisimman itsenäinen pärjääminen ja osallisuus omassa arjessaan. 

Toiminnassa korostuu yhteisöllisyys ja kuntouttava työote, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen arjessa 

pärjäämisen tukeminen ja mielekkääseen ja itsen näköiseen elämään ohjaaminen. Asiakkaiden kanssa teh-

dään yksilöllinen asiakassuunnitelma.  Taiteilijankodissa on erilaista ryhmätoimintaa talon sisällä, mutta ta-

voite on löytää asiakkaille mielekästä toimintaa erityisesti talon ulkopuolelta. 

Palveluun hakeutumi-

nen 

Asumisasioissa yhteydenotto asumispalveluiden esimieheen. Asukkaaksi hakevan tulee täyttää sekä ARA:n 

asuntohakemus (https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-sahkoiset-palvelut-

ja-lomakkeet#Mielenterveys- ja päihdepalvelut) sekä asumispalveluiden oma asuntohakemus 

(https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/asumispalvelut_hakemus.pdf) 

Asukashakija haastatellaan. Tarvittaessa on mahdollista suorittaa asumisen arviointijakso, jolloin arvioidaan 

kokonaisvaltaisesti henkilön toimintakykyä. Ennen hakemista on mahdollisuus sopia tutustumisesta Taitei-

lijan ja sen toimintaan. 

Yhteystiedot  

Taiteilijankoti, Taiteilijankatu 2A, 4A-B, 28100 Pori 

Asumispalveluiden esimies, puh. 0447019597, helena.elmgren@pori.fi 

Toimisto puh. 0447017047 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/kuntouttavat-asumispalvelut-ja-liik-

kuva-tuki 

Aukioloajat Henkilökunta on paikalla ma-to klo 8.00 - 20.00, pe 8.00-15.00. Yöaikaan, viikonloppuisin ja arkipyhinä 

turvapuhelinpäivystys. 

Hinta Asukkaaksi valittu on vuokrasuhteessa Porin kaupunkiin ja maksaa vuokran ja kulutuksen mukaan sähkö-

maksun. Tarjottu tuki on asukkaalle maksuton. 

Muuta   

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/asumispalvelut_hakemus.pdf
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/kuntouttavat-asumispalvelut-ja-liikkuva-tuki
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/kuntouttavat-asumispalvelut-ja-liikkuva-tuki


 

 

   

 

LIITE 2 (16/61) 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Sininauhan tuettu asuminen 

Porin Sininauha Ry 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Henkilöille, jotka tarvitsevat tukea arjen hallintaan, päihteidenkäytön vähentämiseen sekä 

päihteettömyyteen.  

Palvelun  

kuvaus 

Porin Sininauhan päihteettömässä kevyesti tuetussa asumisyksikössä on 23 asuntoa. Asuk-

kaalta odotetaan omaa halua muutokseen sekä päihteettömyyttä. Asukkaan muuttaessa teh-

dään vuokrasopimus ja kuntoutumissuunnitelma. Kuntoutumissuunnitelma on yksilöllinen 

ja tavoitteellinen suunnitelma asukkaan oman arjenhallinnan ja päihteettömyyden tueksi.  

Palveluun hakeutu-

minen 

Sininauhan www-sivuilla on asuntohakemus. Täytettyään hakemuksen sen voi palauttaa 

Sininauhaan joko itse, postitse tai sähköisesti. Yhteyttä voi ottaa myös puhelimitse ohjaa-

jaan. Porilainen, merikarvialainen ja ulvilalainen hakija voi jättää asuntohakemuksen myös 

Porin psykososiaalisiin asumispalveluihin. Kaikki hakijat haastatellaan ennen asumispää-

töksen tekemistä. 

Yhteystiedot Muistokatu 18, 28120 Pori 

Puhelin 044 704 9400 

www.porinsininauha.fi 

info@porinsininauha.fi  

Aukioloajat  

Hinta Asiakas maksaa normaalin vuokran ja hakee siihen asumistuen. 

Muuta  Jokaisen asukkaan tavoitteena on muuttaa omaan asuntoon Sininauhassa kuntoutumisen 

jälkeen. Sininauha voi auttaa asunnon hankinnassa. 

 

 

http://www.porinsininauha.fi/
mailto:info@porinsininauha.fi


 

 

   

 

LIITE 2 (17/61) 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Varikon tuettu asuminen 

Esperi Care 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Yksikkö on tarkoitettu päihderiippuvaisille pitkäaikaisasunnottomille täysi-ikäisille mie-

hille ja naisille, joiden päihteidenkäyttö on heikentänyt heidän psyykkistä, fyysistä tai sosi-

aalista toimintakykyä ja jotka pyrkivät päihteidenkäytön hallintaan tai päihteettömään elä-

mään.  

Palvelun  

kuvaus 

Varikko on päihdekuntoutujille tarkoitettu asumisyksikkö, jossa on 17 asuntoa. Asumisyk-

sikkö Varikko tarjoaa tuettua asumista asunnottomille päihderiippuvaisille. Varikko toimii 

asunto ensin -periaatteella. Varikko on Porin ainoa päihteellinen asumisyksikkö, eli Vari-

kossa ei ole sallittua käyttää päihteitä, mutta asukas voi tulla päihtyneenä kotiinsa.  

Palveluun hakeutu-

minen 

Asukkaaksi hakevan tulee täyttää sekä ARA:n asuntohakemus (https://www.pori.fi/sosi-

aali-ja-terveys/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-sahkoiset-palvelut-ja-lomakkeet#Mielenter-

veys- ja päihdepalvelut). 

Täytettyään hakemuksen sen voi palauttaa osoitteella: 

Asuntohakemus 

Porin kaupungin psykososiaaliset asumispalvelut 

Taitelijankatu 4 

28100 Pori 

 

Kaikki hakijat haastatellaan ennen asumispäätöksen tekemistä. Haastattelujen jälkeen psy-

kososiaalisten asumispalveluiden esimies tekee päätöksen asukasvalinnasta. 

Yhteystiedot Muistokatu 16, 28120 Pori 

Puh. 050-3086529 

Yhteydenotot ark. 9-15, yksikönpäällikkö birgitta.laakeristo@esperi.fi 

Aukioloajat Henkilökunta on paikalla vähintään klo 7.00 -22.00 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 

9.00 - 18.00. 

Hinta Asiakas maksaa normaalin vuokran ja hakee siihen asumistuen. 

Muuta  Tavoitteena on, että asiakkaat kuntoutuvat tulevaisuudessa itsenäisempään asumiseen ja 

päihteettömämpään elämään. Varikko voi auttaa asunnon hankinnassa. 

mailto:birgitta.laakeristo@esperi.fi


 

 

   

 

LIITE 2 (18/61) 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Asumisen ostopalvelut 

Porin kaupungin psykososiaaliset palvelut hankkii päihde- ja mielenterveyskuntoutujien 

asumispalveluja ostopalveluina eri palveluntuottajilta. Palvelukodit sijaitsevat pääosin Sa-

takunnassa.  Mikäli näistä ei löydy palvelun tarvitsijan tarpeita vastaavaa asumista, voidaan 

palvelu hakea muualta. 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Täysi-ikäisille perusturvan alueen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 

Palvelun  

kuvaus 

Toiminnan tavoite on tukea ja ohjata mielenterveys- ja päihdekuntoutujien pärjäämistä 

omassa arjessa kohti hyvää oman elämän hallintaa. 

Palveluun hakeutu-

minen 

Asumispalveluihin hakeudutaan asuntohakemuksella (ARA-hakemus ARA 100/10), joka 

löytyy pori.fi –sivulta: (https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/sosiaali-ja-terveyspalvelui-

den-sahkoiset-palvelut-ja-lomakkeet#Mielenterveys- ja päihdepalvelut) 

Asukkaan asumispaikka valitaan puitesopimuksen piirissä olevista palveluntuottajista; asu-

kaskohtainen paikan valinta perustuu asukkaan yksilölliseen tarpeeseen. Asukashakija voi 

tulla tutustumaan yksikköihin ennen hakemista. Hakija haastatellaan tarpeen mukaan usei-

takin kertoja. Tarvittaessa järjestetään asumisen arviointijakso Porin omien asumisyksiköi-

den arviointiasunnoissa. Haastattelujen ja mahdollisen asumisen arviointijakson jälkeen 

asumispalveluiden esimies tekee päätöksen asukasvalinnasta. 

Yhteystiedot  Psykososiaalisten asumispalveluiden esimies, puh. 0447019597, helena.elmgren@pori.fi 

 

Aukioloajat virka-aikana 

Hinta Asumisesta peritään sosiaalihuoltolainsäädännön mukaiset maksut 

Muuta   

 

 

 

 

  



 

 

   

 

LIITE 2 (19/61) 

Asunnottomien yömajoitus 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Ensisuoja 

Porin Sininauha Ry 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Henkilöille, jotka ovat asunnottomia tai muuten suojan tarpeessa olevia.  

Palvelun  

kuvaus 

Tarjoaa mahdollisuuden yöpymiseen. Ensisuojassa myös peseytymis- ja pyykinpesumahdol-

lisuus.  

Palveluun hakeutu-

minen 

Ensisuojan palvelut ovat kaikille satakuntalaisille avoimia. Erillistä lähetettä tai ilmoittautu-

mista ei tarvita satakuntalaisilta, mutta muualta Suomesta tulevat tarvitsevat maksusitoumuk-

sen.  

Yhteystiedot Muistokatu 18, 28120 Pori 

Puhelin 044 704 9400 

www.porinsininauha.fi 

info@porinsininauha.fi  

Aukioloajat Avoinna joka päivä klo 17.00-08.00.  

Hinta Palvelu on satakuntalaisille maksutonta. 

Muuta  Palveluun voi hakeutua myös päihtyneenä. 

 

 

 

  

http://www.porinsininauha.fi/
mailto:info@porinsininauha.fi


 

 

   

 

LIITE 2 (20/61) 

Jalkautuva työ 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Liikkuva tuki LiiTu 

Porin perusturvakeskus/psykososiaaliset asumispalvelut 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

LiiTu on suunnattu 18 - 65 -vuotiaille perusturvan alueen mielenterveys- ja päihdekuntou-

tujille, neuropsykiatrisille asiakkaille tai elämänhallintakriisissä oleville asiakkaille. 

 

Palvelun  

kuvaus 

Liikkuva tuki eli LiiTu on jalkautuvan työn malli, joka tukee, auttaa ja ohjaa yksilöllisesti 

asiakasta mahdollisimman itsenäiseen pärjäämiseen ja osallisuuteen omassa arjessaan. 

LiiTu-työ on tavoitteellista, lyhytkestoista ja yksilölliseen asiakassuunnitelmaan pohjautu-

vaa. LiiTu tukee ja ohjaa konkreettisesti arjen hallinnassa.  Perustehtävänä on tukea asia-

kasta sekä hänen kotonaan että kodin ulkopuolella muissa asiakkaan toimintaympäristöissä. 

