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Yhteenveto

Yhteenveto

Tässä käsikirjassa esitetyt etsivän työn käytäntöjen suuntaviivat on koottu osana Cor-

relation – European Network for Social Inclusion and Health –verkoston toimintaa. Cor-

relationin päämaja sijaitsee Amsterdamissa Foundation De Regenboog AMOC:issa. 

Euroopan komissio on yksi sen rahoittajista. Vuosien 2005-2007 toimintasuunnitelmas-

saan Correlation perusti osallistamisen kannalta merkityksellisiä sosiaali- ja terveyden-

huollon alojen asiantuntijaryhmiä. Ryhmien työ perustui tietojen, työmuotojen ja näke-

mysten vaihtoon. Ryhmissä pyrittiin vaihtamaan kokemuksia sellaisista työmuodoista ja 

tiedoista, jotka ovat hyödynnettävissä vastaavien kohderyhmien parissa työskentelyssä 

kaikkialla Euroopassa. Tässä julkaisussa keskitytään sellaisiin etsivän työn kysymyksiin, 

jotka liittyvät marginaalissa eläviin ihmisiin (esimerkiksi suonensisäisiä huumeita käyt-

tävät). Kirjoittajat ovat eri puolilta Eurooppaa ja eri alojen ammattilaisia ja he edustavat 

laajaa etsivän työn osaamista. Lisätietoja työryhmistä saat osoitteesta www.correlation-

net.org. 

Julkaisun ensimmäinen osa tarjoaa yleiskatsauksen etsivän työn pääperiaatteisiin, ku-

ten etiikkaan – erityisesti ihmisoikeuksiin ja yksilön itsemääräämisoikeuteen - , ideolo-

giaan ja peruskäsitteistöön. Aineistoa täydentävät konkreettiset esimerkit etsivän työn 

toiminnasta.

Seuraava osio tutkii etsivän työn muutokseen pyrkiviä käytäntöjä yksilön, lähiyhteisön 

ja yhteiskunnan kannoilta. Lisäksi kirjoittajat erottelevat syrjäytyneisiin väestönosiin koh-

dentuvan etsivän työn menetelmiä, kuten ammatillinen ja vapaaehtoisuuteen perustuva 

vertaistyö. Kirjoittajat tarjoavat myös konkreettisia suuntaviivoja etsivän työn työnteki-

jöiden ja asiakkaiden vuorovaikutukselle, sekä etsivän työn työntekijöiltä vaadittaville 

ominaisuuksille.

Kolmannessa osiossa tarkastellaan etsivän työn johtajuuden ulottuvuutta. Tämä sisäl-

tää mm. rahoituksen, lobbaamisen, työn oikeuttamisen, työntekijöiden turvallisuuden ja 

hyvinvoinnin varmistamisen sekä käytännön organisoinnin. Kirjoittajat painottavat työn 

erikoislaatuisuuteen liittyviä erityisiä taitoja, jotka tulevat esiin etsivän työn työntekijöiden 

turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Suuntaviivojen neljännessä osiossa käsitellään etsivän työn työntekijöiden yhteistyötä 

muiden relevanttien toimijoiden kanssa. Etsivää työtä tulee tehdä näkyväksi muillekin 

toimijoille, jotta syntyisi parempaa yhteisymmärrystä ja yhteistyötä. Annetut esimerkit 

käsittelevät yhteistyötä poliisin ja muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. 

Kansallinen ja kansainvälinen verkostoituminen on yhtälailla olennaista.

Viidennessä osiossa tarkastellaan työtä ja työhyvinvointia tukevan järjestelmän luomis-

ta. Perehdyttämisen, koulutuksen ja säännöllisen työnohjauksen merkitykset tulevat eri-

tyisesti esille. Kirjoittajat tarjoavat konkreettisia esimerkkejä työnohjauksesta, ja antavat 

vinkkejä työntekijöiden hyvinvointia uhkaavien riskien välttämiseksi.

Liitteissä kuvataan lyhyesti etsivän työn kentällä käytössä olevia työkaluja: etsivän työn 

opinto-ohjelmaa, kaksi uutta teknologiaa hyödyntävää interventiomenetelmää, tarpei-

denarviointikaavake, sekä etsivän työn turvaohjeistus.

Toimitusryhmä

Mika Mikkonen oli Correlation-työryhmän koordinoija vuosina 2004-2007. Mika on 

työskennellyt etsivän työn työntekijänä ja kehittäjänä haittojenvähentämisen kentällä vii-

meiset 10 vuotta. Vuodesta 2000 hän on ollut mukana kehittämässä vertaistoimintaa. 

Tällä hetkellä hän on aluevastuussa kahdesta pienemmästä helsinkiläisestä neulojen-

vaihtopisteestä, ja toimii myös työnohjaajana sosiaali- ja terveysalalla, sekä vertaistoi-

minnassa. Mika on koulutettu päihdetyöntekijä, työnohjaaja ja lähihoitaja. 

Jaana Kauppinen VTM, työnohjaaja, työskentelee toiminnanjohtajana Pro-tukipistees-

sä, joka tarjoaa matalan kynnyksen terveys- ja sosiaalialan palveluja seksityöläisille 

Tampereella ja Helsingissä. Jaana työskentelee myös työnohjaajana erityisaloinaan so-

siaali- ja terveydenhuolto sekä kriisi - ja traumatyö. Hän on TAMPEP-verkoston kansal-

linen koordinaattori Suomessa.

Minna Huovinen on työskennellyt pitkään sekä etsivän työn tekijänä että etsivän työn 

esimiehenä Pro-tukipisteessä Helsingissä. Nykyisin Minna on Pro-tukipisteen Helsingin 

yksikön johtaja. Aiemmin hän työskenteli huostaanotettujen nuorten ja päihdeongel-

maisten kanssa. Hän on koulutukseltaan sosiaalikasvattaja.

Erja Aalto sairaanhoitaja, on Pro-tukipisteen asiakastyön koordinoija Helsingissä. Ai-

emmin hän työskenteli matalan kynnyksen haittojenvähentämispalveluissa (neulojen-

vaihto, seksuaaliterveys ja etsivä työ) Skotlannissa. Tänä aikana hän suoritti laadullista 

tutkimusta huumeiden suonensisäisessä käytöstä ja riskikäyttäytymisestä. Hänellä on 

sosiaalitieteiden tutkinto Glasgow´n Yliopistosta.
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Kiitokset

Kiitokset

Tämä käsikirja on koottu osana Correlation-verkoston toimintaa. Projektin periaatteiden 

mukaisesti olemme tuoneet yhteen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, jotka omalta 

osalta takaavat lähestymistavan tuoreuden ja tehokkuuden.

Kiitämme kaikkia kirjoittajia. Lisäkiitos myös Correlationin etsivän työn asiantuntijaryh-

mälle, joka tuki aktiivisesti tätä projektia.

Erityisesti haluamme kiittää toimitusryhmää: Mika Mikkosta, Jaana Kauppista, Minna 

Huovista ja Erja Aaltoa.

Lopuksi haluamme kiittää tärkeimpiä rahoittajiamme, Euroopan Komissiota, sekä Hol-

lannin Sosiaali-, terveys- ja urheiluministeriötä (VWS).

Amsterdamissa, Tammikuussa 2008

Ingeborg Schlusemann

Johtaja Regenboog AMOC

Eberhard Schatz

Katrin Schiffer

Projektikoordinoijat 
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Alkusanat

Etsivän työn muutosvoimana on tunnistaa ja tuoda näkyväksi, että asiakas on 

kiinnostava, arvokas ja arvostettu. Ihminen tulee tunnistaa omaa elämäänsä ohjaavana 

subjektina, riippumatta työmme tavoitteista (Zotow 2003).

Etsivän työn työryhmän kokoontumiset ovat olleet tuottoisia ja arvokkaita. Tarinat 

ovat rohkaisevia, mielenkiintoisia ja täynnä yksityiskohtia. Ne kertovat, että oikeat 

mahdollisuudet, tiedot ja keinot auttavat syrjäytyneitäkin ihmisiä luomaan uutta ja 

hyvää. Yhteisten ja konkreettisten tarinoidemme kautta sairauteen, riippuvuuteen, 

rikollisuuteen, prostituutioon tai esimerkiksi romaanina olemiseen liittyvät yleistykset 

muuttuvat näkymättömiksi. Miten tehdä nämä tarinat näkyviksi, kuulluiksi ja 

ymmärretyiksi suuremmalle yleisölle?

 

Näiden suuntaviivojen kehittäminen on ollut vuorovaikutuksellinen prosessi. Osallistujat 

eri EU-maista ovat antaneet oman panoksensa kokoamalla ajatuksiaan ja kokemuksiaan 

etsivän työn eri ulottuvuuksista. Suomen ryhmä vastaanotti lukuisia mielenkiintoisia 

ja arvokkaita havaintoja ja tarinoita. Työstä teki erityisen haastavaa se, miten monin 

tavoin etsivää työtä organisoidaan ja rahoitetaan eri maissa. Joissakin maissa etsivällä 

työllä on pitkät perinteet koulutuksellisine ja teoreettisine viitekehyksineen. Eräissä 

muissa maissa etsivää työtä taas ollaan rakentamassa poikkeuksellisen haastavissa ja 

monimutkaisissa olosuhteissa. 

Teimme päätöksen luoda neliulotteisen rakenteen käsikirjallemme: etsivän työn 

ideologinen viitekehys, etsivän työn hallinto, ammatillinen toiminta ja työympäristö. 

Rakenteen taustalla oli ajatus antaa lukijalle mahdollisuus valita itseään kiinnostavat 

suuntaviivat. Toivomme mukaan tämä mahdollistaa käsikirjan vaivattoman ja kivuttoman 

käytön.

Lopuksi työryhmämme haluaa kiittää kaikkia kollegoitamme ympäri maailman, jotka 

ovat auttaneet tämän käsikirjan luomisessa. Toivomme, että käsikirjasta on hyötyä 

jatkossakin.

Mika Mikkonen

Projektikoordinoija

Alkusanat

Ensimmäiset merkit oman aikakautemme etsivästä työstä löytyvät brittiläisen 

Pelastusarmeijan 1800-luvun alun toiminnasta. Pelastusarmeijan työntekijät etsivät 

avun ja tuen tarpeessa olevia yksilöitä Englannin suurimmista kaupungeista ja niiden 

slummeista. Luokkayhteiskunnassa köyhien ja huono-osaisten auttamista ei tuohon 

aikaan pidetty ensisijaisena tehtävänä. Pelastusarmeijan työntekijät kohtasivat outoja 

ja välillä pelottavia olosuhteita, mikä vastaa ehkä myös tämän päivän etsivän työn 

tekijöiden kokemuksia virallisten sosiaali- ja terveydenhuoltorakenteiden ulkopuolella 

työskennellessä.

