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Lisää jalkautuvaa päihdehuoltoa
• Jalkautuvaa päihdehuoltoa keskiselle alueelle: Korona-aika aiheutti keväällä monien palveluiden
sulkeutumisen ja tämä näkyi erityisen vahvasti keskisellä alueella päihdeongelmaisten asiakkaiden
palveluiden romahtamisena. Tilanne on helpottanut kesän myötä, kun päiväpalvelut ovat jälleen
avanneet ovensa, mutta tulevat mahdolliset koronarajoitteet ovat silti mahdollinen uhka
tulevaisuudessa. Jokaisella helsinkiläisellä on oikeus tiettyihin peruspalveluihin, mutta tiedämme, että
vaikeassa päihdekoukussa olevien ihmisten on vaikea palveluiden ääreen päästä. Tämän vuoksi
koronakevät viimeistään osoitti meille sen kuinka tärkeää työtä jalkautuvat sosiaalipalvelut tekevät
erityisesti päihdeongelmaisten kohderyhmässä. Puhtaat välineet, ruoka, terveystiedon levittäminen ovat
kaikki asioita, joista me emme kaupunkina saisi tinkiä. Esitän osallistavalla budjetoinnilla järjestettävän
jalkautuvaa päihdehuoltoa lisää keskiselle alueelle ihmisten tueksi ja avuksi.

• Ehdotus sai Omastadi äänestyksessä 1892 ääntä. Budjetti 110 000 euroa.
• Ehdotuksen seurantasivut: https://omastadi.hel.fi/processes/osbu2020/f/186/results/142?filter%5Bcategory_id%5D=&filter%5Bscope_id%5D=34&filter%5Bsearch_text%5D=&utf
8=%E2%9C%93
• Ehdotusta äänestettiin eniten Kallion, Sörnäisten ja Vallilan alueella. Suuri osa äänestäjistä 20-49 v. naisia.
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OmaStadi-hankkeen suunnittelu
• Suunnittelua ja toteutusta valmisteleva työryhmä. Ehdotuksen tekijä; Laura Kyntölä, SOTEn OmaStadi
työryhmä; Joonas Munck (pj), Anna Mari Aalto, Elina Pentikäinen, Stadiluotsi Gritten Naams, Päihdepalvelut;
Linda Brown, Reetta Hakolahti, Etsivä lähityö Lena Pascale, Ehkäisevä päihdetyö; Annukka Tapiola,
Turvallisuus- ja valmiusyksikkö; Sanna Lokkila.
• Työryhmätapaamiset (11.1, 18.1, 8.2, 22.3, 19.4, 12.5 & 24.5) . 11.1-24.5 välillä tehtiin ehdotuksen taustatyöt,
kartoitus sekä selviteltiin ehdotukseen liittyviä tekijöitä asiantuntijoilta, järjestöiltä ja vertaistoimijoilta. Esiin
nousseita huomioita mm. Lähivuosien aikana keskisellä alueella näkyviä muutoksia mm. näkyvämpi
pahoinvointi ja pistohuumeiden käyttö, nuoret päihdeongelmaiset, nuoret naiset. Muita huomioita; Erilaiset
katu- ja korjaustyöt. Alueella on paljon palveluita vielä päihteitä käyttäville henkilöille. Noin 100 korvaushoidon
asiakasta asioi Vantaalta ja Espoosta keskisen alueen opioidikorvaushoitoklinikoilla. Monet päiväkeskukset
sulkeutuvat samoihin aikoihin. Kurvista hyvät liikenneyhteydet eri suuntiin. (kts DIAT 5-8)
• Helsingissä ja keskisen alueella toimii useita jalkautuvaa työtä tekeviä tahoja. Jalkautuvan työn osalta tehtiin
kartoitus (DIA 9-10).
• Vuorovaikutus OmaStadi-alustalla ja some-kanavilla (esim. facebook- Kallio ryhmä) toteutettiin huhtitoukokuun aikana. ”Katugalluppeja” toteutettiin helmikuussa ja toukokuussa. (DIA 11)
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Suunnitelma / työryhmän ehdotus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Työntekijäksi palkataan päihdetyön ammattilainen (Sairaanhoitaja).
Sairaanhoitajan työpiste sijaitsee Sörkan Symppiksessä (Päihdepalvelut).
Työaika yleistyöaika. Regweb
Palkkaus 2709,22 euroa
Sairaanhoitaja tekee jalkautuvaa päihdetyötä tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien järjestöjen kanssa ja kehittää toimivaa
ammatti- ja vertaistyön työparimallia hankkeen aikana.
Työn sisältöön kuuluu oleellisesti palveluihin ohjaus, sekä terveydellinen ja hoidollinen neuvonta. Yhteistyötä tehdään
Etsivän lähityön kanssa sosiaalipalvelujen osalta.
Suunnittelu, tiedontuottaminen, sekä raportointityö.
Alueellinen verkostotyö
Edellytyksenä itsenäinen ja aktiivinen työote sekä joustavuutta ja kykyä toimia katuympäristön muuttuvissa tilanteissa. Hyviä
vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja

Huomioitavaa:
• Työn suunnittelun ja toteutuksen tuki.
• Oma työnohjaus.
• Symppisten sairaanhoitajat & Etsivän lähityön sairaanhoitaja ”kollegiaanisena” tukena.
• Työvaatteet, kengät ja muut varusteet
• Älypuhelin ja kuulokkeet
• Kannettava tietokone
• HSL-asiointilippu
• Lounasetu

BUDJETTI:
Henkilöstö: Jalkautuva päihdetyöntekijä:
2700e/kk + sivut 730e = 3430e/kk x 12.6 =
44000e /vuosi / hlö. 2 vuotta = 88 000e
Aineet ja tarvikkeet: /käyttötalous12 000e
/käyttötalous
+ hallintokulut 10 % = 10 000e /käyttötalous
YHTEENSÄ 110 000e
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Haittoja vähentävän päihdetyön paikkoja keskisellä alueella
Päiväkeskukset

Asumisyksiköt

Opioidikorvaus
hoitoyksikkö

Kartta: https://kartta.hel.fi/?setlanguage=fi
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Haittoja vähentävän päihdetyön paikkoja keskisellä alueella
VVA ry: Päiväkeskus Vepa
Auki ma - pe 9-19, to 9-14 & 17-19
Yökeskus Kalkkers
Auki talviaikaan ma-su 22-06

Päiväkeskukset

> 300*
HDL: Päiväkeskus Hirundo,
Auki ma-pe 8-16
Tukikohta ry: Opastin-asiakastila:
Päihteitä käyttävien asiakastilat
Auki ma-pe 8-16,
Kohtaamispaikka on avoinna ma ja
ke 12.00 - 15.30

Sininauhasäätiö:
Päiväkeskus Illusia,
Auki ma-su 9-15

Sininauhasäätiö: Nuorten
kohtaamis- ja tukipiste Nuoli
Auki ma-su 24 h

Helsingin kaupunki /
Päihdepalvelut
Symppis / Sörnäinen, Auki
ma-ti, to pe 9-15
Ke 9-14

Kipinä ry: Mesta
Auki ti-ke 16-18

Kallion D-asema
Auki ryhmien mukaan,
to 11-14 torstaisin vapaata
oleskelua

Tukikohta ry, Aklinikkasäätiö: Osis
Auki ma, ke ja to 12-15
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* asioivien henkilöiden lukumäärä / vuorokausi

Haittoja vähentävän päihdetyön paikkoja keskisellä alueella

Asumisyksiköt

Sininauha Oy: Pessi

HDL: Hirundo Hoiva
hätämajoitusyksikkö

> 500*

Pelastusarmeija:
Alppikadun
asumispalveluyksikkö

Helsingin kaupunki,
Brahen asuintalo

HDL, Hoiva Oy:
Auroratalo

HDL, Hoiva Oy:
Alppitupa

Pelastusarmeija:
Castreninkadun
asumispalveluyksikkö
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* Asukaspaikkojen / asuntojen lukumäärä