Toiminta sisältää mm. tukea ja ohjausta asiakkaiden asioiden hoitoon liittyvissä asioissa, 

asunnon siisteyden ylläpidossa sekä henkilökohtaisen hygienian hoidossa, voinnin seuran-

nassa, mielekkääseen tekemiseen eli osallisuuteen kannustaminen jne.  Ei ole hoitotyötä.  

Tavoitteena on parantaa asiakkaiden oman elämän hallintaa ja pärjäämistä omassa arjessaan. 

 

Palveluun hakeutu-

minen 

Asiakkuuteen hakeudutaan psykososiaalisten asumispalveluiden esimiehelle osoitetulla pal-

velupyynnöllä. 

Yhteystiedot Asumispalveluiden esimies, puh. 044-7019596, helena.elmgen@pori.fi 

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/kuntouttavat-asumispal-

velut-ja-liikkuva-tuki 

Aukioloajat Pääsääntöisesti virka-aikaan, poikkeustilanteissa iltaisin. 

Hinta Asiakkaille maksuton.  

Muuta  Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään yksilöllinen asiakassuunitelma. 

 

 

 

  

mailto:helena.elmgen@pori.fi
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/kuntouttavat-asumispalvelut-ja-liikkuva-tuki
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/kuntouttavat-asumispalvelut-ja-liikkuva-tuki


 

 

   

 

LIITE 2 (21/61) 

Päivä- ja työtoimintaa 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Kuntouttava päivä- ja työtoimintayksikkö Tinki, 

Porin perusturvakeskus/psykososiaaliset avopalvelut 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Työikäisille aikuisille, jotka ovat kiinnostuneita kädentaidoista ja jotka tarvitsevat tukea ja 

toiminnallista tekemistä päiviinsä. Esimerkiksi päihdekuntoutujille, mielenterveyskuntoutu-

jille, työttömille; ihmisille jotka hyötyvät yksikössä toteutettavasta säännöllisestä ja tavoit-

teellisesta toiminnasta. 

Palvelun  

kuvaus 

Päivätoiminta mahdollistaa mielekkään toiminnan arjessa ihmisille, joiden muuten on vaikea 

sitä löytää. Toiminta mm. tukee päivärytmin toteutumista ja omien voimavarojen vahvista-

mista. 

Päivä- ja työtoiminnan perustehtävä on edistää asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista, 

sekä mahdollistaa jokaisen asiakkaan oman yksilöllisen prosessin toteutuminen kuntoutumi-

sessa. Monilla paluu työelämään tai opiskeluun on tärkeimpänä tavoitteena, mutta myös yhtä 

tärkeänä nähdään oman hyvän elämän löytyminen tai sen sisällön luominen. 

Asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma. 

 

Palveluun hakeutu-

minen 

Päivätoimintaan tuloprosessi aloitetaan yhteydenotolla yksikköön, josta ohjeistetaan, miten 

toimitaan siitä eteenpäin.  

Yhteystiedot  Ulasoorintie 6 28600 Pori  

Vastaava ohjaaja, puh. 044-7013290, jaana.salonoja@pori.fi 

 

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/tinki_esite_suomi.pdf 

 

Aukioloajat arkisin klo 8-16 

Hinta maksuton 

Muuta   

 

 

 

  

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/tinki_esite_suomi.pdf


 

 

   

 

LIITE 2 (22/61) 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Työtoimintayksikkö Jopi 

Porin perusturvakeskus/psykososiaaliset avopalvelut 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Työikäisille, mielenterveys – ja päihdekuntoutujille ja työttömille työnhakijoille, jotka hyö-

tyvät säännöllisestä ja tavoitteellisesta toiminnasta, jossa keskeisintä on yhteisöllisyys ja 

työn tekeminen.  

Palvelun  

kuvaus 

Työtoimintayksikkö Jopi on kuntouttava työyhteisö, jonka toiminnassa painottuu yhteisöl-

lisyys. Jopissa toteutetaan sosiaalista kuntoutumista, työ- ja toimintakyvyn arviointia sekä 

työelämäkuntoutusta. Kuntoutuksen keinoina toimivat alihankintatyöt, keittiötyöt Jopin 

omassa ruokalassa sekä liikunta ja virkistystoiminta. Työtoiminnan perustehtävä on edistää 

asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista. Monilla paluu työelämään tai opiskeluun on 

tärkeimpänä tavoitteena, mutta myös yhtä tärkeänä nähdään oman hyvän elämän löytymi-

nen tai sen sisällön luominen. 

Asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma. Työtoiminnassa käydään 3-5 

päivää viikossa, enintään 6 h/pvä. 

 

Palveluun hakeutu-

minen 

Palveluun tulo edellyttää päätöstä asiassa. Jopiin tuloprosessi aloitetaan yhteydenotolla yk-

sikköön, josta ohjeistetaan miten toimitaan siitä eteenpäin (yhteydenotto – tutustumiskäynti 

– lähete – arviointijakso).  

Yhteystiedot  Satakunnankatu 33-35 B (3 krs.), 28130 Pori 

Vastaava ohjaaja, puh. 044-7013290, jaana.salonoja@pori.fi 

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/jopi_esite_suomi.pdf  

 

Aukioloajat arkisin klo 8-16 

Hinta maksuton 

Muuta   

 

 

 

 

  



 

 

   

 

LIITE 2 (23/61) 

Matalan kynnyksen toimintaa 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Kohtaamispaikka Positiimi 

Porin perusturvakeskus/psykososiaaliset avopalvelut 

Palvelu on tarkoitettu Sellaisille aikuisille tarkoitettu päihteetön matalan kynnyksen paikka, jotka haluavat 

saada arkeensa turvallisen paikan tavata muita ihmisiä, tulla kohdatuksi yksilönä ja jakaa 

elämäänsä muiden kanssa haluamansa määrän verran. 

Palvelun 

kuvaus 

Positiimista on mahdollista saada ilman ajanvarausta ja nimettömänä palveluohjausta ja 

tukea mieltä askarruttaviin asioihin. 

Toiminnalla tavoitellaan muun muassa sosiaalisuuden lisäämistä, elämänlaadun parane-

mista ja edistetään hyvää arkea. 

Erilaista toimintaa kuten pelejä, tapahtumia ja retkiä. Positiimissa työskentelee kaksi 

psykososiaalisten palveluiden työntekijää. 

Positiimissa toimii kahvila Sarastus. 

Palveluun hakeutu-

minen 

Saapumalla paikan päälle. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. 

Ei vaadi lähetettä.  

Yhteystiedot Liisankatu 11, 28100 Pori 

Puhelin 044 701 0783 

 

Facebook-sivuilla ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista: http://www.face-

book.com/liisankatu11  

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/kuntouttava-paiva-

ja-tyotoiminta 

Aukioloajat Maanantaista torstaihin klo 8.30-15.45. 

Perjantaisin klo 8.30-14.30. 

Hinta Palvelu on maksuton. 

Muuta  

http://www.facebook.com/liisankatu11
http://www.facebook.com/liisankatu11
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/kuntouttava-paiva-ja-tyotoiminta
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/mielenterveys-ja-paihdetyo/kuntouttava-paiva-ja-tyotoiminta
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Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Asukastupatoiminta 

Porin perusturvakeskus / Aikuissosiaalityö 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Asukastupa on tarkoitettu kaikenikäisten asukkaiden kohtaamispaikaksi. 

Palvelun  

kuvaus 

Asukastupa on kohtaamispaikka kaikille. Asukastuvassa järjestetään moninaista toimintaa, 

kuten esimerkiksi leipomista, kahvila, maksutonta ruokaa, maksutonta kerho- ja virkistystoi-

mintaa, retkitoimintaa, infotilaisuuksia eri aihepiireistä, kirjastopalvelu, lehdenlukupalvelu, 

ATK-ohjausta, korjausompelua ja tavaranvaihtopiste. WWW-sivuilla on jokaisen asumistu-

van viikkoaikataulu. 

Palveluun hakeutu-

minen 

Kaikille avoin. 

Yhteystiedot  Pihlavan asukastupa: Harry Gullichsenintie 14, 28800 Pori.  

Puhelin (02) 635 3871. 

Pormestarinluodon asukastupa: Liikekeskus, Alahangantie 1, 28190 Pori. Puhelin (02) 634 

9427. 

Sampolan asukastupa: Liikekeskus, Kouvonraitti 7, 28370 Pori. Puhelin (02) 654 1294. 

paivi.visavuori(at)pori.fi  

anne.levomaki(at)pori.fi http://www.pori.fi/perusturva/sosiaalijaperhe/aikuissosiaalityo/asu-

kastuvat.html 

Aukioloajat Arkisin klo 9.00-15.00 

Hinta Palvelu on maksuton. 

Muuta  

 

 

 

 

http://www.pori.fi/perusturva/sosiaalijaperhe/aikuissosiaalityo/asukastuvat.html
http://www.pori.fi/perusturva/sosiaalijaperhe/aikuissosiaalityo/asukastuvat.html
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Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Yhteisötalo Otava 

Satakunnan yhteisökeskus 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Satakuntalaisille, jotka kaipaavat ryhmiä ja tekemistä. 

Palvelun  

kuvaus 

Lounaskahvila Otavan Olkkari avoinna arkisin, kahvilatoimintaa ja lounas, joilla rahoite-

taan yhteisötoimintaa. Lisäksi eri yhdistysten tiloja, joissa järjestetään monenlaista toimin-

taa monenlaiseen tarpeeseen. 

Palveluun hakeutu-

minen 

Palvelun Facebook-sivuilla on ilmoitetut Otava Open –tilaisuudet jolloin on mahdollista 

tutustua talon toimintaan. Monet järjestöt ilmoittavat toiminnastaan omilla sivuillaan. 

Yhteystiedot  Otavankatu 5 A 28100 Pori 

p. 044 529 6803 

toimisto@yhteisokeskus.fi 

Ajankohtaista tietoa löytyy www.facebook.fi/otavatalo/ 

Aukioloajat Kahvila avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00. 

Lounasta tarjolla maanantaista perjantaihin klo 10.30-13.30.  

Ajankohtaiset aukioloajat löytyvät www-sivuilta. 

Hinta Kahvilan tuotteet ja lounas ovat maksullisia, muu toiminta pääosin maksutonta. 

Muuta  

 

 

 

mailto:toimisto@yhteisokeskus.fi
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Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Päivätoimintakohtaamispaikka Pointti 

Porin Sininauha Ry 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Henkilöille, jotka kaipaavat päihteetöntä toimintaa, tekemistä ja ryhmiä arkeen. 

Palvelun  

kuvaus 

Päihteetön päivätoimintakeskuskohtaamispaikka, jossa voi tavata muita ja kohdata ver-

taisia. Pointissa tarvittaessa palveluohjausta sekä apua erilaisten lomakkeiden täyttöön.  