Etsivä työ toteutuu matalalla kynnyksellä etulinjassa. Keskeisin tavoite on luoda yhteys 

syrjäytyneisiin ihmisryhmiin ja antaa tarvittavaa tukea. Monissa Euroopan maissa 

etsivään työhön kanavoidut taloudelliset voimavarat ovat minimaalisia. Työntekijät 

ovat usein opintojaan rahoittavia opiskelijoita, jotka odottavat valmistumisensa jälkeen 

siirtyvänsä paremmin palkattuihin töihin. Työryhmän kokemusten mukaan etsivä työ on 

sinällään erittäin haastavaa, ja työn vaatimat valmiudet ovat miltei saavuttamattomia. 

Oma kokemukseni (Mika Mikkonen) etsivän työn tekijänä kymmenen vuoden ajalta 

vastaa tätä näkemystä. Työlle asetetut tavoitteet ja vaatimukset eivät usein kohtaa, 

minkä vuoksi työntekijältä odotetaan poikkeuksellisia tietoja ja taitoja, ja samaan aikaan 

etsivään työhön annetut voimavarat ovat useimmiten minimaalisia.

Lisäksi etsivä työ on luonteensa mukaisesti ristiriidassa nykytyöelämän tulosvastuullisen 

eetoksen kanssa. Hitaasti etenevän, pitkiin asiakassuhteisiin perustuvan työn 

kvantitatiivinen dokumentointi on vaikeaa. Yksilön tai yhteisön pieniä edistysaskeleita 

on vaikea dokumentoida päättäjien tai rahoittajien vaatimalla hallinnollisella kielellä tai 

merkityksellisillä luvuilla.

Etsivä työ vaatii jatkuvaa sisällön ja menetelmien reflektointia. Työssämme 

kohtaamme ihmisiä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnan valtavirrasta. Omassa 

ympäristössään ja kokemusmaailmassaan asiakkaamme saattavat kokea virallisen 

apujärjestelmän uhkaavana.
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Johdanto

Viidennessä osiossa tutkitaan kysymyksiä, joita asiantuntijaryhmä piti ratkaisevan 

merkittävinä etsivää työtä tukevan ympäristön luomiselle. Painopisteenä on etsivän 

työn toteuttajien keskeisinä kohtaamat kysymykset. Etsivän työn saama tuki vaihtelee 

suuresti maasta toiseen. Kun voimavarat ovat vähissä, on äärimmäisen tärkeää etsiä 

keinoja, joilla kentällä työskentelevät saisivat tarvitsemansa avun ja tuen. Työntekijöiden 

ja asiakkaiden kertomat tarinat toimivat verrokkina viitekehykselle. Toivomme, että 

luomamme kuva muuttuu näin todellisemmaksi ja mielenkiintoisemmaksi.

Työryhmän keskeisenä teemana on ollut etsivän työn sisällön ja resursoinnin laaja 

kirjo eri Euroopan maissa. Joissakin maissa etsivää työtä tehdään ilman erityistä 

koulutusta, minimipalkalla ilman johdon tukea ja työnohjausta hyvinkin vaativissa 

olosuhteissa. Joissakin maissa etsivällä työllä on pitkät perinteet ja se on tunnustettu 

arvokkaaksi ja vaativaksi hyvin resursoiduksi ammatilliseksi työmuodoksi. Olemme 

lisänneet käsikirjan liitteeksi kuvauksen norjalaisesta etsivän työn opetusohjelmasta, 

jota opetetaan yliopistotasolla (liite 1). Liitteessä 2 kuvataan hollantilaista mallia, jossa 

etsivä työ on viety internetin maailmaan. Liitteessä 3 tarjoamme suomalaisen esimerkin 

matkapuhelimen hyödyntämisestä matalan kynnyksen terveysneuvonnassa. Liitteessä 

4 on terveysneuvonnassa käytettävä riskienkartoittamiskaavake. Lopuksi liite 5 tarjoaa 

tärkeää turvallisuustietoa etsivän työn tekijöille.

Suomalainen etsivän työn työryhmä vastasi käsikirjan kokoamisesta. Työryhmän jäsenet 

ovat kahdesta organisaatiosta, joilla molemmilla on pitkä kokemus seksityöntekijöiden 

ja huumeiden käyttäjien parissa tehtävästä etsivästä työstä. Käsikirjan kirjoittaminen 

oli prosessi, jonka aikana sekä etsivän työn työntekijät että esimiehet jakoivat 

kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tuntemuksia. Otimme myös vapauden kysyä palautetta 

suomalaiselta valtakunnalliselta etsivän työn verkostolta. Prosessi kesti useita kuukausia 

ja mahdollisti aineiston tutkimisen ajan kanssa ja keskittymään olennaiseen. Käsikirjan 

koonti Suomessa selittää myös sen, miksi niin monet kirjan esimerkeistä ovat Suomesta.

Toivomme että käsikirja on hyödynnettävissä monella eri tavalla. Oletamme, että 

keskustelu etsivästä työstä tulee jatkumaan. Lopuksi toivomme, että käsittelemämme 

asiat tulevat jatkossakin herättämään tutkimusta ja keskustelua poliittisen päätöksenteon, 

rahoituksen ja käytännön työn tasoilla sekä kansallisesti, että kansainvälisesti.

Johdanto

Tässä käsikirjassa esitellään etsivän työn asiantuntijaryhmän kokoamat suuntaviivat. 

Asiantuntijaryhmän ensisijaisena tehtävänä oli kartoittaa hyvien käytäntöjä. Työn 

tavoitteena oli edistää ja kehittää etsivää työtä siten, että se vastaa asiakkaiden 

psykososiaalisia tarpeita sekä parantaa marginaalissa elävien ihmisten mahdollisuuksia 

käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja.

Olemme tutkineet etsivän työn mahdollisuuksia ja erilaisia tapoja tehdä sitä niin 

eurooppalaisessa kuin maailmanlaajuisessakin viitekehyksessä. Kirjoittamalla auki 

etsivän työn suuntaviivoja haluamme parantaa päättäjien, esimiesten ja työntekijöiden 

tietotasoa etsivästä työstä. Toivomme että käsikirjamme auttaa kehittämään 

vuoropuhelua sekä eri maiden välillä että eri toimijoiden välillä. Haluamme korostaa 

etsivän työn arvoa syrjäytyneiden ihmisten kohtaamisessa ja taistelussa inhimillisemmän 

yhteiskunnan puolesta.

Raportti jakautuu viiteen erilliseen osaan. Jokaisessa osassa on esimerkkejä elävästä 

elämästä, jotka kertovat omaa tarinaansa työn tekemisestä.

Ensimmäinen osio tarkastelee etsivän työn käsitteitä ja periaatteita, sekä tutkii niitä 

aatteita ja arvoja, jotka muovaavat eurooppalaisen etsivän työn muotoja.

Toinen osio tarjoaa yleiskatsauksen etsivässä työssä kootusta aineistosta. Tutkimme 

etsivän työn ja muiden matalan kynnyksen palveluiden yhdistämisen tärkeyttä, ja 

näiden yhteyttä haittojen minimointiin etsivän työn lähestymistapana. Tarkastelemme 

etsivän työn keskeisiä menetelmiä, sekä niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Kappaleen 

lopussa kuvaamme etsivän työn työntekijää yksilönä, jonka ensisijainen työkalu on 

oma persoona. Yksinkertaistaaksemme asioita, päätimme laatia listan etsivän työn 

työntekijän ihanteellisista ominaisuuksista. Kappale tarjoaa myös henkilökohtaisia 

reflektointeja Puolasta, Tsekeistä, Suomesta ja Portugalista.

Kolmas osio määrittelee lyhyesti etsivään työhön liittyvää sanastoa ja määritelmiä.

Neljäs osio käsittelee etsivän työn järjestöllisiä ja hallinnollisia haasteita ja ratkaisuja.



1.1. Etsivän työn aatteelliset käsitteet ja eettiset periaatteet

”Sosiaalityöllä ei ole paljonkaan yhteiskunnallista arvoa, mikäli sen harjoittajilla ei ole 

rohkeutta seistä niiden rinnalla, jotka eivät kykene oikeuttamaan olemassaoloaan 

saavutuksilla, pärjäämisellä tai kunniallisella elämällä”. (Granfeld, 1998)

Etsivätyö on ensisijaisesti asenne, toissijaisesti menetelmä. Siksi on olennaisen 

tärkeää, että etsivän työn organisaatiot ja työntekijät ovat tietoisia omista eettisistä 

periaatteistaan.

Kaikessa sosiaali- ja terveystyössä tulisi ihmisoikeuksien olla yhteisinä oleellisina 

periaatteina. Erityisen tärkeää on ihmisarvo (dignity). Jokaisella yksilöllä on oikeus 

tulla nähdyksi arvokkaana ja saada arvonsa mukaista moraalista kohtelua. Työn 

tulee perustua tarpeelliseen tukeen, riippumatta yhteiskunnalliseen, juridiseen, 

sukupuoliseen, etniseen tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvista tekijöistä.

Arvokkuuden lisäksi työmme tulee perustua kunnioitukseen yksilön itse määrää-

misoikeutta kohtaan. Talentia, sosiaalityöntekijöiden ammattiliitto (2007), kuvaa itse-

määräämisoikeutta seuraavasti:

ETSIVÄN 
TYÖN YLEISIÄ 
LÄHTÖKOHTIA

1.
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1. Etsivän työn yleisiä lähtökohtia

”Sosiaalityötekijöiden tulee, riippumatta omista arvoistaan tai elämänvalinnoistaan, kun-

nioittaa ihmisen oikeutta tehdä omat valintansa ja päätöksensä, kunhan tämä ei uhkaa 

muiden oikeuksia ja oikeutettuja etuja. Juridisesti pätevä asiakas on vastuussa omista 

valinnoistaan ja niiden seurauksista.”Oikeus tehdä valintoja omasta elämästään on ihmis-

elämän ydinperiaate. Itsenäinen päätöksentekokyky luo omanarvontunnon. Tämä kunni-

oitus yksilön autonomiaa kohtaan ei tarkoita, että teemme aina niin, kuin asiakas haluaa. 

Se tarkoittaa sitä, että kunnioitamme asiakkaan näkemyksiä ja mielipiteitä silloinkin, kun 

ne poikkeavat omistamme.

Etsivässä työssä tulee kiinnittää erityistä huomiota yksilön itsemääräämisoikeuteen. Työn 

luonne, eli syrjäytyneiden väestönosien saavuttaminen, vaatii kunnioitusta yksilöä koh-

taan. Syrjäytyminen ei tapahdu sattumalta, ilman syytä. Kohderyhmän toiminta ja olemas-

saolo ilmentävät jotakin, jota yhteiskunnan valtavirta ei hyväksy. Sosiaalityöhön kohdistuu 

jatkuva paine toimia kontrollin välineenä, jonka tehtävänä on kuntouttaa tai eheyttää asia-

kasryhmää vastoin heidän tahtoaan tai näkemyksiään. Hyvinvointipalvelut on usein aseis-

tettu kynnyksillä ja ehdoilla, jotka asiakkaan tulee ylittää tai kohdata saadakseen tarvitse-

miaan palveluja. Matalan kynnyksen palveluilla, haittojen vähentämisellä ja etsivällä työllä 

on taipumus eriytyä kontrolloivista työtavoista. Työ perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskä-

sitykseen ja yksilön ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden rajattomaan kunnioitukseen.

Asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisi-

na meillä on velvollisuus tutkia asiakkaan elämäntilannetta hänen kanssaan ja ottaa huo-

mioon kohtaamiseen liittyvä laajempi viitekehys. Ammattimaisen etsivän työn työntekijän 

tulee hyödyntää omaa koulutustaan ja tieto- ja taitovalikoimaansa luodakseen asiakkaan 

kanssa näkemyksen tarjolla olevista vaihtoehdoista, jotta asiakas kykenee tekemään 

omaan tilanteeseensa sopivia valintoja ja päätöksiä. Asiakaskeskeisyys ei tarkoita, että 

työntekijän tulee sukeltaa asiakkaan tilanteeseen. Työntekijän tulee säilyttää ammatillisuu-

tensa ja asianmukaisen objektiivisuutensa, jotta tilanteen uusi ymmärrys mahdollistuu.

Etsivää työtä tarjoavilla organisaatioilla on myöskin asianajorooli. Kuulemaamme, näke-

määmme ja työssä oppimaamme tulee hyödyntää yhteiskuntapoliittisessa toiminnassa 

ja keskustelussa. Etsivässä työssä hankittu tieto on arvokasta, ja sitä tulee hyödyntää 

syrjäytyneiden väestönosien oikeuksien edistämisessä paikallisilla, kansallisilla ja kansain-

välisillä tasoilla.

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa tulee etsivän työn tekijöitä olla erilaisista etnisistä 

ryhmistä. Työntekijöiden tulee olla tietoisia kulttuurisista eroista, omista asenteistaan ja 

arvoistaan, sekä kykeneviä toimimaan erilaisissa kulttuurisissa viitekehyksissä. Erilaisten 

etnisten ryhmien kanssa työskennellessä tarvitaan kielitaitoa,kulttuuritulkkausta, sekä 

kulttuurien kohtaamisesta syntyvän epävarmuuden sietämistä.

Sukupuolitietoisuus kuuluu ammattimaiseen etsivään työhön. Kohderyhmästä riippuen 

on tärkeää harkita, että pitäisikö etsivän työn tekijöiden olla naisia vai miehiä, vai molem-

mista sukupuolista koostuvia työpareja. Joissain tilanteissa sekaparit ovat pätevimmillään, 

toisissa taas on hyvä, että työparit edustavat samaa sukupuolta. Eri kohderyhmillä on 

erilaiset tarpeet, jotka tulee ottaa huomioon etsivässä työssä.

Eräänä päivänä etsivän työn tekijät olivat työvuorossa slummissa, juttelemassa 

huumeidenvälittäjän kanssa. Yhtäkkiä hän alkoi selittämään, että kahden naisen 

pitäisi olla aseistautuneita tällaisessa työssä. Selitimme, että emme tarvinneet 

aseita ja että emme pelänneet työssämme, mutta hän vain jatkoi selittämistään. 

Sitten hän yhtäkkiä häipyi. Hetken päästä hän ilmestyi jälleen, mukanaan 

puoliautomaattinen pistooli. Ase oli hyvin pieni (peräti naisellinen), mutta kykeni 

sarjatuleen. Välittäjä halusi myydä sen meille. Yritimme varovaisesti muuttaa 

hänen mieltään, mutta hän intti ja alkoi yhtäkkiä ampumaan ilmaan. Kaikki 

juoksivat piiloon, mutta me kolme jäimme siihen keskustelemaan aseesta. Minä 

ja työparini vapisimme, ja olimme kauhuissamme, mutta hän vain jatkoi luontevaa 

keskustelua sanoen haluavansa vain auttaa meitä. (Portugali)

Etsivän työn tekijän tärkein tavoite on inhimillisempi yhteiskunta.

Seuraavaksi olemme uudelleenmääritelleet suomalaiset sosiaalityön

periaatteet etsivää työtä varten:

1. Jokainen ihminen on arvokas ja
 ansaitsee arvostavan kohtelun.
2. Jokaisella ihmisellä on oikeus itsemääräämiseen ja itsensä 

toteuttamiseen, kunhan tämä ei vahingoita muita yksilöitä 
tai polje heidän oikeuksiaan. Yksilöllä on myös velvollisuus 
huolehtia yhteiskunnan hyvinvoinnista.

3. Jokaisen yhteiskunnan tulee pyrkiä jokaisen yksilön
 hyvinvoinnin lisäämiseen.
4. Etsivän työn tekijöiden tulee noudattaa yhteiskunnallisen
 oikeuden mukaisuuden periaatteita.
5. Objektiivinen ja näyttöön perustuva työtapa ohjaa etsivän 

työn tekijöitä yksilöiden ja yhteisöjen kohtaamisessa.
6. Etsivän työn tekijä kunnioittaa yksilön yksityisyyttä,
 luottamuksellisuutta ja tiedonkeruun periaatteita
 ammatillisessa työssään.
7. Etsivän työn tekijä toimii asiakkaansa kanssa yhteistyössä, 

pyrkien aina lisäämään asiakkaan hyvinvointia.
8. Etsivän työn lähtökohtana on asiakkaan oikeus
 itsemääräämisoikeuteen, sekä asiakkaan oikeus ja vastuu 

tehdä valintoja oman elämänsä asioista yhdessä etsivän 
työn tekijän kanssa.

9. Etsivän työn tekijän tulee minimoida asiakkaan tahdon
 vastainen yhteys viranomaisiin, sekä kaikki sellainen
 toiminta, jolle ei ole asiakkaan selkeää suostumusta.
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Etsivässä työssä ihmiset kohdataan omilla ehdoillaan. Työ perustuu vapaaehtoisuu-

teen. Kohderyhmän edustajat voivat valita, haluavatko he olla yhteydessä etsivän työn 

toteuttajaan. Työn luonne poikkeaa monin tavoin perinteisestä terveys- ja sosiaalialan 

työstä. Koska etsivä työ toteutuu kohderyhmän omassa ympäristössä, ei työntekijäl-

lä ole käytössään ovien, seinien ja työpöytien kaltaisia vallan merkkejä. Etsivä työ on 

myös vähemmän byrokraattista. Etsivä työ tuo työntekijän ja asiakkaan lähemmäksi 

toisiaan. Juuri tässä piilee sen voima. Toisaalta tämä läheisyys voi olla erittäin vaativaa, 

mikä asettaa työntekijän henkilökohtaiseen turvallisuuteen liittyviä haasteita. Siksi on 

tärkeää, että etsivän työn toteuttajilla on mahdollisuus asianmukaiseen tukeen ja työn-

ohjaukseen.

Etsivässä työssä toteutetaan monia eri työtapoja sekä ensimmäisen kontaktin luomi-

sessa, että tilanteisiin puuttumisessa. Etsivä työ tarjoaa palveluja vaikeasti tavoitettaville 

ryhmille ja on myös tärkeä väline kartoitettaessa kohderyhmän elinolosuhteita, tarpeita 

ja näkemyksiä palveluista. Keskeisenä tavoitteena on myös tehdä kohderyhmä kuulluk-

si asianomaisille viranomaistahoille.

Etsivää työtä on kuvattu monin käsittein, luokiteltu eri tavoin ja sen työmuodoista on 

käytetty monia erilaisia nimikkeitä. Käsitteiden käyttöön vaikuttavat toisaalta etsivän 

työn tekemisen kulttuurinen ja ammatillinen viitekehys, työskentely-ympäristö (katu, 

koti, palveluyksikkö, internet jne.) ja kohderyhmä. Etsivän työn pitää pystyä myös rea-

goimaan toimintaympäristön muutoksiin. Esimerkiksi teknologinen kehitys avaa uusia 

mahdollisuuksia ja ympäristöjä myös etsivälle työlle. Tästä ovat hyvinä esimerkkeinä 

internetissä tehtävä etsivä työ ja mobiilipalvelujen soveltaminen vaikeasti tavoitettavien 

ryhmien parissa työskentelyyn (kts. liitteet 2. ja 5.). Yhteistä kaikille käsiteluokitteluille on 

se, että niiden avulla pyritään kuvaamaan etsivän työn sisältöä ja luonnetta: missä sitä 

tehdään, mitä sillä tavoitellaan ja minkälaisia palveluita se sisältää.

Etsivän työ on siis eräänlainen sateenvarjokäsite, jonka alle mahtuu erilaisia työmuotoja 

ja tapoja toteuttaa etsivää työtä. Mutta sen lisäksi, että etsivä työ on työskentelyme-

netelmä, se voidaan ymmärtää myös ideologiaksi ja asenteeksi. Etsivää työtä tehdään 

ihmisten omilla ehdoilla siellä, missä ihmiset elävät jokapäiväistä arkeaan. Etsivä työ ja 

sen tekijät hyväksytään osaksi tätä ympäristöä vain, jos työntekijät aidosti kunnioittavat 

ihmistä ja hänen elinympäristöään, ja jos ihmiset kokevat, että työstä on heille hyötyä. 

Etsivän työn oikeutus ja onnistuminen testataankin aina kentällä.

Seuraavassa on kaksi eri tapaa kuvata etsivää työtä: toinen on Rhodesin luokittelu 

etsivästä työstä perustuen työskentely-ympäristöihin, ja toinen on TAMPEP-verkoston 

kuvaus etsivästä työstä sen lähtökohtien ja tavoitteiden kautta.

1.2. Keskeinen sanasto ja määritelmät 
Seuraavat kahdeksan kohtaa kuvaavat etsivän työn luonnetta ja periaatteita:

(Lähde: Norjalaisen nuorten parissa tehtävän etsivän työn periaatteita)

1. Varhainen puuttuminen: Kohderyhmän keskuudessa

 esiintyvien sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien

 tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

2. Kohderyhmän kuulluksi tekeminen poliittisen

 päätöksenteon yhteydessä.

3. Etsivän työn palveluiden saatavuuden turvaaminen:

 palvelujen saattaminen kohderyhmän ulottuville silloin,

 kun yhteiskunnan olemassa olevat palvelut ovat riittämättömiä 

 tai vaikeasti saatavia.

4. Kontaktin luominen syrjäytymisvaarassa oleviin ihmisryhmiin

 sekä tiedottaminen tarjolla olevista palveluista ja motivoiminen 

 niiden käyttämiseen.

5. Tiedottaminen ja neuvonta riskikäyttäytymisestä

 ja haittojen vähentämisestä. Neuvonta ja

 palveluohjaus asianmukaisiin terveys- ja

 sosiaalipalveluihin. 

6. Kohderyhmän valmentaminen tukijärjestelmän

 hyödyntämiseen, sekä tukijärjestelmän valmentaminen

 kohderyhmän asianmukaiseen palvelemiseen.

7. Tiedonhankinta ja tiedotus kohderyhmän elinolo suhteista

 ja tarpeista. Viranomaistahojen valmentaminen kohderyhmälle

 sopivien palvelujen ja toimenpiteiden suunnitteluun.

8. Työskentely tukee sitä, että kohderyhmän

 elämäntilanteesta ja palvelujen tarpeesta otetaan vastuuta 

 poliittisessa ja hallinnollisessa päätöksenteossa.