Haittoja vähentävän päihdetyön paikkoja keskisellä alueella
Opioidikorvaus
hoitoyksiköt

Opioidikorvaushoito Aklinikka Oy / K-klinikka /
Sturenkatu

Opioidikorvaushoito /
Helsingin kaupunki
päihdepalvelut /
Kalasatama

> 400

Opioidikorvaushoito
A-klinikka Oy /
K-klinikka

8

* asioivien henkilöiden lukumäärä klinikoilla, hoitokäyntipäivät vaihtelevat

Jalkautuva päihdetyö
• Helsingissä toimii jalkautuvan päihdetyön verkosto, joka aloitti toimintansa koronaepidemian takia
keväällä 2020. Verkosto kokoontuu 2 viikon välein ja pitää yhteyttä whatsup-ryhmässä. Verkosto:
(Symppis, Huudikoutsit, Etsivä lähityö, Jalma-hanke, Katuklinikka, Osis, Tukialus, Tukikohta, A-kilta,
Soten turva, HKL, Palmia, Stara, Vihreä keidas, Jelppi)
• Alueella yhdeksän jalkautuvaa työtä tekevää toimijaa: Etsivä lähityö, Tukikohta Etsivä löytää,
Huudikoutsit, Tukialus HDL, Yökiitäjät VVA, Symppis, Katuklinikka, Jalma Hanke, Vihreä Keidas, Vaparihankkeen Naapurustoväylä
•
•
•
•
•
•
•

Jalkautuvan työn kuvaaminen on mutkikasta koska:
osa toimijoista jalkautuu satunnaisesti
Jalkautuvaa työtä tehdään myös muilla alueilla Helsingissä
Jalkautuva työ ei ole ainoa toimintamuoto
etsivää työtä tehdään eri kohderyhmien kanssa
etsivää työtä tehdään eri vuorokauden aikoina
etsivää työtä tehdään eri lähtökohdista (päihdetyö, vertaistyö, sosiaalityö, terveysneuvonta jne.)
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Jalkautuva työ keskisellä alueella
Keskinen alue: Vihreä keidas
ry & Helsingin A-kilta,
(kuntouttavan otteen työ)

Aleksis kivenkatu /dallepe
Etsivä lähityö
Pro tukipiste
Tukialus-hanke
Katuklinikka
Vapariväylä

Hakaniemi / Kallion alue:
Huudikoutsit
Tukialus-hanke
Katuklinikka
Asumisen tuki
Osis
Vapariväylä

Vallilan alue:
Etsivä lähityö
Osis

Kurvin alue:
Huudikoutsit
Etsivä lähityö
Etsivä löytää
Pro tukipiste
Tukialus-hanke
Katuklinikka
Symppiksen liikkuva
terveysneuvonta
Osis
Vapariväylä
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Kommentteja kadulta ja OmaStadi-alustalta

Huudikoutsien,
Vapariväylän ja Etsivän
lähityön tekemän
katuGallupin tuloksia 18
kommenttia. Kooste:
- Enemmän vertaistyötä ja
päihdetyötä kadulle.
- Ammattilainen ja
vertainen työparina
jalkautumassa.
- Jalkautuvan päihdetyö
näkyvämmäksi, jotta myös
läheiset voivat kysyä apua.
- Konkreettista apua
esimerkiksi asumiseen ja
muihin asioihin.

Kysymys: Kerro meille
ajatuksiasi
(asuinalueesi / tämän
alueen) jalkautuvan
päihdetyön tarpeesta?

OmaStadi-alustalle (Jalkautuvaa
päihdehuoltoa keskiselle alueelle Toteutus 2022-2023 - Osallistuva
budjetointi 2020-2021 - OmaStadi
(hel.fi) ) tullut kommentteja 10
kappaletta.
Jalkautuvaa päihdetyötä toivottiin
erityisesti Vaasanaukiolle ja sen
lähistöllä sijaitseviin puistoihin
(Dallape, Katri Vala ja
Pengerpuisto), yksittäisiä toiveita
paikoista: Hakaniemen ympyrätalo
ja Länsi-pasilan alepan lähialue.
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