Palveluun hakeutu-

minen 

Pointtiin voi tulla ilmoittamatta sen aukioloaikoina tai olla yhteydessä Pointin henkilö-

kuntaan, yhteystiedot www-sivuilla. 

Yhteystiedot  Muistokatu 18, 28120 Pori. Sijaitsee asumisyksikön yhteydessä. 

www.porinsininauha.fi 

info@porinsininauha.fi  

Aukioloajat Maanantaista torstaihin klo 10.00-14.00.  

Hinta Palvelu on maksutonta. 

Muuta Koulujen aukioloaikoina tarjotaan ylijäämäruoasta lounasta noin klo 13.30, joka syö-

dään yhdessä. Torstai aamuisin klo 10 yhteinen aamiainen. Päivittäin myös lehtienluku-

mahdollisuus. 

 

 

 

 

 

http://www.porinsininauha.fi/
mailto:info@porinsininauha.fi
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Vertaistukea ja matalan kynnyksen paikkoja / Päihdekuntoutujat 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka 

Porin A- kilta ry 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Päihdeongelmaisille, päihdeongelmista toipuneille, yksinäisille tai muuten vaikeassa elä-

mäntilanteessa oleville. 

Palvelun  

kuvaus 

Päivittäinen edullinen ruokailu- ja kahvittelumahdollisuus, tietokoneiden käyttö, lehtien lu-

kua, tv:n katselu, pelien pelailu, yleinen keskustelu ja seurustelu toisten kävijöiden kanssa. 

Henkilökohtaisempaan keskusteluun ja vertaistukeen on mahdollisuus. 

Lisäksi tiloissa on kirpputori, säännöllistä kerhotoimintaa ja mahdollisuus erilaisiin talkoo-

töihin.   

Palveluun hakeutu-

minen 

Saapumalla yhdistyksen tapahtumaan. 

Yhteystiedot Vapaudenkatu 11, 28100 Pori 

Puhelin (02) 641 6040 

akiltapori@gmail.com  

Aukioloajat Arkisin klo 9.00-14.00. 

Lauantaisin klo 14.00-17.00. 

Hinta Palvelu on maksutonta. 

Muuta Toiminta on päihteetöntä. Kesäisin käytössä myös A-killan piha.  

 

 

  

mailto:akiltapori@gmail.com
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Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

 

Vertaistukea vankilasta vapautuvalle/vapautuneelle 

KRIS Satakunta ry 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

KRIS tukee vankilasta vapautuneita, syrjäytymisuhan alla olevia ja päihdeongelmaisia hen-

kilöitä päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen vertaistukiperiaatteella. 

Palvelun kuvaus Toimintakeskustyötä, vankila- ja rikosseuraamustyötä, perhetyötä, naistyötä ja erityisnuori-

sotyötä. 

Palveluun hakeutu-

minen 

Toimintakeskuksella käyminen, sähköpostin lähettäminen tai soittaminen. 

Yhteystiedot Liisankatu 10, 28100 Pori (toimintakeskus) 

Toimintakeskus, puhelin 044 236 1410 

Toiminnanjohtaja Minna Wahlman, puhelin 044 989 6944 

satakunta@kris.fi 

https://kris.fi/  

 

Facebook: KRIS Satakunta ry 

Instagram: krissatakunta 

Aukioloajat Maanantaista perjantaihin klo 10.00-15.00. 

Hinta Maksuton. 

Muuta KRIS on alun perin Ruotsista lähtöisin oleva ympäri maailmaa levinnyt järjestö. Suomessa 

toimii 5 paikallisyhdistystä sekä KRIS Suomen Keskusliitto ry.  

Yhdistys on poliittisista puolueista ja muista aatesuunnista riippumaton.  

Toiminnan periaatteet ovat päihteettömyys, rehellisyys, toveruus ja yhteisvastuu. 

mailto:Satakunta@kris.fi
https://kris.fi/
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Vertaistukiryhmät päihdeongelmiin Porin seudulla 

 

AA-RYHMÄT Ma Ti Ke To Pe La Su 

AA-Karhuryhmä 

Itsenäisyydenkatu 28, Pori 

 19.00  19.00    

AA-Perjantairyhmä 

Pohjoispuisto 7, Pori 

19.00 19.00 11.00  19.00   

Porin AA-ryhmä 

Mikonkatu 26, Pori 

19.00  19.00* 18.00** 19.00  10.00 

AA-kerho 

Koulukuja 7, Ulvila 

    19.00   

Pirttikari Avoryhmä 

Sandöntie 474, Ahlainen 

     16.00***  

Orava-ryhmä 

Finbyyntie 8,  

Noormarkku 

18.00****       

Päihdekuntoutus 

Veturitallinpolku 4, Pori 

 15.00      

 

*=avopalaveri ja perinnepalaveri 

**=naisten ryhmä 

***=kesäaikana 

****=joka kuukauden ensimmäinen ryhmä on avoin 

 

Ryhmien kokoontumisajat ja paikat saattavat muuttua, joten ne kannattaa tarkistaa yhdistysten nettisivuilta: 

http://www.aasata.fi/satakunnanryhmat.htm 

 

 

AA-auttavat puhelimet Satakunnassa http://www.aasata.fi/SatakunnanAuttavat.htm 

Porin AA-ryhmä: 044 989 45 65, joka päivä klo 8-22. 

 

 

  

http://www.aasata.fi/satakunnanryhmat.htm
http://www.aasata.fi/SatakunnanAuttavat.htm
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Muita vertaistukiryhmiä päihdeongelmaiselle Porin seudulla 

 

NA-Action Maanantai klo 19.30-20.50. Otavankatu 5C 

28100 Pori 

NA-Uusi Elämä Tiistai klo 17.00-18.15. 

Keskiviikko klo 11.00-12.00. 

Sunnuntai klo 17.00-18.15. 

Mikonkatu 26 

28100 Pori 

NA-Varikko Keskiviikko klo 16.45-17.45. Muistokatu 16 

28100 Pori 

Puhtaat sävelet 

 

Lauantai klo 17.00-18.00. Veturitallinpolku 4 

28120 Pori 

NA-halaus 

 

Sunnuntai klo 17.30-18.45. Liisankatu 11 

28100 Pori 

 

Ryhmien kokoontumisajat ja paikat saattavat muuttua, joten ne kannattaa tarkistaa yhdistysten nettisivuilta: 

https://www.nasuomi.org/kokoukset/ 

 

  

https://www.nasuomi.org/kokoukset/
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Vertaistukiryhmiä päihdeongelmaisen läheisille Porin seudulla 

Porin Al-Anon –ryhmä  Tiistai klo 19.00. 

Lisäksi auttava puhelin  

050 431 8495 klo 17.00-21.00. 

Mikonkatu 26 

alakerta 

Oravaperhe Al-Anon 

 

Keskiviikko klo 18.00-20.00. Vaarinpolku 2 

Noormarkku 

ACA Suomi/ 

AAL Alkoholistien aikuiset lap-

set 

Yleinen Skype-ryhmä perjantaisin klo 17.30-

19.00. Lisätietoa https://si-

tes.google.com/view/aca-skaippi/etusivu?aut-

huser=0.  

 

Porin ryhmän kokoontumisista sovitaan yhdessä.  

aalporissa@gmail.com 

https://www.aal.fi/  

 

Irti Huumeista ry Tapahtumakalenteri ja tapaamiset osoitteessa 

https://irtihuumeista.fi/. 

Lisää kohdassa Vertaistukiryhmät. 

Puhelin 050 543 5230. 

Otavankatu 3 A 

 

Al-Anon -ryhmien kokoontumisajat ja paikat saattavat muuttua, joten ne kannattaa tarkistaa yhdistysten nettisi-

vuilta: https://www.al-anon.fi/ryhmat  

 

 

 

  

https://sites.google.com/view/aca-skaippi/etusivu?authuser=0
https://sites.google.com/view/aca-skaippi/etusivu?authuser=0
https://sites.google.com/view/aca-skaippi/etusivu?authuser=0
mailto:aalporissa@gmail.com
https://www.aal.fi/
https://irtihuumeista.fi/
https://www.al-anon.fi/ryhmat
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Vertaistukea ja matalan kynnyksen paikkoja / Mielenterveyskuntoutujat 

Palvelu ja palvelun tar-

joaja 

 

Porin Klubitalo Sarastus  

Tukiranka ry 

Palvelu on tarkoitettu Työikäisille ihmisille, joilla on tai on ollut psyykkisiä sairauksia, myös neuropsykiatrisen diagnoosin omaavat 

ihmiset.  

Palvelun  

kuvaus 

Toiminta perustuu työpainotteisen päivän ympärille. Klubitalon jäsenet työskentelevät yhdessä henkilökunnan 

kanssa Klubitalon eri työtehtävissä. Klubitalo tukee ja ohjaa jäseniään työllistymään, opintoihin, oppimaan uusia 

tietoja ja taitoja, sekä kehittämään sosiaalisia suhteitaan. 

Kuntoutuminen on porrasmaista. Klubitalon kuntoutusmallissa työpainotteinen päivä sekä yhteisö muodostavat 

kuntoutuksen kulmakiven. Klubitalon kaikki työskentely perustuu toimintakykyä edistävään työskentelyyn. Val-

mentavaa ja kuntouttavaa palvelua tarjotaan etupäässä nuorille ja työhön palaaville. 

Kuntoutujan elämäntilanne pyritään ottamaan kokonaisvaltaisesti huomioon ja yhteiskunnallisia tukipalveluja 

tarjotaan yhteistyössä muiden yhteistyötahojen kanssa. Kuntoutuminen perustuu kognitiiviseen, sosiaaliseen, 

psyykkiseen ja työ- ja opiskeluvalmiuksien kuntoutumiseen. 

Palveluun hakeutumi-

nen 

Klubitalon jäsenyys alkaa kaikille avoimen infohetken kautta, joka järjestetään Klubitalolla joka torstai klo 9.30. 

Infoon ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan riittää, että saapuu paikalle. Infossa kerrotaan klubitalon toimin-

nasta, työyksiköistä ja ryhmistä. 

 

Tämän jälkeen voi päättää, haluaako aloittaa tutustumisjakson. Samalla voidaan sopia tulohaastettuajankohta ja 

perehdytysjakson aloittamispäivä. 

 

Perehdytysjakso koostuu kahdesta käyntikerrasta peräkkäisinä keskiviikkoina (yht. 3 tuntia). Tänä aikana tutus-

tutaan tarkemmin klubitalomaailmaan ja kartoitetaan, miten klubitaloa pystyy parhaiten hyödyntämään. Jakson 

aikana on mahdollista myös osallistua yksiköiden työtehtäviin klubitalon mentorivalmentajan ja henkilökunnan 

opastuksella.  