Etsivän työn pääperiaatteena on terveys- ja sosiaalipalvelujen vieminen kohderyhmän 

omaan ympäristöön. Etsivä työ toteutuu monilla eri tasoilla ja monissa eri yhteyksissä, 

ehkäisevien toimenpiteiden ja hoito-ohjelmien välimaastossa. Etsivän työn luonteeseen 

kuuluva suoruus ja joustavuus kattaa myös koulutuksen ja ennaltaehkäisevän työn. 

Palvelujen ohjaaminen suoraan kohderyhmälle tarkoittaa, että työ tehdään siellä missä 

kohderyhmä toimii. Esimerkiksi seksityöläisten kanssa työskennellessä tämä tarkoittaa 

jalkautumista ravintoloihin, hieromalaitoksiin ja kaduille. 

ZIPP-AIDS –projekti toimi Sveitsin Zurichissa vuosina 1998-1992 puistossa lähellä Kes-

kusrautatieasemaa. Vanhaa vessarakennusta käytettiin asiakkaiden päiväkeskuksena ja 

etsivän työn työntekijöiden toimistona. Asiakkaille oli tarjolla ilmaista teetä ja hedelmiä, 

perusterveydenhuoltoa, tietoa haittojenvähentämisestä sekä palveluohjausta. Paikassa 

vaihdettiin päivittäin keskimäärin 5000 puhtaat pistosvälineet. Näiden kolmen vuoden 

aikana etsivän työn työntekijät antoivat ensiapua ja elvytystä tuhannelle yliannostuksen 

ottaneelle huumeidenkäyttäjälle. Vuonna 1992 puisto sulkeutui, ja huumeidenkäyttäjät 

siirtyivät toiseen kaupunginosaan. (Buning 1993)
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 TAMPEP –verkosto kohdistaa työnsä Euroopan liikkuviin seksityöläisiin. Etsivä työ, 
erityisesti katu työ, on tärkein tapa kohdata seksityöläiset, jotka liikkuvat maasta 
ja paikkakunnalta toiseen. Työn tulee olla säännöllistä ja tiheää, jotta luottamus 
seksityöläisiin saadaan syntymään. Intervention ei tule rajoittua kondomien ja liu-
kuvoiteiden jakamiseen tai turvaseksin kannustamiseen, vaan perustua henkilö-
kohtaisen kontaktin luomiseen, tarjoten neuvontaa ja apua sosiaalisten, juridisten 
ja psykologisten asioiden suhteen.

Kulttuuritulkit ja sosiaaliohjaajat tulee kouluttaa etsivän työn taitoihin. Työntekijöi-
den tulee pystyä luomaan verkostoja tietojen ja yhteistyön mahdollistamiseen pai-
kallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Etsivän työn tavoitteita:

• kohdata seksityöntekijöitä, jotka elävät äärimmäisen eristyneinä ja syrjäytyneinä 
yhteiskunnasta

• tuoda näkyväksi saatavilla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut, sekä parantaa 
niiden saatavuutta

• rohkaista ihmisiä raportoimaan ihmiskaupasta ja muista hyväksikäytön muo-
doista

• informoida liikkuvia seksityöläisiä oleskelulupiin ja oikeuksiin liittyvistä asioista
• kohdata seksityöntekijöitä, jotka elävät äärimmäisen eristyneinä ja syrjäytyneinä 

yhteiskunnasta
• informoida päätöksentekijöitä liikkuvien seksityöläisten kohtaamista ongel mista

Esimerkki 2

Rhodes jakaa etsivän työn kolmeen pääkategoriaan: katutyö, kotityö sekä kier-
tävä etsivä työ. (Rhodes 1996, 25-26)

Katutyö
Katutyö tapahtuu kaduilla, baareissa, kahviloissa, klubeissa, vallatuissa taloissa, 
”luukuissa”, rautatieasemilla jne. Katutyö pyrkii vaikuttamaan käyttäytymisen muu-
toksiin suorasti tai epäsuorasti.

Kotityö
Kotityö tapahtuu kohderyhmän kotiympäristössä. Jos huumeidenkäytöllä ei ole 
selkeää katuympäristöä, voi käyttäjät tavoittaa omissa tai muiden kodeissa. Koti-
työtä voidaan toteuttaa säännöllisin kotikäynnein, tai käymällä projektien asiakkai-
den kodeissa, myyjien kodeissa tai kotiperäisissä ”luukuissa” ,sekä asuntoloissa.

Kiertävä etsivä työ
Kiertävä etsivä työ toteutuu yhteisöllisissä paikoissa, kuten vankiloissa, asuntolois-
sa, neulojenvaihtopisteissä, bordelleissa, kouluissa jne. Yksilöiden sijaan kiertävä 
työ kohdentuu organisaatioihin, joissa kohderyhmät ovat tavattavissa. Kiertävä työ 
laajentaa terveysneuvonnan tavoitettavissa olevaa asiakasryhmää ja auttaa kou-
luttamaan muita työntekijöitä jotta he voivat ohjata ja kouluttaa omia asiakkaitaan 
esimerkiksi turvallisemmista käyttötavoista.

Esimerkki 1
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2.1. Keskeisimmät kohderyhmät ja tavoitteet

Etsivä työ pyrkii kohtaamaan vaikeasti tavoitettavat ryhmät. Etsivää työtä voi 

tehdä minkä tahansa ryhmän kanssa. Etsivän työn menetelmää kannattaa sov-

eltaa kaikkiin sellaisiin ryhmiin, jotka hyötyisivät palveluista, joiden ulkopuolelle 

he jäävät tai jättäytyvät. Yleisimmin etsivää työtä tehdään yhteiskunnan mar-

ginaalissa elävien ihmisten parissa, kuten huumeidenkäyttäjien, asunnottomien, 

syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja seksityöläisten parissa. 

Tärkein tavoite on tuoda sosiaali- ja terveyspalvelut niiden ulottuville, jotka eivät 

muuten saa heille kuuluvaa tukea yhteiskunnan tukijärjestelmästä. Etsivän työn 

lähestymistapa on ennaltaehkäisevä. Riskiryhmien kohtaamisessa hyödyn-

netään haittojen vähentämisen ja varhaisen puuttumisen menetelmiä, ennen 

kuin esimerkiksi huumeidenkäyttö muuttuu ongelmalliseksi.

Etsivä työ on perusteltua seuraavista keskeisistä syistä:

• olemassa olevat palvelut eivät ole tarkoituksenmukaisesti 

kohderyhmän ulottuvilla

• olemassa olevat palvelut eivät kohtaa kohderyhmän tarpeita

ETSIVÄ TYÖ 
KÄYTÄNNÖSSÄ

2. 
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Kulttuuritulkit ja vertaiskouluttajat 

Liikkuvien seksityöläisten kanssa samaan etniseen tai kulttuuriseen ryhmään kuulu-
vien kulttuuritulkkien mukanaolo auttaa tulkitsemaan sanallisia ja sanattomia viestejä, 
sekä luo kulttuurienvälisiä siltoja, jotka mahdollistavat kulttuuristen koodien tulkin-
nan. Tämä kaikki helpottaa sosiaalisten ja terveydellisten kysymysten ymmärtämistä. 
Vertaistoimijat, jotka tulevat liikkuvien seksityöläisten omasta yhteisöstä, omaavat 
puolestaan yksilöllisiä kokemuksia ja taustoja, jotka heijastavat yhteisön omaa tilan-
netta. Vertaistoimijat tarjoavat liikkuville seksityöläisille kulttuuritulkkaamisen ja kulttu-
urienvälisten siltojen lisäksi esikuvia, jotka lisäävät itsetuntoa ja itsevarmuutta yhteisön 
sisällä. Heidän taustansa auttaa selvittämään liikkuvien seksityöläisten tarpeita palve-
lujentarjoajille ja päättäjille, lisäämään tietoisuutta oman yhteisön sisällä, järjestämään 
koulutuksia terveydenedistämiseen ja turvaseksiin liittyvissä asioissa, sekä voimaan-
nuttamaan vertaisia solidaarisuuden, tuen ja yhteisymmärryksen kautta.

Etsivää työtä voidaan tehdä erilaisissa ympäristöissä: kadulla ja muissa ulkoil-
mapaikoissa, kodeissa, asuntoloissa, bordelleissa, baareissa, internetissä, päivy-
styspoliklinikoilla jne. Ympäristöstä riippumatta kaikille on yhteistä etsivän työn 
työote, jolla tarkoitetaan työntekijöiden asettautumista kuuntelemaan ja kuulemaan, 
mitä tarpeita ihmiset heille ilmaisevat ja löytää keinoja tuottaa niitä palveluja, joita ih-
miset tarvitsevat. Etsivä työ edellyttää hyvää tietotasoa tarjolla olevista palveluista ja 
valmiutta myös toimia ja antaa informaatiota tässä ja nyt. Luku 2.3. kuvaa etsivän työn 
kenttätodellisuutta ja siinä tarvittavia taitoja. Luvussa listatut hyvän kenttätyöntekijän 
kriteerit ovat syntyneet Correlation-prosessin aikana käydyissä keskusteluissa.

Etsivälle työlle on ominaista asiakkaan reviirin kunnioittaminen ja kyky odottaa, milloin 
asiakas on itse valmis kontaktiin. Eli toisaalta täytyy olla malttia odottaa ja toisaalta 
täytyy olla kyky ottaa kontaktia asiakkaisiin siten, että kunnioitetaan heidän integ-
riteettiään. Etsivää työtä ei koskaan tehdä salaa. Etsivän työn tekijä kertoo aina, kuka 
hän on ja mitä organisaatiota hän edustaa ja mitä hän on kentällä tekemässä.
Etsivässä työssä työntekijät asennoituvat kohtaamaan ihmisten tarpeet empaattisesti 
ja solidaarisesti, sekä yhtä lailla ammatillisiin työotteisiin ja standardeihin sitoutuen. 
Ammatillinen koulutus tai työkokemus ovat tarpeen, jotta esiin tulevia ongelmia ja 
tilanteita voidaan ymmärtää. Etsivässä työssä on yleistä, että vanhempi työntekijä välit-
tää nuoremmilleen työn perustana olevat tietonsa, kokemuksensa ja menetelmänsä. 
Siksi on suositeltavaa, että työ tapahtuu pareissa, jotka muodostavat vanhempi (so. 
kokeneempi) ja nuorempi työntekijä. Parityöskentely myöskin mahdollistaa palaut-
teen antamisen ja saamisen sekä tilanteiden ja ongelmien purkamisen ja analysoinnin 
työparin kanssa. Lisäksi parityöskentely lisää etsivän työn tekijöiden turvallisuutta, ja 
auttaa paria täydentämään toisiaan.

