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joonas.munck@hel.fi (korjaukset ja kommentit)

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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Aloitus
• Suunnittelua ja toteutusta valmisteleva työryhmä. Ehdotuksen tekijä; Laura Kyntölä, SOTEn OmaStadi
työryhmä; Joonas Munck (pj), Anna Mari Aalto, Stadiluotsi Gritten Naams, Päihdepalvelut; Linda Brown, Minna
Perkiö, Etsivä lähityö Lena Pascale, Ehkäisevä päihdetyö; Annukka Tapiola, Turvallisuus- ja valmiusyksikkö;
Sanna Lokkila (8.2 asti)

• Tapaamisilla keskusteltu ehdotuksen taustasta sekä siihen liittyvistä tekijöistä, sekä kuultu vertaistyöntekijöitä.
Lähivuosien aikana keskisellä alueella näkyviä muutoksia mm. näkyvämpi pahoinvointi, pistohuumeiden
käyttö, nuoret päihdeongelmaiset, nuoret naiset. Muita huomioita; n. 100 korvaushoidon asiakasta asioi
Vantaalta ja Espoosta keskisen alueen opioidikorvaushoitoklinikoilla. Monet päiväkeskukset sulkeutuvat
samoihin aikoihin.
• Etsivän lähityön kaduilla tehdyn ”Perjantai gallupin” keräämiä toivomuksia; lisää vertaistyöntekijöitä,
vaihtovälineitä ja ruokaa.
• 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)
• Kurvin alueella toimivien järjestöjen verkosto (KUJATO) ja Haittoja vähentävän päihdetyön verkosto (HAVE)
ovat mukana kommentoimassa OmaStadi ehdotusta suunnittelun ajan.
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Suunnitelma
• Luonnostellaan tilannekuva jo tehtyjä koonteja ja selvityksiä hyödyntäen. Toteutuksen osalta on tärkeää, että
budjetti kohdentuu oikein ja se tukee tällä hetkellä olevaa jalkautuvaa päihdetyötä.
• Kuullaan alueella toimivia vertaistyöntekijöitä ja selvitetään alueella olevien päihteiden käyttäjien toiveita
toteutettavan ehdotuksen osalta myös jatkossa.
• Järjestöjä konsultoidaan verkostotapaamisissa suunnittelun aikana.
• Toteutuksen seuranta OmaStadi alustalla ja vuorovaikutus asukkaiden kanssa aloitetaan maaliskuun
lopussa. Tiedotetaan aluksi suunnitelman etenemisestä ja annetaan tietoa hankkeeseeen liittyvistä tekijöistä.
Hyödynnetään sosiaalisen median kanavia (linkkijaot OmaStadin seurantasivuille)
• Alustavia ideoita, jotka nousseet tapaamisissa. Jalkautuva päihdetyöntekijä & vertaistyöntekijä työpari?,
Jalkautuvan päihdetyön koordinaattori & yhteyshenkilö?
• Seuraava suunnittelutyöryhmän tapaaminen 19.4.22
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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, A-klinikkasäätiö:
Osis
Auki ma, ke ja to 12-15
Vapari-kahvila torstaisin 16-18
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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
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* asioivien henkilöiden lukumäärä klinikoilla, hoitokäyntipäivät vaihtelevat

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
Naapurustoväylä

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

Vallilan alue:
Etsivä lähityö
Osis

Kurvin alue:
Huudikoutsit
Etsivä lähityö
Etsivä löytää
Pro tukipiste
Tukialus-hanke
Katuklinikka
Symppiksen liikkuva
terveysneuvonta
Osis
Naapurustoväylä
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Jalkautuva päihdetyö
• Alueella yhdeksän jalkautuvaa työtä tekevää toimijaa: Etsivä lähityö, Tukikohta Etsivä löytää,
Huudikoutsit, Tukialus HDL, Yökiitäjät VVA, Symppis, Katuklinikka, Jalma Hanke, Vihreä
Keidas, Vapari-hankkeen 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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