 

Tutustumisjaksolle saa tutustumisnumeron ja jakson jälkeen, jos päättää jatkaa jäsenenä, vaihtuu numero jäsen-

numeroksi. 

 

Jäsenyys on aikarajoitteeton ja vapaaehtoinen. Jäsen hyödyntää Klubitalon palveluja omien tarpeiden mukaan. 
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Yhteystiedot  Vapaudenkatu 3, 28100 Pori 

Puhelin 02-634 1650 

www.porinklubitalosarastus.fi 

klubitalo@tukiranka.fi 

Teppo Palonen 

044-3304438 

teppo.palonen@tukiranka.fi 

 

Aukioloajat Maanantaista torstaihin klo 8.00-15.00. 

Perjantaisin klo 8.00-13.45. 

Hinta Palvelu on maksuton. 

Muuta  Torstaisin klo 9.30 infotilaisuus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.porinklubitalosarastus.fi/
mailto:klubitalo@tukiranka.fi
mailto:teppo.palonen@tukiranka.fi
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Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

 

HYVIS – Hyvän mielen talo 

Porin Mielenterveystoiminnan Tuki ry 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Mielenterveyskuntoutujille, jotka kaipaavat matalan kynnyksen toimintaa 

Palvelun  

kuvaus 

HYVIS järjestää virkistys-, vertais- ja liikuntaryhmiä aikuisille mielenterveyskuntoutujille 

sekä retkiä ja tapahtumia.  

Palveluun hakeutu-

minen 

Palveluun voi mennä tutustumaan tiistaisin kello 13 tai varata muun tutustumisajan. 

Yhteystiedot  Valtakatu 9, 28100 Pori 

(käynti sisäpihan puolelta) 

Puhelin (02) 632 4626 

www.porinhyvis.fi/ 

pmttt@porinhyvis.fi  

Aukioloajat Aukioloajat ovat vaihtelevia, ajankohtaiset aukiolot löytyvät www-sivuilta. 

Hinta Toiminta on maksutonta, mutta retkistä ja lounaasta veloitetaan. 

Muuta  Parittomina lauantaina hävikkiruuasta koostettu maksuton brunssi ja joka päivä myynnissä 

kotiruokalounas. 

 

  

http://porinhyvis.fi/
mailto:pmttt@porinhyvis.fi
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Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

 

Vertaistukea omaisille  

Finfami Satakunta 

 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Mielenterveysomaisille, jotka kaipaavat vertaistukea. 

Palvelun  

kuvaus 

Omaisyhdistys, jonka tarkoituksena on tukea ja auttaa mielenterveysomaisia. Yhdistys tar-

joaa vertaistukea, omaisneuvontaa, tietoa ja keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen 

sekä tiedottaa edunvalvonnasta. 

Palveluun hakeutu-

minen 

Torstaisin kello 16.00-19.00 paikalla omaistyöntekijä (pois lukien loma-ajat ja pyhäpäi-

vät). 

Yhteystiedot Yhteisötalo Otava 

Otavankatu 6A, 28100 Pori 

Puhelin 044 303 6282 

toimisto@finfamisatakunta.fi 

www.finfamisatakunta.fi  

Aukioloajat Torstaisin klo 16.00-19.00. 

Hinta Pääosin maksutonta 

Muuta  Torstain aukiolo on Tuki-Torstai.  

 

 

 

  

mailto:Toimisto@finfamisatakunta.fi
http://www.finfamisatakunta.fi/
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Vertaistukea synnytyksen jälkeiseen masennukseen 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

 

Avoin vertaistukiryhmä 

ÄIMÄ ry 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Äimä ry:n vertaistukiryhmät ovat väsyneille, uupuneille, alavireisille tai raskauden aikaista 

masennusta tai synnytyksen jälkeistä masennusta sairastaville äideille. 

Palvelun  

kuvaus 

Suurin osa Äimän ryhmistä on avoimia. Se tarkoittaa, että mukaan voi tulla kesken kauden 

ja silloin kun haluaa, ehtii ja jaksaa. Mukana voi olla yhden kerran tai vaikka joka kerta. 

Palveluun hakeutu-

minen 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 

Ryhmänvetäjän puhelin 045 165 8855 tai 

sähköpostilla satakunta.aima@gmail.com.  

Yhteystiedot  Lapsis ry:n tilat 

Rautatienpuistokatu 6A, 28130 Pori 

https://aima.fi/vertaistukiryhmat/  

Aukioloajat Tapaamisajat löytyvät ÄIMÄ ry:n www-sivuilta, osoitteesta https://aima.fi/vertaistukiryh-

mat/.  

Hinta Ryhmiin mukaan tuleminen ei edellytä Äimä ry:n jäsenyyttä ja ne ovat maksuttomia. Ryh-

missä tarjotaan veloituksetta kahvia, teetä ja pientä purtavaa. 

Muuta  Ryhmään voi ottaa mukaan maksimissaan 2-vuotiaan lapsen. 

  

mailto:satakunta.aima@gmail.com
https://aima.fi/vertaistukiryhmat/
https://aima.fi/vertaistukiryhmat/
https://aima.fi/vertaistukiryhmat/
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Ohjaustoimintaa 

Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

 

Yhden luukun periaatteella toimiva palvelupiste 

Ohjaamo Satakunta 

Palvelu on tarkoi-

tettu 

Alle 30-vuotiaille, jotka tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa elämän eri osa-alu-

eilla. 

Palvelun kuvaus Ohjausta ja neuvontaa muun muassa työhön ja työllistymisen tukemiseen, ar-

keen ja elämäntaitoihin, harrastuksiin ja terveyteen liittyen. 

Palveluun hakeutu-

minen 

Palveluun voi mennä paikan päälle, soittaa, lähettää tekstiviestin/WhatsApp-

viestin, sähköpostin tai yksityisviestin Facebookissa. 

Yhteystiedot Yrjönkatu 17 (Promenadikeskus), 28100 Pori 

Puhelin 044 7018000 

ohjaamosatakunta@pori.fi 

www.ohjaamot.fi  

Aukioloajat Maanantai 12.00-15.00. 

Tiistaista torstaihin 12.00-16.00. 

Perjantai 12.00-15.00. 

Hinta Palvelu on maksuton. 

Muuta  

 

 

 

 

mailto:ohjaamosatakunta@pori.fi
http://www.ohjaamot.fi/
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Palvelu ja palvelun 

tarjoaja 

Etsivä nuorisotyö 

Porin kaupunki 

Palvelu on tarkoitettu Nuorille, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella tai ajautumassa niiden ulkopuo-

lelle.  

Palvelun kuvaus Etsivä nuorisotyö on vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista toimintaa 15-29 

vuotiaille porilaisille nuorille. Nuori saa yksilöllistä tukea ja ohjausta arkeen liittyviin 

asioihinsa, tarvittavia palveluiden tavoittamiseen sekä koulutus- ja työtilanteisiin, tule-

vaisuuden suunnitteluun ja tukea asiointiin eri virastoissa. 

Palveluun hakeutu-

minen 

Yhteyttä etsivään nuorisotyöhön voi ottaa nuori itse, vanhemmat, kaverit, opettaja, sosi-

aalityöntekijä tai kuka vain nuoren tilanteesta huolestunut henkilö.  

Yhteystiedot Miia Hämäläinen, puh. 044 701 418, 

Veturintallikatu 7, 28120 Pori 

Tiina Aydin, puh. 044 702 1302, 

Veturintallikatu 7, 28120 Pori 

Satu Sirviö, puh. 044 701 1386, 

Isolinnankatu 12, 28100 Pori 

Mira Salokangas, puh. 044 701 4185, 

Isolinnankatu 12, 28100 Pori 

Muita keinoja ottaa yhteyttä löytyy Etsivä nuorisotyön www-sivuilla http://www.porin-

sininauha.fi/etsiva-nuorisotyo/. 

Aukioloajat Työntekijät tavoittaa pääosin arkisin klo 8.00-16.00 puhelimitse (soittamalla, tekstivies-

tillä tai WhatsAppissa) 

Hinta Palvelu on maksutonta. 

Muuta  

http://www.porinsininauha.fi/etsiva-nuorisotyo/
http://www.porinsininauha.fi/etsiva-nuorisotyo/
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Muuta tekemistä, paikkoja ja toimintoja Porissa 

Ulkoilureitit Porissa http://arcgis.pori.fi/storymaps  

Porin liikuntapaikat https://www.pori.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikuntapaikat  

Matkailukohteita Porissa https://www.visitpori.fi/ 

Porin kulttuuri ja liikunta https://www.pori.fi/ota-yhteytta/sahkoinen-asiointi-ja-lomakkeet/kult-

tuuri-ja-liikunta 

Porin harrastushaku (tulossa) https://www.pori.fi/ota-yhteytta/sahkoinen-asiointi-ja-lomakkeet/kult-

tuuri-ja-liikunta 

Porin seudun kansalaisopisto http://www.pori.fi/kansalaisopisto 

Otsolan kansalaisopisto http://www.otsola.net 

Satakunnan museo https://www.pori.fi/satakunnan-museo 

Palvelukartta Pori http://palvelukartta.pori.fi/ 

Porin taidemuseo http://www.poriartmuseum.fi/fin/index.php 

Porin teatterit http://www.porinteatteri.fi  

http://www.rakastajat.fi  

Porin kirjastot https://www.pori.fi/kirjasto 

Kulttuuritalo Annankatu 6 https://www.pori.fi/kulttuuri-ja-liikunta/lisaa-kulttuuria/kulttuuritalo-

annankatu-6 

 

http://arcgis.pori.fi/storymaps
https://www.pori.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikuntapaikat
http://www.porinteatteri.fi/
http://www.rakastajat.fi/
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Martat https://www.martat.fi/tapahtumapaikka/satakuntatalo-lapinrinne-1/ 

Porin seudun tapahtumakalenteri https://tapahtumat.pori.fi/ 

Mu Pori o kaunis -sivusto https://www.muporiokaunis.fi/sivu/etusivu 

Yhteisökeskus http://www.yhteisokeskus.fi/jasenyhdistykset/ 
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Psykiatria 

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kaikki psykiatrian hoitopaikat löytyvät osoitteesta 

http://www.satshp.fi/toimipaikat/psykiatrian-erikoisalat/psykiatria/Sivut/default.aspx. 

Samalta sivulta löydät lisätietoa hoitopaikoista. 

 

Psykiatrisen hoidon toimialue vastaa psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta Satakunnan sairaanhoito-

piirissä. Yhteistyössä ovat mukana kuntien perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi. 

 

Psykiatrian erikoisalat jakaantuvat lasten- ja nuortenpsykiatriaan sekä psykiatriaan. 

 

 

Avohoito 

Porin psykiatrian poliklinikka 

- Palvelee 23 vuotta täyttäneitä aikuisia Porin yhteistoiminta-alueella, johon kuuluvat Pori, Ul-

vila, Merikarvia ja Lavia. 