Etsivä työ pyrkii saamaan aikaan muutosta neljällä eri tasolla

1. Yksilöllinen muutos
 a. riskien tiedostaminen
 b. motivaation lisääminen tiedon avulla
 c.  muutos uskomuksissa ja asenteissa 
2.  Muutos vuorovaikutuksen avulla
 a. yksilöllisen muutoksen vaikutus muihin ihmisiin
 b. asian käsittely henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa
3. Yhteisöllinen muutos
 a. yhteisön sisäiseen kulttuuriin vaikuttaminen.
  Ryhmän vaikutus yksilöön, sekä olemassa olevien   

 tabujen ja uskomusten murtaminen
 b. yhteisön normien muuttaminen
4. Sosiaalipolitiikan muutos
a. tietoon perustuva kohderyhmään kohdistuvien asenteiden ja 

ilmapiirin muutos
b. päättäjiin vaikuttaminen. Tiedonvälitys ja tulkkaaminen sosiaali- 

ja terveyspalvelujen suuntaan

2.2. Etsivän työn menetelmät ja eettiset periaatteet

2.2.1. Ammatillinen etsivä työ

Ammatillisessa etsivässä työssä sosiaali- ja terveydenhuollon ja nuorisotyön 

ammattilaiset menevät tekemään työtä sinne, missä asiakkaat ovat. Luovutaan 

siis perinteisestä palvelumallista, jossa asiakkaat tulevat hakemaan tarvitsemansa 

palvelut klinikoilta tai virastoista. Etsivä työ voidaan organisoida ja toteuttaa monilla 

eri tavoilla. Ammatilliselle etsivälle työlle on ominaista, että työntekijät ovat kentällä 

ammatillisessa roolissa ja etsivää työtä toteuttava organisaatio on määritellyt työn 

sisällön ja kohteen: mitä, missä ja miten. Ammatillinen etsivä työ voi sisältää myös 

vertaistoimintaa ja saman etnisen taustan omaavat työntekijät voivat toimia myös 

kulttuuritulkkeina.

Parityön 10 käskyä: 

1.  Luota pariisi ja ole luotettava
2.  Ole avoin ja rehellinen
3.  Älä himoitse pariasi
4.  Pidä kiinni sovituista asioista
5.  Älä jätä pariasi yksin
6.  Ole armollinen itsellesi ja parillesi
7.  Arvosta työtäsi ja pariasi
8.  Yhteinen työ – yhteinen suunnitelma
9.  Muista työsi kohde
10.  Pyhitä lepopäiväsi

Suomessa etsivän työn 
valtakunnallisilla päivillä 
(2004) työstetty

lista 
parityön periaatteista:

(katso liite 5 ”kenttäsäännöt”)

Vuosia sitten olimme käymässä erään asiakkaamme asunnossa, joka toimi 
huumeidenkäyttäjien ”luukkuna”. Lähtiessämme asunnon omistaja juoksi 
peräämme ja antoi meille muovikassin ja kysyi voisimmeko palauttaa sen 
sisällön omistajilleen. Yllätykseksemme löysimme kassista läheisen kirkon 
ehtoollishopeat. Paikallisen seurakunnan suntio oli sanaton, kun ojensimme 
hänelle kassin sisällön.

Kävelin etsivän työn työparini kanssa Helsingin keskustassa sijaitsevassa 
puistossa, kun kohtasimme joukon romaneja. Romanien keskuudessa 
suonensisäisiä huumeita käyttävä yksilö eristetään omasta etnisestä 
yhteisöstään. Juteltuamme tovin, alkoi yksi miehistä huitoa ilmaa ja selittämään, 
kuinka hepatiittivirus leviää ilman kautta. Saimme tilaisuuden kertoa 
hepatiittiviruksesta ja sen tartuntatavoista. Lisäksi ohjasimme koko ryhmän 
lähimpään terveysneuvontapisteeseen ottamaan A ja B-hepatiittirokotteet 
(Vinkki)



28

2. Etsivä työ käytännössä

29

2. Etsivä työ käytännössä

2.2.2. Vertaistyö (vapaaehtoistyö)

Vapaaehtoisuuteen perustuvan vertaiskenttätyön osuus tuloksellisessa toiminnassa on 
myös huomioitava, varsinkin niissä maissa ja alueilla, joissa kohderyhmän toiminta ei ole 
näkyvää ja helposti löydettävää ja tavoitettavaa (esimerkiksi ei näkyvää katukäyttökulttuu-
ria, katuprostituutiota, näkyvää asunnottomuutta jne.)

Vertaiskenttätyö eroaa ammatti-ihmisten tekemästä etsivästä työstä kahdella tavalla: 
(Rhodes 1996)

• Ensinnäkin sillä pyritään vaikuttamaan käyttäytymisen muutokseen 
spesifin verkoston sisällä.

• Toiseksi sillä pyritään muutokseen käyttämällä vertaisia/kulttuuritulk-
keja, jotka ovat joko entisiä tai nykyisiä kohderyhmän jäseniä.

Heitä voidaan myös kutsua vertaiskouluttajiksi tai tutoreiksi. Jatkuvia työsopimuksia har-
voin tehdään, vaan vertaistoimijat toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta ja silloin, kun heille 
itselleen sopii. Useissa maissa on mahdollisuus maksaa heille pientä verotonta ahkeruus-
rahaa/kulukorvausta.

Haittoja vähentävä vertaistoiminta perustuu sille ajatukselle, että vertaistoimijat voivat toi-
mia vastuullisesti tiedonjakajina ja tukihenkilöinä silloinkin, kun he itse käyttävät huumeita 
tai työskentelevät seksityöläisinä. Vertaistoimijat tulevat samasta ryhmästä, jolle etsivän 
työn organisaatio tarjoaa palvelujaan. Vertaistoimijat pystyvät viime kädessä muuttamaan 
asenteita, toimintatapoja ja uskomuksia omissa verkostoissaan. Vertaistoimijoilla on ainut-
laatuinen tilaisuus osallistua kohderyhmän konkreettiseen arkeen. Vertaistoimijat pystyvät 
myöskin tavoittamaan ne ihmiset, jotka syystä tai toisesta eivät hakeudu etsivän työn 
organisaation tarjoamien palvelujen piiriin.

Vertaistyöntekijöiden asema voidaan määritellä kolmetasoisena (Rhodes)

Vertaistuki: vertaistukija voi olla periaatteessa kuka tahansa kohderyhmän jäsen. Ei sisällä 
velvoitteita tai vastuita.

Vertaiskouluttaja: vertaiskouluttaja, esimerkiksi Vinkissä, on sitoutunut määrätyn mittai-
seen operaatioon ja koulutukseen.

Vertaistyöntekijä: on kiinteässä koulutus- ja työnohjaussuhteessa palveluja tuottavaan 
organi saatioon. Mahdollisuus palkkatyöhön.

Vertaistoimijoilla on myös palvelujen kehittäjän rooli. He voivat välittää palvelujentarjoajille 
päivitettyä tietoa kentän ja palvelutarpeiden muutoksista. Vertaistoiminnan tulee kohdata 
asiakasryhmän jatkuvasti vaihtuvat tarpeet ja sopeutua jokaiseen ajankohtaiseen haas-
teeseen, ilmiöön ja ongelmaan. Työn tulee olla pitkäjänteistä, jatkuvaa ja kehittyvää. Ver-
taistoimijoiden tulee olla osana tätä kehitystä.

Vertaistoimijat tarvitsevat ammatillista, sosiaalista ja kokonaisvaltaista tukea. Tuen tarve 
nousee yksilön tarpeista, mutta ryhmän tuki on myös tärkeää. Ryhmissä muotoutuva 
tuki nostaa vertaistoiminnan uudelle tasolle. Samaa työtä tekevät ihmiset voivat arvioida 
työtään yhdessä.

Motivoituakseen vertaistoimijat tarvitsevat selkeästi määritellyt roolit, tasavertaisen kohte-
lun ja varmuuden siitä, että he tulevat kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Vertaistoimijoi-
den kunnioittaminen ja vakavasti ottaminen nostaa heidän itsetuntoaan ja motivaatiotaan 
jatkaa työtä.

Lumipallokoulutukset tähtäävät hepatiittien ja HIV:n torjumiseen 

perustuen huumeidenkäyttäjien aktiiviseen osallistumiseen. 

Alku peräinen menetelmä luotiin Belgiassa vuonna 1987. Ohjel-

ma poikkeaa muista ennaltaehkäisevistä ohjelmista siinä, että 

työntekijät ovat entisiä tai nykyisiä huumeidenkäyttäjiä. Työnte-

kijöiden tehtävänä on luoda yhteydet toisiin huumeidenkäyttä-

jiin. Tehtävänä on ottaa selvää, miten eri yksilöt käyttävät huumeita 

sekä kertoa heille, miten estää tartuntatauteja (esim. pistämisen sekä 

sukupuolisen kanssakäymisen yhteydessä). Koulutettavien tehtäviin kuuluu 

myös muiden käyttäjien tiedottaminen bakteeritulehdusten ja yliannostuksen ris-

keistä, sekä ensiavun kouluttaminen.

Huumeidenkäyttöön liittyvien haittojen vähentämisen menetelmänä Lumipallo pyrkii 

ensisijaisesti saamaan käyttäjät tietoiseksi käyttöön liittyvistä riskeistä sekä niiden 

vähentämisestä. Toisena tavoitteena on saada käyttäjät tietoisiksi saatavilla olevista 

palveluista kuten esim. terveysneuvontapisteistä. Kolmanneksi pyritään keräämään 

tietoa huumeidenkäyttäjien kokemuksista, toimintamalleista ja asenteista, sekä vä-

littää tätä hiljaista tietoa päättäjille.

Koulutettavilta vaaditaan osallistumista koko koulutuskokonaisuuteen, joka on 4-6 

koulutuksen mittainen. Kokonaiskuva koulutuksesta saadaan aiheisiin liittyvien ko-

kousten ja kenttätyöjakson kautta. Koulutusten aiheina ovat yleensä HIV, Hepatiitit, 

Yliannostustilanteet ja niissä toimiminen sekä etsivän työn tekeminen. Kenttätyö-

jakson aikana koulutettavien on kohdattava 10 aktiivista huumeidenkäyttäjää ja 

haastateltava näitä. Tässä vaiheessa koulutettavia opetetaan toimimaan vertais-

työntekijöinä ja jakamaan haittojenvähentämiseen liittyvää tietoa. Koulutettavat si-

toutuvat myös jakamaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään sekä koulut-

tajien että muiden koulutettavien kanssa. Muiden kuuleminen ja kunnioittaminen on 

osa itsekunnioitusta. Tämä on merkittävää siksikin, että kentällä työskennellessään 

koulutettavien on suhtauduttava muihin käyttäjiin kunnioittavasti ja tuomitsematta.

Koulutettavia kannustetaan ottamaan yhteyttä kouluttajiin kaikissa kentältä nouse-

vissa kysymyksissä, jotta niihin saadaan oikeat vastaukset niitä tarvitseville. Kenttä-

työjakson aikana koulutettavat kohtaavat usein myös heille tuntemattomia käyttäjiä, 

jotka saattavat kyseenalaistaa heidän tietonsa ja asemansa. Yhdessä kouluttajien 

ja muiden koulutettavien kanssa nämä kysymykset voidaan yhdessä käsitellä ja 

päästä tyydyttävään lopputulokseen. Tämänkaltainen yhdessä jakaminen on myös 

yksi lumipallo metodin vahvuus.

