


• 35 vuotias yhdistys, valtakunnallinen ihmisarvoisen 
elämän edistäjä

• huumepolitiikan vaikuttaja, hyvinvointipolitiikan
edistäjä

• tuemme irtautumaan huumeiden käytöstä, tuemme 
läheisiä

• n. 500 jäsentä, keskustoimisto, jossa 10 työntekijää, 
satakunta vapaaehtoista

• ei palkattuja aluetyöntekijöitä  - alueyhteyshenkilöt

Irti Huumeista ry
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• Alueelliset läheisten ryhmät n. 20 paikkakunnalla 
(myös alueyhteyshenkilöt)

• Teemaryhmät, nyt sururyhmä, vuosittain vaihtuva
• Face-ryhmät, 10 kpl vertaistuellisia ryhmiä, 5 

vapaaehtoisten ryhmää
• Läheistyön keskus (ammatillinen, matalan kynnyksen 

apu, hankkeesta perustettu) tapaamiset ja päivystävä 
puhelin

• OTA-hanke, huumeriippuvuuden kanssa eläviä 
perheitä

”Läheistyö on meidän juttu, 
vertaistuki työkalu”
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• Vaikutamme ihmisten hyvinvointiin mutta työn 
tuloksia on vaikea saada näkyväksi

• Mittaamalla osallistujien tilannetta ”alussa ja lopussa” 
saamme tietoa tapahtuneesta muutoksesta

• Emme etsi yksilötason muutostuloksia vaan 
kohderyhmän muutosta (paitsi jos asiakas itse nostaa 
esille)

• Tuloksia käytetään yhdistyksen toiminnan 
kuvaamiseen, ohjaamiseen ja siitä kertomiseen sekä 
läheisnäkökulman vahvistamiseen

Toimintakyvyn arviointi IH:ssa…
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• Perusolettamus: Läheisen huumeiden käyttö vaikuttaa 
fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin edellytyksiin toimia 
ja selviytyä arjen tärkeistä asioista

• Toimintakykymittarina käytetään Paradise24fin 
kyselyä, joka kartoittaa toimintakyvyn vajavuutta.

• Teemat: mieliala, arjen hallinta, arjen toiminnot, 
tiedon käsittely, sosiaalinen elämä sekä kipu ja uni

• Arjen toimintakyky - hankkeen asiantuntija kokoaa 
kyselyjen tulokset, (tärkeää että ulkopuolinen 
asiantuntija)

Toimintakyvyn arviointi IH:ssa…
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• Kysely kohdennettu kolmelle vastaajaryhmälle (ota,  
läheisten vertaistukiryhmät, läheistyön keskuksen 
asiakkaat

• Kyselyyn vastattiin ryhmien kokoontumisen 
yhteydessä, jolloin mukana koulutettu ohjaaja

• Ohjaajan rooli on suuri: voimavarakeskeisyys/ 
toimintakyvyn vajavuus. Koulutuksen merkitys 
erityinen, motivoituminen ja sitoutuminen prosessi

• Läheistyön keskuksen asiakastapaamisen yhteydessä, 
ohjaajan merkitys

Toimintakyvyn arviointi IH:ssa…
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• Tämän hetkinen tulos on, että kyselyt tehtiin. Aloitus 
syksyllä 2018. Materiaalin keruu läheisryhmissä sykli, 
läheistyön keskuksessa nonstoppi. Ota- hankkeessa 
oma suunnitelma. 

• Kysely positiivinen kokemus, yhtään negatiivista 
palautetta ei ole tullut, asiakkaat täyttäneet 
mielellään

• Seurannassa joskus hankaluutta (huumetyö)
• Kysely poiki kyselyn

Kyselyn tuloksia
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• 1.12.-31.12.2018 kysely avoin,n~300,näki 80,vastasi70 
• Kohdistettu face-läheisryhmään ensisijaisesti; 

tarkoitus selvittää millaiseksi suljetun ryhmän jäsenet 
kokevat face ryhmätoiminnan ja miten 
ryhmätoimintaa tulisi kehittää. Miksi ovat mukana?

• Selvittää sähköisen vertaistuen merkitystä
• Järjestöllinen tarkoitus: vahvistaa läheistyötä
• Huumeidenkäytöllä dramaattinen vaikutus läheisten 

elämään
• Naiset, työ, ajatukset, uni, huoli, unelmat, vertaistuki 

palvelujärjestelmä…

IH:n face-läheisten kysely
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