- Hoitaa potilaita, jotka kärsivät psykoottisuudesta, vaikeista mielialahäiriöistä, ahdistuneisuus-

häiriöistä tai monihäiriöistä. 

- Tutkii myös potilaita, joilla on neuropsykiatrisia häiriöitä. 

- Vaatii lääkärin kirjoittaman lähetteen. 

 

Psykoosiklinikka 

- Tutkii, hoitaa ja kuntouttaa aikuisia, joilla on todettu tai epäillään psykoosisairautta. 

- Palvelee Porin yhteistoiminta-alueella asuvia ihmisiä, johon kuuluvat Pori, Ulvila ja Merikar-

via. 

- Vaatii lääkärin kirjoittaman lähetteen. 

 

Päihdepsykiatrian poliklinikka 

- Tekee arviointeja ja hoitaa potilaita, joilla on vaikea päihdeongelma ja lisäksi muita sairauk-

sia. Pääsääntöisesti potilaat ovat aikuisia. 

- Vaatii lääkärin kirjoittaman lähetteen. 

 

TAY eli tehostetun avohoidon yksikkö 

- Tarjoaa tiivistä psykiatrista avohoitoa potilaille, jotka eivät välttämättä tarvitse sairaalaosas-

ton ympärivuorokautista turvaa. 

- Potilaat tulevat yleensä terveyskeskuspäivystyksen kautta ja heidän on saatava nopeasti arvio 

siitä, tarvitsevatko he psykiatrista hoitoa. Vaatii lääkärin kirjoittaman lähetteen. 

 

Vanhuspsykiatrian poliklinikka 

 

http://www.satshp.fi/toimipaikat/psykiatrian-erikoisalat/psykiatria/Sivut/default.aspx
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- Tutkii ja hoitaa sairaanhoitopiirin alueella vanhuspsykiatrian erityistason ongelmatapauksia. 

Poliklinikalla ehdotetaan myös tarpeisiin sopivaa hoitopaikkaa. 

 

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka 

- Tutkii ja hoitaa aikuisia potilaita, joilla on ruumiillisiin sairauksiin liittyviä mielenterveyden 

häiriöitä. 

- Vaatii lääkärin kirjoittaman lähetteen. 
 

 

 

 

Laitoshoito 

Porin päiväyksikkö 

- Avohoidon yksikössä yhteisöhoidossa potilaat ja henkilökunta muodostavat yhteisön, jolta 

saa tukea. Lisäksi potilaat oppivat auttamaan itseään. 

- Vaatii lääkärin kirjoittaman lähetteen. 

 

Yleissairaalapsykiatrian osasto M0 

- Tutkii ja hoitaa aikuisia potilaita, joilla on ruumiillisiin sairauksiin liittyviä mielenterveyden 

häiriötiloja. 

- Tyypillisiä potilasryhmiä ovat masentuneet, sähköhoitopotilaat, syömishäiriöpotilaat ja kipu-

potilaat. 

- Vaatii lääkärin kirjoittaman lähetteen. 

 

Akuuttipsykiatria (Harjavalta) 

- Osasto 22: Avo-osasto. 18-64 –vuotiaille potilaille, jotka tarvitsevat äkillistä sairaalahoitoa 

pääasiassa vaativan mielenterveysongelman hoitoon. 

- Osasto 23: Suljettu osasto. 18-64 –vuotiaille potilaille, jotka tarvitsevat tahdosta riippuma-

tonta hoitoa. Hoitaa myös vapaaehtoisesti hoitoon tulleita. 

 

Psykiatrian kuntoutusosasto (Harjavalta) 

- Osasto 24: Suurin osa potilaista siirtyy osastolle pidempään kuntouttavaan hoitoon vastaan-

otto-osastolta. Osa potilaista tulee suunnitelluille intervallijaksoille tai esimerkiksi valtion 

mielisairaaloista jatkohoitoon. 

- Osasto 25: Hoitaa potilaita, joilla on mielenterveysongelmia ja jotka tarvitsevat pidempää 

kuntouttavaa hoitoa. 

- Osasto 43: Yleensä potilaat tulevat osastolle psykiatrian muilta osastoilta tai psykiatrian avo-

hoidon yksiköistä lähetteellä kuntoutusjaksolle. 

 

Vanhuspsykiatrian osasto 61 (Harjavalta) 

- Tutkii ja hoitaa iäkkäitä potilaita, joilla on mielenterveysongelmia. 

- Vaatii lääkärin kirjoittaman lähetteen. 
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Nuorisopsykiatrian avohoito 

Porin nuorisopsykiatrian poliklinikka 

- Tutkii ja hoitaa sairaanhoitopiirin alueella asuvia 13-22 vuotiaita nuoria, joilla on mielenter-

veyden häiriöitä. 

- Poliklinikka on tarkoitettu nuorille ja heidän perheilleen esimerkiksi silloin, jos nuori on ah-

distunut, masentunut, itsetuhoinen tai hänellä on syömiseen liittyviä ongelmia. 

- Vaatii lääkärin kirjoittaman lähetteen. 

 

Nuorten neuropsykiatrinen työryhmä 

- Tutkii ja hoitaa nuoria, joilla on varhaislapsuudesta asti todettavia neurologisia, tiedollisia ja 

käyttäytymiseen liittyviä oireita ja toiminnanvaikeuksia. Tällaisia häiriöitä ovat esimerkiksi 

aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö. 

- Vaatii lääkärin kirjoittaman lähetteen. 
 

Nuorisopsykiatrian toiminnallinen avohoito 

- Tarjoaa satakuntalaisille 13-22 –vuotiaille nuorille hoitoa ja kuntoutusta. 

- Työskentely pohjautuu erilaisten toiminnallisten menetelmien tavoitteelliseen käyttöön, jotka 

perustuvat siihen, että on enemmän toimintaa ja vähemmän puhetta. 

- Hoitoa ja kuntoutusta niin yksilö- kuin ryhmäkäynneillä. 

- Vaatii lääkäriin kirjoittaman lähetteen. 

 

Nuorisopsykiatrian akuuttityöryhmä 

- Tarjoaa Satakunnassa asuville 13-22 –vuotiaille nuorille polikliinista erikoissairaanhoitoa, 

kun heidän psyykkinen vointinsa pitää arvioida noin viikon kuluessa. 

- Tutkimusjaksot ja hoitojaksot ovat yleensä lyhyitä, akuuttityöryhmää tavataan korkeintaan 

muutaman kerran. Työryhmä arvioi mahdollisen pidempiaikaisen hoidon tarpeen ohjaamalla 

asiakkaan kotipaikkakunnan mukaiselle poliklinikalle. 

- Vaatii lääkärin kirjoittaman lähetteen. 

 

Nuorisopsykiatrian laitoshoito 

Nuorisopsykiatrian päiväosasto 

- 13-17 –vuotiaille satakuntalaisille nuorille tarkoitettu tutkimus- ja hoitopaikka. 

- Nuoret tulevat hoitoon psyykkisen oireilun vuoksi, jota voi olla esimerkiksi tarkempaa tutki-

musta vaativa masennus, itseään vahingoittava käytös tai ahdistuneisuus. 

- Vaatii lääkärin kirjoittaman lähetteen. 

 

Nuorisopsykiatrian osasto 21 (Harjavalta) 

- Suljettu kriisi-, tutkimus- ja hoito-osasto, joka tarjoaa nuorisopsykiatrista erikoissairaanhoi-

don tutkimusta ja hoitoa. 

- Hoitoon voi päästä vapaaehtoisesti tai tarkkailulähetteellä. 

-  
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- Vaatii lääkärin kirjoittaman lähetteen. 

 

Nuorisopsykiatrian kuntoutumisyksikkö 

- Ympärivuorokautista hoitoa nuorille, joilla on vaikeita psyykkisiä oireita. 

- Tutkii sairauden vaikutusta potilaan ihmissuhteisiin ja toimintakykyyn. 
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Auttavat puhelimet mielenterveysongelmissa 

Ev. lut. seurakunnan palveleva puhelin 

- Puhelin 0400 22 11 80 joka ilta klo 18.00 alkaen, perjantai- ja lauantaiöinä klo 03.00 

saakka, muina päivinä klo 01.00 saakka. 

- Kirkon vaitiolovelvolliseksi koulutetut vapaaehtoiset ja työntekijät tarjoavat keskuste-

luapua. 

- https://www.kirkonkeskusteluapua.fi/  

 

Kirkon keskusteluapua, palveleva chat 

- Avoinna maanantaista perjantaihin klo 12.00-20.00. 

- https://www.kirkonkeskusteluapua.fi/chat/  

- Keskustelut ovat kahdenkeskeisiä. Yhteydenottaja näkyy päivystäjälle nimettömänä. 

 

Kriisipuhelin 

- Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202 arkisin 

09.00-07.00, viikonloppuina ja juhlapyhinä 15.00-07.00. 

- Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua kriisissä oleville ja heidän läheisilleen. 

- www.mielenterveysseura.fi 

 

KÄPY- Lapsikuolemaperheet ry  

- Tukipuhelin 045 325 9595, maanantaina ja torstaina klo 8.30-11.30. 

- Tarkoituksena on vertaistuen tarjoaminen suruun lapsen iästä ja kuolinsyystä riippu-

matta. 

- tuki@kapy.fi 

- www.kapy.fi/ 

Mielenterveyden keskusliiton valtakunnallinen mielenterveysneuvonta 

- Maksuton vertaistukipuhelin 0800 177 599, jossa voit keskustella kokemusasiantunti-

jan kanssa. Arkisin klo 10.00-15.00.  

- Neuvontapuhelin 0203 91920, jossa kuntoutusneuvojat vastaavat arkisin klo 10.00-

15.00. 

- http://mtkl.fi/palvelut/neuvontapalvelut/  

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin ja netti 

- Puhelin 116 111, ma-pe klo 14.00-20.00 ja la-su klo 17.00-20.00. Maksuton. 

- Puheluihin, chat-keskusteluihin ja kirjeisiin vastaa vaitiolovelvollinen ja vapaaehtoi-

nen aikuinen, jolla on aikaa kuunnella. 

- http://www.mll.fi/nuortennetti   

 

  

https://www.kirkonkeskusteluapua.fi/
https://www.kirkonkeskusteluapua.fi/chat/
http://www.mielenterveysseura.fi/
mailto:tuki@kapy.fi
http://www.kapy.fi/
http://mtkl.fi/palvelut/neuvontapalvelut/
http://www.mll.fi/nuortennetti
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MLL:n Vanhempainpuhelin ja netti 

- Puhelin 0800 922 77. Maksuton. 