(suomenkielinen Lumipallokäsikirja löytyy osoitteesta ww.vinkki.info/materiaalipankki)

Lumi-
pallo-

 menetelmä

2.3. Etsivän työn tekijältä vaadittavat luonteenpiirteet ja 
ominaisuudet

Etsivässä työssä työkaluna on myös oma persoona, mikä asettaa omat vaatimuksensa 

onnistuneelle työlle. Tärkeimpiä ovat sellaiset ominaisuudet, jotka vaikuttavat työntekijän 

kykyyn kohdata ja kohdella ihmisiä. Etsivä työ on myöskin asenne.
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2.4. Etsivän työn tekijöiden ajatuksia ja tuntemuksia   
Correlation-verkoston keskusteluissa

Tämä osio on koottu correlation verkoston yhteisistä etsivän työn tapaamisista, avatak-
seen joitain arkipäivän työn kipukohtia ja onnistumisen hetkiä. 

1. Miten saada voimia etsivään työhön.
- vapaa-ajan toiminnot, harrastukset, urheilu, musiikki.
 On tärkeää, että itsellä on omaa elämää, joka ei liity työhön
- työ- ja vapaa-ajan erottaminen pienin asioin, esim. vaihtamalla vaatteet tai 
 pysähtymällä kupposen ääreen töihin tullessa tai sieltä lähtiessä 
- positiivinen palaute on kovin kaivattua, vaikka olemmekin huomanneet, että   
 matalan kynnyksen palveluissa sitä on vaikea saada
- työnohjauksen ja keskustelun tärkeys.
 Työnohjauksen puute luo aina muita tapoja 
 käydä läpi työhön liittyviä ongelmia. Mikäli organisaatio ei tarjoa tukea, täytyy 
 työntekijöiden turvautua epämuodollisiin verkostoihin.
 Jotkut työntekijät tapaavat 
 kapakoissa, valittavat ja juovat paljon
- ”työryhmät kaipaavat työnohjausta, mutta se on vain liian kallista. Paitsi minun 
 tapauksessani; teen sitä lähes ilmaiseksi, koska pidän siitä…”

2. Parityöskentely (etuja ja haittoja)
- useimmissa tsekkiläisissä etsivän työn ryhmissä ihmiset ovat tottuneet
 työskentelemään pareissa. Mies ja nainen, mikäli mahdollista.
- työssämme vähemmistöjen kanssa (romanit, venäjänkieliset) olemme saaneet
 hyviä kokemuksia työparina toimivista kulttuuritulkeista, 
 jotka tulevat vähemmistön
 piiristä ja tuntevat kulttuurin, kielen, tavat jne.
- tärkeitä asioita parityössä: luottamus, turvallisuus, selkeät roolit
- parit voivat täydentää toistensa tietoja ja taitoja
- on tärkeää, ettei paria tarvitse kaitsia, ja että ollaan samalla aaltopituudella

3. Vertais- ja vapaaehtoistyö
  Kuten mainitsin, suuremmissa kaupungeissa käytämme ulkoisia etsivän työn tekijöi 
 tä, vertaistoimijoita. Vapaaehtoistyötä se ei ole, sillä he saavat palkkaa. Tämä on   
 erittäin hyödyllistä, ja saamme heiltä paljon tietoa Prahan huumetilanteesta.

Koska suurin osa tsekkiläisistä etsivän työn ohjelmista ovat kansalaisjärjestöjen pyö-
rittämiä, on vapaaehtoistyön käyttäminen välttämätöntä. Ongelmana on, että heidät 
pitää kouluttaa ja rokottaa B-hepatiittia vastaan ennen kuin heidät voi päästää ka-
dulle. Koulutettuja ja rokotettuja vapaaehtoistyöntekijöitä ei ole kovin paljon. SANA-
NIMissa meillä on niin sanottuja harjoittelijoita, jotka sitoutuvat lyhyeksi aikaa työhön. 
He eivät kuitenkaan voi ohjata asiakkaita tai käsitellä ongelmajätteitä. Tällä hetkellä 
yhtä päiväkeskusta pyörittävät metadonhoidossa olevat potilaat, joista jotkut olivat 
aikaisemmin kadulla neulojenvaihtotyössä. He ovat todella arvokkaita työntekijöitä, 
sillä heillä on korvaamatonta tietoa ja kokemusta paikallisesta huumemaailmasta.

4.  Kuinka muut näkevät työsi?
Yleinen ja maailmanlaajuinen arvostuksen puute. Jos vaikka vertaamme asentei-
ta psyykkisistä tai somaattisista sairauksista kärsiviä ihmisiä kohtaan, ovat meidän 

Etsivän työn tekijän tulee olla 
• suvaitsevainen
• itsevarma
• rohkea ja kestävä; asioita ei saa ottaa liian henkilökohtaisesti; liian 

helpolla ei saa luovuttaa
• asialle omistautunut
• nöyrä
• itsenäinen
• herkkä
• avomielinen ja ei-tuomitseva
• järjestelmällinen
• tarvittaessa joustava
• helposti lähestyttävä
• uskottava
• motivoiva

Etsivä työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Kohderyhmä ei ole pakotettu olemaan yhtey-
dessä tai osallistumaan toimintaan. Etsivän työn tekijällä ei ole tarvetta kiinnittää ihmisiä 
itseensä. Ihmisten tulee saada tulla ja mennä oman mielensä mukaan.

Yllämainittujen lisäksi on muitakin etsivän työn tekijöille olennaisia tekijöitä. Jotkut näistä 
taidoista ja tiedoista ovat mahdollisesti synnynnäisiä, kun taas toisia voi oppia ja harjoitella.

Seuraavat tiedot ja taidot tulee etsivän työn tekijällä olla alusta asti:
• kyky analysoida ja raportoida
• kyky kommunikoida 
• kyky dokumentoida
• hyvät tiedot palvelujärjestelmästä
• hyvät tiedot lainsäädännöstä
• hyvät elämäntaidot
• hyvät sosiaaliset taidot
• käytännöllisyys
• kohderyhmän arjen ymmärtäminen
• kunnioittava asenne asiakkaita kohtaan
• kunnioittava asenne omaa työympäristöä kohtaan
• selkeä käsitys omasta roolista etsivän työn tekijänä
• selkeä käsitys omista tavoitteista ja omista rajoista

Seuraavat taidot tulee etsivän työn tekijän oppia, mikäli hänellä ei niitä vielä ole:
• tarpeiden arviointi, eli mitä asiakas tarvitsee etsivän työn tekijältä ja 

tämän organisaatiolta
• tietojen jatkuva päivittäminen
• käytännölliset ja räätälöidyt taidot 
• lisääntyvän ja välillä hyvinkin yksityisen asiakkaaseen liittyvän 

tiedon hyödyntäminen asiakkaan arvokkuutta kunnioittaen
• jokaisen asiakkaan yksilöllisyyden ja oman tahdon tunnistaminen
• yhteisöllisten suhteiden ymmärtäminen
• yhteistyö samalla alueella toimivien palveluntarjoajien kanssa
• eri työparien kanssa työskenteleminen
• tiedon jakaminen asiakasta hyödyttävällä tavalla 
• tiedon lajittelu, suurten ja pienten asioiden eritteleminen
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10.   Saattavatko asiakkaisiinne liittyvät leimat/stigmat 
aiheuttaa pelkoa tai muita tunteita?
En ole varma, että ymmärsinkö kysymystä. Mikäli tarkoitat huumeidenkäyttäjien 
asemaa julkisessa mielipiteessä, niin kyllä se välillä aiheuttaa tunteita… välillä koh-
taa ihmisiä, joiden mielestä me autamme ihmisiä käyttämään huumeita, levitämme 
huumeita. Näiden ihmisten kanssa on hyvin vaikea keskustella, koska useimmiten 
he eivät halua kuulla perusteluja. Tunteita, kyllä… suuttumusta siitä, että olemme 
välillä avuttomia, että tämä ei ole reilua.

11.   Entä vaikeudet palvelu- ja hoitojärjestelmän kanssa, miten nämä
vaikuttavat yksittäiseen työntekijään tai työpaikkaan?
Tshekeissä etsivän työn tekijä kohtaa usein ongelmia, jos haluaa ohjata asiakkaan 
palvelujen piiriin. Jos soitat sairaalaan ja sanot ”päivää, täällä etsivän työn tekijä, 
meillä olisi teille potilas”, saat usein epäystävällistä kohtelua. Ei vain ole kovinkaan 
montaa paikkaa, jossa pidetään huumeidenkäyttäjästä ja hänen ongelmistaan 
(eikä aina mikään ihme). Tästä seuraa, että asiakkaat eivät mene sairaalaan, koska 
he pelkäävät tulevansa kohdelluksi narkkareina. Välillä pelko on aiheellinen, välillä 
asiakkaat eivät vain viitsi huolehtia itsestään.
Puolassa joutuu metadonihoitoa odottamaan monta kuukautta. Klinikat kohtaavat 
vain 2-3% tarpeista. Asiakkaiden täytyy muuttaa Krakovaan saadakseen meta-
donihoitoa. Onneksi yhteistyö pelaa, joten asiakkaan ”siirtäminen” on helppoa. 
Suomessa joutuu korvaushoitoa odottamaan puoli vuotta.

12.  Entä yhteistyö poliisin kanssa?
Projektikoordinaattoreiden ja poliisin välillä on kirjoittamaton sopimus, että poliisit 
eivät saa häiritä katutyötä. Koordinaattorit ovat myös järjestämässä poliiseille kou-
lutusta aiheesta. Rivipoliisit rikkovat kuitenkin sopimusta melko usein.

13.  Mikä on etsivän työn vaikutus?
Etsivä työ vaikuttaa suonensisäisten huumeiden käyttäjien asenteisiin ja sitä kaut-
ta ympäristön ja yh teiskunnan turvallisuuteen. Hyvin järjestetty terveysneuvonta-
pisteiden ja etsivän työn verkosto vaikuttaa katukuvaan; käyttäjät eivät ole niin 
näkyvillä eivätkä aiheuta ihmisten mielestä niin paljon ongelmia.

14.  Mitä mahdollisuuksia yksittäisellä työntekijällä on vaikuttaa työhönsä?
Minulla on mielessäni yksinkertainen vastaus: ”Tee työsi niin hyvin kuin voit”. Mikä-
li mielessäsi on joku hyvä idea, voit jutella siitä työryhmän kanssa. Mikäli yhteisym-
märrystä syntyy, voit viedä sen käytäntöön. Arvioimalla työtämme ymmärtääksemme 
puutteemme ja miten voimme kehittyä. Voimme nähdä kehityksemme, ja se on to-
della motivoivaa.Kokouksilla, oppimalla uutta, noudattamalla lakia, tekemällä työmme 
mahdollisimman hyvin, pitämällä huolta itsestämme henkisesti ja fyysisesti niin, että 
voimme pitää huolta asiakkaistamme. Voit tehdä parhaasi, et enempää. Voimme kes-
kustella johtajien kanssa ja yrittää vaikuttaa päätöksentekoon.

