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Miten asiakaslähtöinen vertaistoiminta  
vahvistaa päihdetyön etiikkaa? 

Etiikka tutkii moraalia, eettisen toiminnan periaatteita, oikeaa ja väärää, 

hyvää elämää, arvoja. 

 

Peruskysymyksiä 

- Kuinka pitäisi elää? 

- Kuinka muita yksilöitä tulisi kohdella? 

- Mikä tekee teosta oikean tai väärän? 

- Minkä periaatteen mukaan pitäisi valita mitä tekoja tekee? 



 

 

KAIKKEIN PAHINTA  

ON OLLA TARPEETON 
 

- Abbe Pierre 

 

 

Miten toimitaan yhdessä niin, että normikansalaisten itsestäänselvyyksistä tulee 
itsestäänselvyyksiä myös päihdemaailmassa eläville?  



Lainsuojaton vai yhteiskuntaihminen 

Lainsuojaton 

- Rikollinen 

- Hylkiö 

- Arvoton 

- Ei ole tärkeä, tarpeellinen 

- Ei ole mitään oikeuksia 

- Pidetään vaarallisena 

- Ei ole tervetullut mihinkään 

- Itsestäänselvät arvot muuttuvat 
epäselviksi 

- ”onks sitä edes ihminen, onko mulla 
lupaa olla olemassa?”  

  

 

Yhteiskuntaihminen 

- Ihmisarvo palaa 

- On osa suurempaa kokonaisuutta 

- On oma rooli, oma paikka 

- Merkityksellinen työ/tehtävä 

- Voi olla avuksi kavereille tai niille 
keillä on vielä vaikeampaa 

- Tulee kuulluksi. Näkemykset otetaan 
huomioon 

 

 

 

 

  



Keinoja, ratkaisuja 

Yksinkertaisiin haasteisiin voidaan vastata vain yksinkertaisilla keinoilla 

- Kohtaaminen tasaveroisesti, arvostavasti, kunnioittavasti 

- Toisen todellinen kuuleminen 

- Mukaanottaminen ja osallistaminen; ihmisen päihdekuntoisuus ei määritä osallistumista. Matalan 
kynnyksen haittoja vähentävän ideologian näkökulmasta jos kuntoisuus on ongelma, suurempi 
ongelma on ammattilaisten suunnittelemassa toiminnassa. 

- Periaate, että jokainen pystyy tekemään jotakin merkityksellistä 

- Ihmisoikeuksien esiintuominen 

- Tavoitteet asetetaan saavutettaviksi; toteutuminen todennäköistä. Ei tarvitse kurkoitella, ylittää 
itseään, jaksaa enempää. Räätälöidyt tehtävät ja vastuualueet.  

- Uudenlaisen identiteetin (=vertaistoimija) tarjoaminen  

- Vertainen voi ”lainata” ammattilaiselta uskoa itseensä, jonka jälkeen hän tekee, onnistuu ja alkaa 
uskoa itseensä.  

 

On helpompaa luoda kynnyksiä kuin pitää ne matalina.  

 

”Joka kerta kun saa onnistumisen 

tunteen se tervehdyttää. On 

palannut normaaliksi ihmiseksi. 

Yhteiskuntaihmiseksi”. 



”Tää on väylä 

yhteiskuntaan 

palaamisessa kun  

ei ole kontakteja”. 

”Kohdellaan kuin normaalia 

ihmistä, otetaan lämpimästi 

vastaan. Saa tuntemaan 

itsensä tarpeelliseksi ja 

hyväksi”. 

”Uskomatonta miten hyvät 

fiilikset siitä saa, kun 

tietää, että on tosiaan 

auttanut jotakin”. 

”Oon oppinut kuuntelemaan 

toisia. En mä ekaks ajatellut, 

että voisin olla vertainen. 

Koitan olla sen arvoinen”.  

”Hoidan ja tuen itseäni. 

Olen oppinut siitä paljon. 

Tää on auttanut siinä mua 

hirveesti”.  

”Yhdessähän me ollaan 

siinä. Siitähän tää tiimi 

muodostuu”. 



Katuklinikka innovaatioesimerkkinä (2011-2014) 

- Matalan kynnyksen palveluja sosiaali-ja terveyspalvelujen ulkopuolelle jääville 
huumeiden käyttäjille ja palvelujen piiriin saattaminen. 

- Vertaistoimijat tavoittivat ”marginaalin marginaalissa” eläviä ihmisiä. 

- Työntekijät ja vertainen menivät yhdessä asiakkaan kotiin tai asumisyhteisöihin. 

- Asiakkaalle tarjottiin vertaistukea, elämäntilanteen kartoitus, neuvontaa ja 
ohjausta, palveluihin saattamista, pienimuotoisia hoitotoimenpiteitä, 
sukupuolitauti-, hiv-, ja C-hepatiittitestaus, seksuaaliterveysneuvontaa, 
ehkäisykapselin laittoa, välineiden vaihtoa sekä A- ja B-hepatiittirokotukset. 

- Katuklinikka toimi konkreettisena siltana huonokuntoisen asiakkaan ja 
palvelujärjestelmän välissä. 

- Vertaisten ja ammattilaisten tiimissä jokaisella oma rooli, tehtävä ja paikka. Oma 
vastuualue.  

 

 

 

 

 



Vertaisten ja ammattilaisten yhteistyön saavutuksia (2011-2014) 

Vertaisia mukana toiminnassa noin 100 (lähi- ja etävertaisia). 

- Vertaisten voimaantumista ja kuntoutumista. 

- Itsetunnon kohoaminen ja hyvinvoinnin kohentuminen. Elämänhallinnan rakentumisen tuki 
alkaa kasvaa sisältäpäin. Omaan itseensä uskominen 

- Onnistumisen ja tärkeyden kokemukset 

- Oman tietotaidon lisääminen; uuden oppiminen.  

- Merkityksellistä ja mielekästä tekemistä, ammattilaisten kanssa yhteistyössä. Vertaistuen 
jakaminen.  

- Ammattilaisten ja vertaisten yhteistyönä palveluiden ulkopuolella olevia asiakkaita 
tavoitettiin 750, tapaamisia 1800 kertaa (Katuklinikka ja Verna).  

- Sosiaali- ja palveluohjauksia 390 kpl. Asiakassaattamisia palveluihin 230 kertaa. 

- Lääkärin tekemiä puhelinlääkemääräyksiä, hoitoonohjauksia ja lähetteitä 585kpl 

- C-hepatiittitestejä, A+B-hepatiittirokotuksia, HIV-testejä ja sukupuolitautitestejä 389 kpl 

- Ehkäisykapseleita ja kierukoita asennettiin 100 kpl, yhteistyö Keskitetyn ehkäisyneuvolan 
kanssa 

- Kentällä usko ja luottamus ammattilaisiin ja palvelujärjestelmään kasvoi.   

 

 



Huumemaailmassa elävien vertaisten  
osallisuuden ja toiminnan vahvistaminen 

 OSIS II (2015-2017) 

- Vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöllä pystytään edistämään huono-osaisten 
huumeiden käyttäjien hyvinvointia ohjaamalla ja saattamalla heitä palveluihin. 

- Filosofiana mukaanottaminen (inclusion) ja haittojen väheneminen. 

- Kuka tahansa oman kokemuksen omaava ihminen voi toimia vertaisena. Myös 
huumeita käyttävä.  

- Kumppaneina A-klinikkasäätiö/ Helsingin Vinkki, Tukikohta ry ja Suomen 
Lumme ry. Rahoittajana RAY. 

 

 Helena.virokannas@a-klinikka.fi   Tuija.siera@hotmail.com  

 