- Maanantaisin ja tiistaisin klo 10.00-13.00 ja 17.00-20.00 

Keskiviikkoisin klo 10.00-13.00 

Torstaisin klo 14.00-20.00 

- Vanhempainpuhelimessa MLL:n kouluttavan päivystäjän kanssa voi puhua mistä ta-

hansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta luottamuksella. 

- http://www.mll.fi/vanhempainnetti/ 

 

Narsistien uhrien tuki ry 

- Puhelin 044 717 9000 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 17.00-20.00. Keskiviik-

koisin klo 14.00-20.00. 

- Vertaistukipuhelinta hoitavat vapaaehtoiset, tehtävään valitut ja koulutetut vertaistuki-

henkilöt. Puhelintoiminta on luottamuksellista ja palveluun voi soittaa nimettömänä. 

- https://www.narsistienuhrientuki.fi/tukea-uhrille/vertaistukipuhelin/ 

- Porissa toimii myös yhdistyksen vertaistukiryhmä, joka löytyy osoitteesta 

https://www.narsistienuhrientuki.fi/tukea-uhrille/vertaistukiryhmat/pori/ 

 

Parisuhdeneuvonta 

- Puhelin  0800 183 183, torstaisin klo 12.00-14.00. 

- Väestöliiton parisuhdekeskuksen neuvontapuhelin, jossa vastaajina ovat Väestöliiton 

psykologit. Asiantuntijatietoa parisuhteesta ja sen hyvinvoinnista. 

 

Satakunnan mielenterveysseura 

- Puhelin 050 381 5083 

- www.satms.fi, info@satms.fi 

 

Suomen Moniääniset Ry 

- Tilaa soittoaika kirjoittamalla viesti “tukipuhelu” ja toive soittoajan ajankohdasta nu-

meroon 050 540 6185. 

- Ääniä kuulevien vertaistukipuhelin. 

- www.moniaaniset.fi  

 

Surunauha ry – Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille 

- Puhelin 045 130 8603, johon lähetetään tekstiviesti ”Tukipuhelu”, niin vertaistukija 

soittaa sinulle. Halutessaan viestiin voi kirjoittaa toiveen soittoajasta ja menetystaus-

tasta. 

- Surunauha Oy on valtakunnallinen vertaistukijärjestö, jonka tavoitteena on tukea lä-

heisensä itsemurhan kautta menettäneitä ja lisätä avoimuutta puhua itsemurhista. 

- http://www.surunauha.net  

 

  

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/
https://www.narsistienuhrientuki.fi/tukea-uhrille/vertaistukipuhelin/
https://www.narsistienuhrientuki.fi/tukea-uhrille/vertaistukiryhmat/pori/
http://www.satms.fi/
mailto:info@satms.fi
http://www.moniaaniset.fi/ov_vertaispuhelimet.html
http://www.surunauha.net/
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Syömishäiriöliitto, Tukipuhelin 

- Puhelin 02 251 9207 maanantaisin klo 9.00–15.00. 

- Tukea syömishäiriötä sairastaville ja heidän läheisilleen. 

- Tukipuhelimessa päivystävät Syömishäiriöliiton työntekijät ja kokemusasiantuntijat. 

- https://syomishairioliitto.fi/tukea-ja-toimintaa/#tukipuhelin-ja-chat  

 

Uskontojen uhrien tuki ry 

- Helsingin vertaistukipuhelin 0400 466 990. Tavoittaa parhaiten arki-iltaisin klo 16.00 

jälkeen ja viikonloppuisin klo 12.00 jälkeen. 

- Turun vertaistukipuhelin 050 55 88 318. Varmimmin tavoitettavissa arkisin klo 17.00-

19.00. 

- Puhelimiin voi soittaa riippumatta siitä missä itse asuu. Puhelimiin vastaavat tekevät 

vapaaehtoistyötä ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Heillä on henkilökohtaisia koke-

muksia uskonyhteisöjen toiminnasta. UUT:ssa tekemässään vapaaehtoistyössä he ovat 

kohdanneet monia ihmisiä, jotka ovat kokeneet hengellistä tai muuta väkivaltaa usei-

den eri yhteisöjen taholta. Jos toinen numeroista ei vastaa, voit soittaa rinnakkaisnu-

meroon. 

- www.uskontojenuhrientuki.fi 

 

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry 

- Puhelin 040 746 7424 

- https://aima.fi/vertaistukipuhelin/ -osoitteesta löytyy päivystysajat, koska vertaistuki-

puhelin vastaa. 

- Äimä ry auttaa raskauden aikaista tai synnytyksen jälkeistä masennusta sairastavia ja 

lapsivuodepsykoosin läpikäyneitä äitejä vertaistuella. Vertaistukipuhelimeen voi soit-

taa äiti, puoliso, perheenjäsen tai tietoa kaipaava. 

- https://aima.fi/ 

- Tutustu vertaistukiryhmien www-sivuihin: https://aima.fi/vertaistukiryhmat/ 

 

  

https://syomishairioliitto.fi/tukea-ja-toimintaa/#tukipuhelin-ja-chat
http://www.uskontojenuhrientuki.fi/
https://aima.fi/vertaistukipuhelin/
https://aima.fi/
https://aima.fi/vertaistukiryhmat/
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Auttavat puhelimet päihdeongelmissa 

AA:n Auttava puhelin 

- Valtakunnallinen AA:n Auttava puhelin 

- Puhelin 09 750 200, joka päivä klo 9-21. 

- Apua alkoholiongelmiin. Voi soittaa nimettömänä. 

 

AA:n Auttava puhelin Pori 

- AA:n Auttava puhelin Porissa 

- Puhelin 044 989 4565, joka päivä 8-22. 

- Satakunnan alue http://www.aasata.fi/SatakunnanAuttavat.htm  

 

Irti huumeista ry 

- Puhelin 0800 980 66, ma-pe klo 9-15, ma-to klo 18–21. Maksuton. 

- Päivystävä puhelin tarjoaa läheisille ja käyttäjille tukea ja tietoa.  

 

Nimettömät narkomaanit Infopuhelin 

- Puhelin 050 307 7597 joka päivä klo 18 – 20. 

- www.nasuomi.org  

 

Päihdeneuvonta 

- Helsingin Diakonissalaitoksen ja EHYT ry:n ylläpitämä valtakunnallinen päihdeneu-

vontapalvelu 

- Puhelin 0800 900 45, 24 h/vrk. Maksuton. 

- Luottamuksellinen keskustelu päihdetyön ammattilaisen kanssa. 

- http://www.ehyt.fi/fi/paihdeneuvonta 

 

AL-Anonin auttavat puhelimet Satakunta 

- Puhelin 050 431 8495, joka päivä klo 17-21. 

- Vertaistukea alkoholistien läheisille. Voi soittaa nimettömänä. 

- www.al-anon.fi 

 

Stumppi 

- Puhelin 0800 148 484, ma-ti klo 10-18 ja to klo 13-16. Maksuton. 

- Neuvontapuhelin tupakoinnin lopettamiselle. 

- www.stumppi.fi 

 

  

http://www.aasata.fi/SatakunnanAuttavat.htm
http://www.nasuomi.org/
http://www.nasuomi.org/
http://www.ehyt.fi/fi/paihdeneuvonta
http://www.al-anon.fi/
http://www.stumppi.fi/portal/etusivu
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Apua rahapeliongelmissa 

Peluurin auttava puhelin 

 

Arkisin klo 12.00-18.00. 

Maksuton. 

p. 0800 100 10 

Nimettömät pelurit Gamblers 

Anonymous (GA) 

Joka päivä klo 16.00-19.00. p. 040 810 9161 

Pelirajat’on - Vertaistukiry-

hmä pelaajille 

http://pelirajaton.fi/ver-

taistuki/ryhmat/  

Jos sinulla on kysyttävää, jätä 

soittopyyntö ohjaajalle, p. 044 

720 2583. 

 

Pelirajat’on - Vertaistukiry-

hmä pariskunnille 

http://pelirajaton.fi/ver-

taistuki/ryhmat/  

Jos sinulla on kysyttävää, jätä 

soittopyyntö ohjaajalle, p. 044 

720 2552. 

Pelirajat’on - Vertaistukiry-

hmä läheisille 

http://pelirajaton.fi/ver-

taistuki/ryhmat/  

Jos sinulla on kysyttävää, jätä 

soittopyyntö ohjaajalle, p. 044 

720 2590. 

 

 

 

  

http://pelirajaton.fi/vertaistuki/ryhmat/
http://pelirajaton.fi/vertaistuki/ryhmat/
http://pelirajaton.fi/vertaistuki/ryhmat/
http://pelirajaton.fi/vertaistuki/ryhmat/
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Internetistä tukea peliongelmiin 

Seuraavat palvelut löytyvät osoitteesta www.peluuri.fi: 

- Peluurin chat on vaihtoehto soittamiselle. Toiminta maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjan-

taisin klo 12-15. Maksuton. 

- OmaPeluurin vertaisryhmät verkossa on tarkoitettu liikaa pelaaville, heidän läheisilleen sekä 

pelihaittoja työssään kohtaaville. Mahdollisuus muun muassa keskustella avoimissa teema-

ryhmissä vertaisten ja ammattilaisten kanssa. Maksuton. 

- Peli poikki –ohjelma on internetissä toimiva kahdeksan viikon ohjelma, joka koostuu oman 

opiskelun, tehtävien, keskustelufoorumin ja oman terapeutin kanssa käytävien keskustelujen 

yhdistelmästä. 

- Valtti-foorumilla voit tukea, saada tukea ja vaihtaa ajatuksia rahapelaamisesta toisten kanssa. 

Kaikille avoin foorumi. 

 

Pelirajat’on tarjoaa maksutonta vertaistukea rahapeliongelmista kärsiville sekä heidän läheisille osoit-

teessa www.pelirajaton.fi. Tarjolla vertaistukea muun muassa puhelimitse, chatissa ja vertaisryhmissä. 

Chat-tuki avoinna ma-ke ja su. 

 

Pelitaito-sivusto on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n pelityön ylläpitämä sivusto osoitteessa 

http://www.pelitaito.fi/new/. Sen tarkoitus on edistää pelisivistystä ja ehkäistä raha- ja digipelaamisesta 

aiheutuvia haittoja. 

 

Mielenterveystalon internetsivuilta löytyy tietoa peliriippuvuuksista ja sen voittamisesta osoitteessa 

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/peliriippuvuus/Pages/de-

fault.aspx. 

 

Tiltti on Helsingissä toimiva peliongelmien tieto- ja tukipiste. Se kuitenkin tarjoaa internetin kautta 

tietoa ja tukea pelaamisen hallintaan, lopettamiseen, peliriippuvuuteen ja eriasteisten peliongelmien 

selvittelyyn osoitteessa https://www.tiltti.fi/etusivu. 