15.  Entä etenemismahdollisuudet etsivän työn tekijän uralla?
Kokemuksemme on, että matalan kynnyksen työntekijät jatkavat tällä alalla 2-3 
vuotta. Sitten he siirtyvät ihan toiselle alalle, tai sitten korkeamman kynnyksen 
paikkoihin, kuten terapeuttisiin yhteisöihin tai hoitopaikkoihin. Etsivässä työssä ei 
yleensä ole mahdollisuutta uraputkeen. Etsivässä työssä tulee urakehitykselle ra-
joja vastaan. Työntekijät saattavat haluta lopettaa sen takia.

asiakkaamme aivan eri asemassa. Huumeidenkäyttö on laitonta, ja he ovat ihmis-
ten mielestä itse aiheuttaneet ongelmansa.Tshekeissä huumeidenkäyttö on laitonta 
(hallussapito, myynti tai valmistus – käyttö ei ole laitonta). Vaikka huumeriippuvuus 
on virallisesti määritelty sairaudeksi – eli käyttäjät ovat sairaita ihmisiä, joilla on oikeus 
hoitoon – ovat yleiset mielipiteet ja asenteet huumeriippuvaisia kohtaan enimmäk-
seen kielteisiä. Alkoholiriippuvuutta suvaitaan paremmin.

5. Työhyvinvointi
Tutkimukset työtyytyväisyydestä ovat osoittaneet, että työntekijät tarvitsevat yleistä 
hyväksyntääjaksaakseen työssä. Tämä aihe liittyy läheisesti yllämainittuun julkiseen 
mielipiteeseen. Mikäli yhteiskunta ei pidä huumeidenkäyttäjiä ja huumeriippuvaisia 
”sairaina” apua tarvitsevina ihmisinä, ei heitä auttavia ihmisiä myöskään nähdä ta-
vallisina sosiaalityöntekijöinä tai yhteiskuntaa tukevina ihmisinä.

6. Mikäli arvostusta ei löydy, voiko käydä niin, että et puhu työsi arjesta 
tai sisällöstä ystäville tai läheisille? Miten tämä vaikuttaa sinuun?

Omasta mielestäni töitä ei pidä tuoda kotiin, tämä on kokemukseni. Vaarana on, että 
jossain vaiheessa saatat kuormittaa vaimoasi, tyttöystävääsi tms. Tämä merkitsee, 
että sinun on löydettävä muita tapoja ilmaista itseäsi ja purkaa paineitasi. Useim-
mat etsivän työn tekijät avautuvat työtovereilleen työpaikalla tai kapakassa töiden 
jälkeen. 
Enemmistö tähän kysymykseen vastanneista etsivän työn tekijöistä kertoi puhuvan-
sa työstään lähinnä työtovereilleen.

7. Voiko käydä niin, että työroolisi jää päälle työajan jälkeen?
 Mitä se merkitsee?
Etsivän työn tekijän on miltei mahdotonta jättää rooliaan töihin. Mikäli asut ja työs-
kentelet samassa kaupungissa, kohtaat asiakkaita julkisilla paikoilla: kaupoissa, 
puistoissa, konserteissa, kapakoissa… kaikkialla. Roolista on vaikea vapautua. 
Isoissa kaupungeissa asiakkaat ovat hajallaan, joten se on helpompaa. Pikkukau-
pungeissa et pääse piiloon.

8. Miten pidät huolta itsestäsi?
Haastatellut etsivän työn tekijät mainitsivat monia asioita, joiden avulla he pystyvät 
pitämään yllä myönteistä asennetta työhön. Tässä tärkeimmät::

1. vapaa-ajan toiminnot: hengellinen toiminta, urheilu, harrastukset, 
kulttuuri, elokuvat, ystävät

2. työn ja yksityiselämän erottaminen toisistaan
3. työn myönteisten puolten vahvistaminen (hyvä työryhmä, työkaverit, 

hyvä johtajuus ja hallinto)

9. Millä foorumeilla työntekijät voivat puhua ilmiöistä ja ongelmista?
Useimmilla matalan kynnyksen toimijoilla oli vähintään kerran kuukaudessa ryhmä-
työnohjausta, jossa pystyi puhumaan työhön liittyvistä ongelmista ja vaikeuksista. 
Yleensä kerran viikossa työryhmillä oli kokous, jossa saattoi puhua asiakkaista yms.
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2. Etsivä työ käytännössä

Face to Face - Do‘s & Don‘ts, January – 2006 (Lifeline)

Yksitoista palvelujen käyttäjää kokoontui keskustelemaan, yhdessä 
työntekijöiden kanssa niistä tekijöistä, jotka joko helpottavat tai vaikeuttavat 
työntekijän kohtaamista:

Yritä kohdata meidät::
• yritä ymmärtää ihmisten taustat ilman omaa painolastiasi
• älä yritä arvailla taustojani tai tavoitteitani
• ole avomielinen ja hyväksy kaikkien erilaisuus
• ole epämuodollinen silloin, kun se on korrektia
• ole helposti lähestyttävissä
• yritä edes ymmärtää mitä me koemme

Kiinnitä meihin huomiota:
• kuuntele, mitä me puhumme
• sisäistä mitä me puhumme, jotta voit tarjota sellaisia palveluja, joita ihmiset 
 odottavat  
• opettele eri ihmisten yksilökohtaiset tarpeet
• ole hyvä kuuntelija, mutta kuule meitä oikeasti!

Tue meitä aktiivisesti:
• auta meitä parhaasi mukaan
• anna ystävällistä ja avuliasta apua milloin vain voit – kyse on meidän elämi-
stämme!
• tunnista, että ihmisillä on oikeita ongelmia
• opi tunnistamaan ihmisen hätä!

Tunne rajasi:
• ymmärrä tarpeemme ja tunne rajasi
• kun keinosi loppuvat, tunnusta se rehellisesti ja yritä edes…
• …ohjata meidät tarvitsemamme avun piiriin
• haluamme, että jaksat kanssamme loppuun asti

Välitä!
• omistaudu asiallesi, tiedä miksi olet siinä
• usko meihin, niin kenties mekin jaksamme uskoa itseemme
• älä luovuta, vaikka lipsumme
• ole rehellinen, ja jos se ei ole mahdollista…
• …ole edes aito

Älä petä luottamusta:
• älä riko luottamuksellisuutta ilman todella hyvää syytä!
• älä yritä kusettaa, sillä me huomaamme sen heti
• älä ole kaksinaamainen, senkin me huomaamme

Älä teeskentele:
• jos et tiedä jotain, sano se
• älä yritä olla jotakin mitä et oikeasti ole
• älä esitä pystyväsi tekemään jotain, mitä et voi
• älä esitä olevasi samassa tilanteessa kuin me

Älä ole leväperäinen:
• älä fuskaa saadaksesi työt valmiiksi
• älä jätä meitä oman onnemme nojaan helpottaaksesi hommia
• älä ole leväperäinen, kun tarvitaan tärkeää tietoa
• älä ylenkatso toisia palveluja tai työntekijöitä, jos ne voivat olla meille 
tarpeellisia
• älä ole niin messissä, että et tee enää töitä

Mene pois, jos et pidä meistä:
• älä ole paikalla olematta läsnä
• selitä asiat, älä turvaudu papereihin tai ilmoituksiin
• älä pakota meitä kohtaamaan sinua, jos et halua kohdata meitä
• älä panttaa tietoa tehdäksesi asiat helpommaksi
• älä ohita tarpeitamme, sillä sinun työsi on auttaa meitä

ÄLÄ TEE NÄIN:TEE NÄIN:



Etsivän työn johtaminen edellyttää etsivän työn ideologisten lähtökohtien sisäistä-

mistä ja työn erityispiirteiden ymmärtämistä. Johdon tehtävänä on hankkia etsivälle 

työlle resurssit (rahaa, työntekijöitä, koulutusta, työnohjausta jne.), huolehtia työnte-

kijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista, luoda etsivälle työlle ammatillinen asema 

osana palvelujärjestelmää (työn oikeutus) sekä organisoida, johtaa ja linjata etsivän 

työn tekemistä.

Etsivän työn johtamisessa on tärkeää ymmärtää toisaalta rakenteiden merkitys ja 

toisaalta joustavuuden välttämättömyys.

Seuraavassa on listattu niitä aihealueita, joista Correlation Outreach ryhmässä on 

keskusteltu. Keskustelut osoittivat, että teemat ovat kaikkialla samoja mutta resurs-

sit työn tekemiseen vaihtelevat suuresti.

Resurssit:

• Rahoitus

• realistiset budjetit, uskottavuus

• verkostojen rakentaminen

• yhteiset toimenpiteet ja projektit muiden palveluntarjoajien 

kanssa

• medioiden hyödyntäminen, markkinointi

• tietoisuus rahoituksen nykytrendeistä; sanojen ja käsitteiden 

painoarvo

• kohderyhmästä tiedottaminen rahoittajille

• käsitys siitä, mitä poliitikot, päättäjät ja rahoittajat haluavat 

kuulla

- toiminnan yhteiskunnallisen kustannus tehokkuuden 

osoittaminen päättäjille

3. Etsivän työn 
johtaminen 
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- vaihtelee, säännöllisen arvioinnin hyöty
- kentällä tarvitaan myös uusia näkijöitä 

ja näkökulmia
- aina työtehtävien vaihto ei ole 

mahdollista; organisaatiolla ei ole 
tarjota muita tehtäviä

- Joskus työtä joudutaan rajoittamaan 
 työntekijän tahdon vastaisesti 
- Kiinnostuksen osoittaminen työntekijän 

hyvinvointia kohtaan: miten voit? 
 missä mennään?
- Yksityiselämästä huolehtimisen tärkeyden
 koros taminen

• Etsivän työn ympäristö – voiko se sijaita siellä, missä 
työntekijät viettävät vapaa-aikansa?

  • Ei suositeltavaa, muttei myöskään täysin kiellettyä
  • On tehtävä selväksi, milloin etsivän työn tekijä on töissä 
     ja milloin ei

Työn organisointi, johtaminen ja henkilökunnan rekrytointi:

• Parityöskentely
• pysyvät tai kiertävät parit
• vaihtelevat voimavarat; etsivä työ saattaa rajoittua 

yhteen työntekijään tai yhteen työpariin
• henkilösuhteet; ei tulla toimeen keskenään tai tullaan 

toimeen liian hyvin; rakastuminen; tiedon panttaaminen 
työparin kesken

• Työntekijöiden koeajat
• arviointi muutaman kuukauden jälkeen (suositukset 

vaihtelevat maasta toiseen, yhdestä kuuteen 
kuukauteen)

• yhteisten kokemusten jakaminen
• Vertaistoimijoiden asema

• vertaistoimijoiden tukeminen
• mahdollisesti palkan maksaminen vertaistoimijoille
• edellytykset ja vaatimukset vertaistoimijuudelle

• Säännöt ja työntekijöiden sitoutuminen niihin
• Hallinnolliset- ja johtamisvaikeudet usealta taholta 

johdetuissa, monikulttuurisissa tai moniammatillisissa 
työryhmissä

• kaikki ryhmän jäsenet eivät välttämättä kuuluu samaan 
organisaatioon

• eri ammattiryhmillä on erilaisia lähestymistapoja
• Monikulttuurinen etsivä työ/monikulttuuriset työryhmät

• työntekijöiden kulttuurisen osaamisen kehittäminen
• kulttuuritulkit sekä eri etnisiä taustoja edustavat 

työntekijät tekevät etsivää työtä myös oman 
taustayhteisönsä sisällä

• erilaisuuden ja monikulttuurisuuden hyväksyminen 
työyhteisössä: käytävä avointa keskustelua siitä, 
miten monikulttuurisuus vaikuttaa työskentelyyn ja 
työyhteisöön; mitä vahvuuksia se tuo ja mitä mahdollisia 
ongelmia se tuo tullessaan.