 

 

  

http://www.peluuri.fi/
http://www.pelirajaton.fi/
http://www.pelitaito.fi/new/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/peliriippuvuus/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/peliriippuvuus/Pages/default.aspx
https://www.tiltti.fi/etusivu
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Yleisiä aputahoja puhelimitse 

Avoin linja 

- Puhelin 09 7562 2260 tiistaisin ja torstaisin klo 16.00-18.00 sekä perjantaisin klo 

12.00-14.00. 

- Valtakunnallinen puhelinpäivystys naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä 

väkivaltaa, 

 

IsoV-puhelinpalvelu – Väestöliitto 

- Puhelin 040 480 2100, maksuton. Torstaisin klo 13.00-15.00. 

- Tarkoitettu isovanhemmille, soittaa voi mieltä askarruttavista asioista myös nimettö-

mästi. 

- http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/isovanhemmuus/puhelin-

palvelu-isovanhemmille/  

 

Juristin puhelinneuvonta 

- Puhelin 0800 161 177 maanantaista torstaihin klo 17.00-19.00. 

- Puhelinneuvonnassa rikoksen uhri saa mahdollisuuden tarkistaa lainmukaisia oikeuk-

siaan ja niihin liittyvää ohjausta. 

- Maksuton. Mahdollisuus nimettömään soittamiseen. 

 

Juristipäivystys - Raiskauskriisikeskus Tukinainen 

- Puhelin 0800 978 95, maanantaista torstaihin klo 13.00-16.00. 

- Tarjoaa tietoa ja neuvontaa seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille. 

- Henkilökohtaiset ajanvaraukset ja oikeusavustukset. 

- http://tukinainen.fi/yhteystiedot/  

 

Kansalaisneuvonta 

- Puhelin 0295 000, maanantaista perjantaihin klo 8.00-21.00 ja lauantaisin klo 9.00-

15.00. Sunnuntaisin ja arkipyhinä palvelu on suljettu. 

- Ohjaa oikeaan julkiseen palveluun, opastaa oikean viranomaisen luokse ja neuvoo pal-

veluiden käytössä. 

- https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI  

 

Kirkon keskusteluapua, palveleva puhelin 

- Puhelin 0400 22 11 80, joka ilta klo 18 alkaen. Perjantai ja lauantai öinä 03.00 asti, 

muina päivinä klo 01.00 asti. 

- Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työnteki-

jöitä.  

- https://www.kirkonkeskusteluapua.fi/  

- Päivystys myös ruotsiksi https://www.samtalstjanst.fi/  

http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/isovanhemmuus/puhelinpalvelu-isovanhemmille/
http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/isovanhemmuus/puhelinpalvelu-isovanhemmille/
http://tukinainen.fi/yhteystiedot/
https://www.kansalaisneuvonta.fi/fi-FI
https://www.kirkonkeskusteluapua.fi/
https://www.samtalstjanst.fi/
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Kriisipuhelin 

- Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202 arkisin 

09.00-07.00, viikonloppuina ja juhlapyhinä 15.00-07.00. 

- Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua kriisissä oleville ja heidän läheisilleen. 

- https://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua 

 

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin 

- Puhelin 116 111, ma-pe klo 14.00-20.00 ja la-su klo 17.00-20.00. Maksuton. 

- Puheluihin, chat-keskusteluihin ja kirjeisiin vastaa vaitiolovelvollinen, vapaehtoinen 

aikuinen, jolla on aikaa kuunnella. 

- http://www.mll.fi/nuortennetti   

 

MLL:n Vanhempainpuhelin 

- Puhelin 0800 922 77. Maksuton. 

- Maanantaisin ja tiistaisin klo 10.00-13.00 ja 17.00-20.00 

Keskiviikkoisin klo 10.00-13.00 

Torstaisin klo 14.00-20.00 

- Vanhempainpuhelimessa MLL:n kouluttavan päivystäjän kanssa voi puhua mistä ta-

hansa vanhemmuuteen liittyvästä asiasta luottamuksella. 

- http://www.mll.fi/vanhempainnetti/ 

 

Naisten linja  

- Puhelin 0800 02400, maksuton. Maanantaista perjantaihin klo 16.00-20.00 ja lauan-

taista sunnuntaihin klo 12.00-16.00.  

- Linja on tarkoitettu kaikille väkivaltaa, uhkaa tai pelkoa kokoneille naisille ja tytöille. 

- https://www.naistenlinja.fi/palvelut/puhelinpalvelu/  

 

Nollalinja 

- Puhelin 080 005 005, maksuton. Päivystää ympäri vuorokauden, joka päivä. 

- Auttaa kaikkia naisia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa 

tai väkivallan uhkaa, sekä kaikkia, jotka ovat kokeneet edellä mainittuja asioita lähei-

sessä ihmissuhteessaan. Auttaa myös väkivaltaa kokeneiden läheisiä. 

- https://www.nollalinja.fi/  

 

  

https://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua
http://www.mll.fi/nuortennetti
http://www.mll.fi/vanhempainnetti/
https://www.naistenlinja.fi/palvelut/puhelinpalvelu/
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Palveluneuvonta / Pori, Sosiaali ja terveys 

- Puhelin (02) 623 4300. Maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00, perjantaisin klo 8.00-

15.00. 

- Palvelusta saa yleistietoa yhteistoiminta-alueella annettavista sosiaali- ja terveyspalve-

luista, ohjausta omaan elämäntilanteeseen sekä opastusta oikean palvelun tai viran-

omaisen löytämiseksi. 

- Lisäksi numerosta voi perua lääkärille tai sairaanhoitajalle varattuja vastaanottoaikoja. 

- https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/ajanvaraus-ja-neuvonta/palveluneuvonta  

 

Parisuhteen valtakunnallinen neuvontapuhelin - Väestöliitto 

- Puhelin 0800 183 183. Maksuton. Torstaisin klo 12.00-14.00. 

- Palvelu tarjoaa asiantuntijatietoa parisuhteesta ja sen hyvinvoinnista. Vastaajina ovat 

Väestöliiton psykologit. 

- http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/palvelut/neuvontapuhelin/ 

 

Poikien puhelin - Väestöliitto 

- Puhelin 0800 94 884, maksuton. Arkisin klo 13.00-18.00. 

- Alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille suunnattu puhelinpalvelu, jonne voi soit-

taa nimettömänä. Ammatillisesti poikien maailmaan perehtynyt mies auttaa puheli-

messa kaikissa elämään liittyvissä pulmissa. 

- http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/palvelut/puhelinneu-

vonta/poikien_puhelin/  

 

Porin Esikon turvakoti 

- Puhelin 044 760 5123, päivystää ympäri vuorokauden, joka päivä. 

- Asuin- ja palvelutalo Porin Esikko on avoinna arkisin klo 8.00-21.00 ja viikonloppui-

sin klo 10.00-18.00. Turvakotiin pääsee mihin vuorokauden aikaan tahansa, asuinkun-

nasta riippumatta. 

- Tarkoitettu kaikille perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, jotka tarvit-

sevat apua ja tukea tilanteesta selviämiseen. 

- https://ensijaturvakotienliitto.fi/porinensijaturvakoti/palvelut/turvakoti/  

 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen 

- Puhelin 0800 978 99, maanantaista torstaisin klo 9.00-15.00, viikonloppuina ja pyhinä 

sekä niiden aattoina klo 15.00-21.00. 

- Kriisiapua seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan kysymyksissä. 

- http://tukinainen.fi/yhteystiedot/  

 

  

https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/ajanvaraus-ja-neuvonta/palveluneuvonta
http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/palvelut/neuvontapuhelin/
http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/palvelut/puhelinneuvonta/poikien_puhelin/
http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/palvelut/puhelinneuvonta/poikien_puhelin/
https://ensijaturvakotienliitto.fi/porinensijaturvakoti/palvelut/turvakoti/
http://tukinainen.fi/yhteystiedot/


 

 

   

 

LIITE 2 (54/61) 

Rikosuhripäivystys 

- Auttava puhelin 116 006, maanantaista tiistaihin klo 13.00-21.00 ja keskiviikosta per-

jantaihin klo 17.00-21.00.  

- Rikosuhripäivystyksen tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikos-

asian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita. 

- https://www.riku.fi/fi/etusivu/  

- RIKUchat auki arkisin 9.00-15.00 ja maanantai-iltaisin lisäksi klo 17.00-19.00. 

 

Sexpo-säätiön neuvontapuhelin 

- Puhelin 0800 900 44, maksuton. Päivystysajat vaihtuvat viikoittain, soittoajat ovat net-

tisivuilla. 

- Neuvontapuhelimessa voi keskustella anonyymisti seksiin, seksuaalisuuteen tai ihmis-

suhteisiin liittyvistä asioista. 

- https://www.sexpo.fi/neuvonta/neuvontapuhelin.html  

 

Sinuiksi 

- Puhelin 044 300 2355, maanantaisin ja torstaisin klo 19.00-21.00. 

- Tarkoitettu antamaan tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville ja omaa 

identiteettiään pohtiville henkilöille sekä heidän läheisilleen. 

- Numeron ollessa varattu, voit lähettää tekstiviestin. Päivystys tarkoitettu uusille asiak-

kaille. 

- https://www.sinuiksi.fi/  

 

Suomen DELFINS ry 

- Puhelin 050 583 5000, maanantaista tiistaihin klo 9.00-11.00 ja torstaisin klo 12.00-

14.00. 

- Suomen DELFINS ry on valtakunnallinen tukijärjestö lapsena seksuaalista hyväksi-

käyttöä kohdanneille aikuisille ja heidän läheisilleen. 

- http://www.suomendelfins.fi/  

 

Sosiaalipäivystys 

- Porin yhteistoiminta-alueen (Pori, Merikarvia ja Ulvila) sosiaalipäivystys puhelinnu-

merossa 02 623 4380 maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00. 

- Iltaisin, öisin ja viikonloppuisin Satakunnan kuntien yhteisen sosiaalipäivystyksen ta-

voittaa hätäkeskuksen kautta. 

- Sosiaalipäivystyksen ensisijaisia työtehtäviä ovat muun muassa lähisuhdeväkivaltati-

lanteet, lasten ja vanhempien väliset ristiriidat, tuki, neuvonta ja ohjaus sijaisperheille 

äkillisissä kriisitilanteissa tai vanhusten/vammaisten kotona pärjääminen. 

- https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/ensiapu-ja-paivystys/sosiaalipaivystys  

 

  

https://www.riku.fi/fi/etusivu/
https://www.sexpo.fi/neuvonta/neuvontapuhelin.html
https://www.sinuiksi.fi/
http://www.suomendelfins.fi/
https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/ensiapu-ja-paivystys/sosiaalipaivystys


 

 

   

 

LIITE 2 (55/61) 

Talous- ja velkaneuvonta – Satakunnan oikeusaputoimisto 

- Puhelin 029 5660 407. Antinkatu 12 B, 28100 Pori. Aukioloajat arkisin klo 9.00-12.00 

ja 13.00-15.00. 

- Neuvontaa Porin seudun yksityistalouksille ja yksityisille elinkeinon- ja ammatinhar-

joittajille talouteen ja velkaantumiseen liittyvissä ongelmissa. 

- https://www.pori.fi/ota-yhteytta/asiakaspalvelupisteet/talous-ja-velkaneuvonta 

 

Velkalinja 

- Puhelin 0800 98 009, arkisin klo 10.00-14.00. Maksuton. 

- Keskustelua luottamuksellisesti joko omista tai läheisen raha-asioista tai maksuongel-

mista. 

- https://www.takuusaatio.fi/palvelumme/velkalinja-ja-chat-neuvonta 
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Yleisiä aputahoja netissä 

 
AA - Nimettömät alkoholistit 

- AA:n tarkoitus on saavuttaa yhdessä muiden ihmisten kanssa tervehtynyt elämä alko-

holismista. Jäsenyydeksi vaaditaan halu lopettaa alkoholin juominen. 

- http://www.aa.fi/ 

 

A-Klinikkasäätiö 

- A-Klinikkasäätiön tarkoitus on ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja sekä muita sosiaali-

sia ja terveydellisiä ongelmia. 

- WWW-sivuilla kerättynä erilaista tietoa, palveluita ja aputahoja niin käyttäjälle kuin 

heidän läheisilleen. 

- https://a-klinikkasaatio.fi/mista-apua  

- https://a-klinikkasaatio.fi/henkiloasiakkaille/laheisille/vertaistukea-netissa  

 

Apua.info 

- Laajat www-sivut ohjaavat sinut omaan elämäntilaanteesi sopivaan tietoon ja apuun. 

- http://www.apua.info 

 

EHYT - Elämä on parasta huumetta ry 

- Ehkäisee alkoholista, tupakasta, huumeista ja pelaamisesta aiheutuvia haittoja. 

- http://www.ehyt.fi/fi/el%C3%A4m%C3%A4-parasta-huumetta-ry  

 

Kirkon keskusteluapua 

- Kirkon keskusteluapu tarjoaa apua soittamisen, chatin ja palvelevan netin muodossa. 

Kirkon keskusteluapuun voi myös lähettää kirjeen. 

- https://www.verkkoauttaminen.fi/  

 

Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS 

- Antaa niin tulevasta kuin menneestä tuomiosta monipuolisesti tietoa ja apua tulevai-

suuteen niin rikostaustaiselle kuin heidän läheisilleenkin. 

- https://www.krits.fi/  

 

KRIS 

- KRIS on eri puolille maailmaa levinnyt järjestö, joka tarjoaa apua ja tukea vankilasta 

vapautuville. 

- Tarjoaa vertaistuen, kokemuksensa, tietonsa ja luottamuksellisen yhteydenpidon kans-

sasi. 

- http://www.kris.fi  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aa.fi/
https://a-klinikkasaatio.fi/mista-apua
https://a-klinikkasaatio.fi/henkiloasiakkaille/laheisille/vertaistukea-netissa
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http://www.ehyt.fi/fi/el%C3%A4m%C3%A4-parasta-huumetta-ry
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Lounais-Suomen SYLI Ry - Syömishäiriöliiton alueyhdistys Varsinais-Suomen ja Satakunnan alu-

eilla 

- Vertaistukea syömishäiriötä sairastaville sekä heidän läheisille. 

- https://www.syliin.fi/  

 

Mannerheimin lastensuojeluliitto 

- Tarjoaa tietoa, tukea ja neuvoa niin lapsille, nuorille kuin vanhemmillekin. 

- http://www.mll.fi  

 

Mielenterveystalo 

- WWW-sivuilta löytyy muun muassa tietoa ja oppaita sekä palveluhakuja. 

- https://www.mielenterveystalo.fi 

 

Mielenterveyden keskusliitto 

- Valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden ja –kuntoutujien sekä heidän läheistensä etuja yh-

teiskunnassa, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia 

palveluja. 

- Neuvontapalveluja ovat esimerkiksi neuvontapuhelin, vertaistukipuhelin ja mielenterveys-

neuvonnan chat. 

- http://mtkl.fi/palvelut/neuvontapalvelut/  

 

NA - Nimettömät narkomaanit 

- NA koostuu toipuvista addikteista, jotka auttavat toisiaan päihteettömään elämään. Jäse-

nyydeksi vaaditaan halu lopettaa huumeiden käyttäminen. 

- https://www.nasuomi.org/  

 

Naistenkartano ry 

- Tavoite on vahvistaa naisten arkipäivän elämänhallintaa sekä tukea irtaantumaan ja eh-

käistä erilaisten varhaisvaiheen riippuvuuksien kehittymistä. Tarjoaa naisille muun mu-

assa verkkoauttamispalveluita. 

- https://www.naistenkartano.com/  

 

Narsistien uhrien tuki ry 

- Tavoitteena narsistisia piirteitä omaavan henkilön vaikutuspiiriin joutuneen selviytymisen 

tukeminen. 

- https://www.narsistienuhrientuki.fi/  

 

Nettiturvakoti 

- Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreille sekä väkivaltaa käyttäville. WWW-sivusto tarjoaa 

muun muassa apua, tietoa ja testejä. 

- Arkisin auki oleva chat. 

- https://nettiturvakoti.fi/  

 

https://www.syliin.fi/
http://www.mll.fi/
https://www.mielenterveystalo.fi/
http://mtkl.fi/palvelut/neuvontapalvelut/
https://www.nasuomi.org/
https://www.naistenkartano.com/
https://www.narsistienuhrientuki.fi/
https://nettiturvakoti.fi/
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Nuortenelämä.fi 

- Suomalaisille nuorille tarkoitettu palvelu, joka kokoaa opastusta ja ohjausta elämän eri 

tilanteissa sekä ohjaa tarvittaessa oman kotipaikkakunnan lähipalveluiden luokse. 

- Ensisijaisesti 13-25 –vuotiaille tarkoitettu Nuortenelämä.fi-chat maanantaisin ja tiis-

taisin klo 14.00-16.00. 

- https://www.nuortenelama.fi/  

 

Palvelukartta Pori 

- Kokoaa kartalle kattavasti kaupungin eri palveluita leikkipuistoista kulttuurikohteisiin 

sekä terveys- ja sosiaalipalveluista liikuntapaikkoihin. 

- http://palvelukartta.pori.fi/  

Peluuri 

- Tarjoaa tukea, tietoa ja apua pelaamisen ongelmiin. 

- http://www.peluuri.fi  

 

Punaisen ristin www-sivut 

- WWW-sivut kokoavat runsaasti auttavia tahoja. 

- https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/  

 

Päihdelinkki 

- Tarjoaa muun muassa tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista, testejä, vertaistukea 

ja neuvontapalvelun. 

- https://paihdelinkki.fi/fi 

 

Sexpo-säätiö 

- Edistää seksuaalisen vapauden, seksuaalioikeuksien ja tasa-arvon toteutumista sekä 

rakentaa avointa ja myönteistä seksuaalikulttuuria. 

- Tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa seksuaalisuuden, seksin ja ihmis-

suhteiden kysymyksissä niin nettineuvonnassa, neuvontapuhelimessa kuin tapaamis-

tenkin kautta. 

- https://www.sexpo.fi/sexpo.html  

 

Suomen mielenterveysseura 

- Mielenterveysseuran www-sivut tarjoavat erilaista tietoa ja harjoituksia sekä tukea 

elämän eri tilanteisiin. 

- https://www.mielenterveysseura.fi/fi  

 

Suomen DELFINS ry 

- Suomen DELFINS ry on valtakunnallinen tukijärjestö lapsena seksuaalista hyväksi-

käyttöä kohdanneille aikuisille ja heidän läheisilleen. 

- http://www.suomendelfins.fi/  

https://www.nuortenelama.fi/
http://palvelukartta.pori.fi/
http://www.peluuri.fi/
https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/
https://www.sexpo.fi/sexpo.html
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Sinuiksi 

- Valtakunnallinen Sinuiksi –tuki- ja neuvontapalvelu seksuaali- ja sukupuolivähemmis-

töihin kuuluville ja identiteettiään pohtiville henkilöille sekä heidän läheisilleen ja am-

mattilaisille. 

- https://www.sinuiksi.fi/  

 

Stumppi 

- Tarjoaa testejä ja työkaluja, sekä tukea ja vertaisia tupakoinnin lopettamiseen. 

- https://stumppi.fi/  

 

Uskontojen uhrien tuki UUT ry 

- Antaa tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneille sekä heidän läheisil-

leen. WWW-sivuilta löytyy useita tukikeinoja. 

- https://www.uskontojenuhrientuki.fi/  

 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen 

- Kriisiapua seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan kysymyksissä. 

- http://tukinainen.fi/  

 

Rikosseuraamuslaitos 

- Kokoaa erilaista tietoa seuraamuksista, säännöksistä ja täytäntöönpanosta sekä antaa 

tietoa sinua lähellä olevista toimipaikoista. 

- WWW-sivuilta löytyy myös tukea rangaistun perheelle. 

- https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index.html  

 

THL – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

- https://thl.fi/fi/aiheet 

 

Tukea vanhemmille ry 

- Yhdistyksen tarkoitus on välittää vanhemmuuden tukemiseen liittyvää tietoa ja kana-

via. Ylläpitää, tuottaa, kehittää ja kokoaa verkkoportaaliinsa vanhemmuuden tukemi-

seen liittyvää sisältöä. 

- http://www.tukeavanhemmille.fi/  

 

Tukinet - Kriisikeskus netissä 

- Tukinetissä voi maksutta saada henkilökohtaista tukea, osallistua erilaisiin keskustelu-

ryhmiin tai etsiä tietoja palveluhausta tai aineistokannasta. 

- https://www.tukinet.net/ 
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VAO ry 

- Vankeusrangaistustaan suorittavalle, rikostaustaiselle, omaiselle kuin lapsiperheillekin 

tarkoitettu sivusto, joka järjestää tukea, tietoa ja toimintaa. 

- Ystävätoiminnan avulla vanki voi olla kirjeitse yhteydessä ulkomaailmaan, jos hänellä 

ei ole siellä esimerkiksi yhteyttä pitäviä ystäviä tai läheisiä. 

- https://www.vaory.fi/  
 

Väestöliitto 

- WWW-sivut sisältävät erilaista tietoa, materiaaleja ja palveluita esimerkiksi seksuaalisuu-

teen, parisuhteeseen ja vanhemmuuteen. 

- http://vaestoliitto.fi  

 

Ystävätoiminta - Punainen risti 

- Ystävätoiminnassa koulutettujen vapaaehtoisten on tarkoitus tuoda iloa yksinäisyyteen. 

Tämä voi tarkoittaa kuuntelijana toimimista, kahviseuraa tai yhteistä kävelyä. 

- https://www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/yksinaisyyteen 
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