- eri maissa ja kaupungeissa toteutettujen 
projektien vertailu

- kovien lukujen painoarvo
 • mahdollisten resurssien tunnistaminen eri tasoilla

- kansallisilla
- kansainvälisillä
- yksityisillä

• Riskien kartoitus
• riskit eri tasoilla: asiakkaat, henkilöstö, järjestö 
• skenaariot pahimmasta parhaimpaan

• Tiedonkeruu ja tietojen käyttö

• Työn oikeutus ja suojelu
• hallinnon vastuu työn oikeuttamiseksi yleisen mielipiteen 

valossa
• hallinnon vastuu työn mahdollistamiseksi ja 

kenttätyöntekijöiden työolosuhteiden turvaamiseksi

• Poliittinen vaikuttaminen ja asiakkaiden oikeuksien 
puolustaminen

  • vahvan poliittisen aseman saavuttaminen on pitkäaikainen ja  
     kärsivällisyyttä vaativa prosessi
• Etsivän työn tunnetuksi tekeminen 
 ammatillisissa verkostoissa

Turvallisuus ja hyvinvointi:

• Turvallisuuskysymykset
• Fyysinen turvallisuus

- mahdollisuus työskennellä yksin
- päätöksenteko uhkaavissa tilanteissa – milloin on 

aika lähteä paikalta?
- hälytysjärjestelmät
- etsivän työn tekijöiden henkilökortit 
- odottamattomat tapahtumat ja tilanteet - 

strategia niissä toimimiseksi 
• Henkinen turvallisuus

- työnohjaus 
- lomat ja vapaat
- työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen
- olisiko hyvä tehdä välillä muuta työtä? 

” Vaikuttaa siltä, että Portugali ei ole ainoa maa, jossa etsivän työn tekijöillä on vaikeuksia 

jatkaa toimintaansa… Kuvat ovat hyvin samankaltaisia. Työntekijöillä on erittäin huono 

palkka, epävarma asema, sekä hyvin vähän oikeuksia. Monesti vuodessa saattaa olla 

useita palkattomia päiviä. Kun tiimin vaihtuvuus ja kierto on suuri, on asiakkailla vaikeuk-

sia luoda luottamussuhteita työntekijöihin, jotka pian häviävät…”

Ammatillinen asema ja työn oikeutus:
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• kulttuuritulkit ovat merkittäviä, kun haetaan yhteyttä 
ryhmiin, joiden etniset taustat saattavat vaihdella

- kielitaito, sanallinen ja sanaton viestintä
- eleiden ymmärtäminen
- tietoisuus tietyn kulttuurisen ympäristön 

merkeistä, symboleista
- maahanmuuttajaväestöihin kohdistuvien 

ennakko luulojen, syrjinnän ja leimaamisen 
tiedostaminen

Tilannetaju ja joustavuus reunaehdoissa:

• hallinnon täytyy tunnistaa ja ymmärtää se, että kentässä voi 
tapahtua nopeita muutoksia ja mahdollistaa nopeat muutokset 
hallinnollisesti myös etsivässä työssä

• tarvittavien muutosten tarve ja toteuttaminen joustavasti 
edellyttää hyvää tiedonkulkua ja luottamusta kenttätyöntekijöiden 
ja hallinnon välillä

Kuka voi/saa johtaa etsivää työtä?

Etsivän työn johtajalta edellytetään tiettyjä piirteitä. Ymmärtääkseen etsivän työn luon-
netta johtajalla on hyvä olla kokemusta etsivästä työstä. Tämä ei kuitenkaan ole vält-
tämätöntä, sillä käytännön kokemuksen puute voi auttaa keskittymään hallintoon ja 
yleiskuvan sisäistämiseen.Johtajalla on kuitenkin mahdollisuus saada tarvittavat tiedot 
alaisiltaan. Etsivä työ saattaa herättää vastustusta ja jopa hyökkäävyyttä ympäröivässä 
yhteisössä. Etsivän työn johtajalla on vastuu oikeuttaa työ ympäristölle ja julkisessa 
keskustelussa sekä suojella ruohonjuuritason työntekijöitä.

Hyvän etsivän työn johtajan ominaisuuksia:

• Tietojen tallentaminen ja analysointi
• Kyvykkyys ja halukkuus ottaa kantaa poliittisiin kysymyksiin
• Järjestelmällisyys
• Kyky poliittiseen diskurssiin, lobbaamiseen ja asioiden ajamiseen
• Taloushallinnon ymmärtäminen
• Kyky kohdata vastustusta
• Luovuus
• Kyky ajatella tulevia skenaarioita
• Kuuntelutaidot
• Suhdetoimintataidot
• Priorisointitaidot
• Kyky tehdä vaikeitakin päätöksiä (esim. työntekijän erottaminen)
• Kyky perustella päätöksiä myöskin uudemman kerran
• Kyky rakentaa verkostoja ja liittoumia
• Kyky ja tahto suojella työntekijöitä poliittisilta ja paikallisilta 

hyökkäyksiltä
• Kyky rakentaa hyvä ilmapiiri
• Yhteistyötaidot

• oman organisaation sisällä
• oman organisaation ulkopuolella 

- yhteistyö poliisin, ambulanssihenkilökunnan, 
seksi baarien pitäjien ja henkilökunnan kanssa jne.

Yllämainittuihin ominaisuuksiin kuuluvat hyvät henkilöstöhallinnan taidot. Etsivän työn 
erityisluoneen vuoksi on tärkeää pitää hyvää huolta työntekijöistä. Työntekijöiden hy-
vinvoinnin, työolosuhteiden ja turvallisuuden lisäksi johtajan on pidettävä huolta, että 
määräykset ja säännöt, sekä niiden noudattamisen seuranta, toteutuvat. Esimerkiksi, 
välillä johtajan on valvottava, kuinka pitkälle työntekijä voi mennä tukiessaan ja hoitaes-
saan asiakkaan asioita.

3.1. Arviointi ja tiedonkeruu 
Ote käsikirjasta (Guidelines for the evaluation of outreach work: A manual for outreach 
practitioners E.M.C.D.D.A): Yleisesti ottaen arviointi auttaa vertaamaan asioiden tilaa sii-
hen, mitä alun perin suunniteltiin. Arvioinnin tulisi tarjota tietoa mistä tahansa interventios-
ta, joka voi auttaa lieventämään intervention kohteena olevia ongelmia. ”Arviointi” viittaa 
prosessiin, jolla mitataan jonkin asian arvo tai merkitys, sekä myöskin tämän prosessin 
tulokseen. Olemme pohtineet näitä yleisluontoisia määritelmiä suhteessa etsivään työ-
hön. Eri puolilta Eurooppaa toteutettujen etsivän työn projektien tarjoamien tietojen pe-
rusteella olemme havainneet, että useiden projektien kohdalla arviointiprosessi perustuu 
jatkumolle. Työntekijät näkevät arvioinnin välineenä joko rahoittajien tyydyttämiseen tai 
palvelujen kehittämiselle, kuten kuvassa 1. Vasemmanpuoleisen nuolen kärjessä arviointi 
on ”kehitetty auttamaan ihmisiä auttamaan itseään ja parantamaan ohjelmiaan reflektoi-
van itsearvioinnin kautta” (Fetterman et.al., 1996). Tässä tapauksessa etsivä työ perustuu 
yhteisölliseen kehitykseen ja voimaantumiseen, sekä työntekijöiden ja huumeiden käyt-
täjien ja vertaisten liitoksiin, joihin usein liittyy demokraattinen päätöksenteko. Arviointia 
voidaan myös käyttää erityisesti rahoitukseen liittyviin päätöksiin. Tämä on tärkeää kaikille 
projekteille. Oikeanpuoleisen nuolen kärjessä arviointi keskittyy rahoituksen oikeuttami-
seen ja turvaamiseen. Tässä tapauksessa arviointi keskittyy yksinomaan rahoittajien ky-
symyksenasetteluihin. On tärkeää, ettei näitä ulottuvuuksia aseteta vastakkain.

<-- asiakas/yhteisölähtöinen   rahoituslähtöinen -->
Koska etsivä työ mahdollistaa läheisen kontaktin asiakkaisiin, ja koska työntekijöillä on 
erityisen hyvä mahdollisuus hankkia tietoa marginaaliryhmistä, on etsivällä työllä erityi-
nen tehtävä kerätä kohderyhmän elinolosuhteisiin ja elämäntilanteisiin liittyvää tietoa. 
Tiedonkeruun järjestelmällisyys on erityisen tärkeää. Tieto voi koskea yksilöitä, ryhmiä, 
yhteiskuntaa tai näiden kaikkien keskinäisiä suhteita . 
Tiedonkeruun menetelmät riippuvat tiedonkeruun kohteesta ja tavoitteista. Haastatte-

lut, kyselyt sekä passiivinen tai osallistuva havainnointi ovat kaikki päteviä menetelmiä. 
Kaikki etsivän työn tekijät eivät ole saaneet tiedonkeruuseen tarvittavaa koulutusta, 
mutta järjestelmällisen tutkimuksen ja kirjaamisen menetelmien kehittäminen on erittäin 
tärkeää. Tämä edesauttaa etsivän työn toimivuutta ja luo mahdollisuuksia kehittää pal-
veluja, jotka kohtaavat kohderyhmän tarpeet entistä paremmin.

• Tiedonkeruun merkitykset:
 • Järjestelmällisen ja menetelmällisesti pätevän työn edistäminen
 • Etsivän työn sisällön ja tulosten näkyväksi tekeminen
 • Kohderyhmän tilanteesta raportointi
 • Kohderyhmän elinolosuhteiden sekä kohderyhmän hyvinvointia 
   heiken tä vien yhteiskunnallisten olosuhteiden näkyväksi tekeminen   

  (E.M.C.D.D.A)

Etsivän työn tekeminen on usein toimintaa, jota on vaikea selittää ulkopuolisille etenkin 
silloin, kun sitä tehdään järjestöstä käsin. Oli kyseessä sitten sosiaali- tai terveyspuolen 
ammattilainen tai etsivän työn kautta kohdattu ihminen, saattaa joutua vastaamaan 
mitä kummallisimpiin kysymyksiin.

Asiakkaan ensikohtaaminen
”Kyselykaavakkeen käyttäminen asiakkaan ensikohtaamisessa on hyvin vaikeaa, koska 
etsivän työn kohtaamat ihmiset elävät usein laitonta elämää, jossa salailu on elinehto. Luo-
tettavan tiedon kerääminen ei ole helppoa ilman luottamuksellista suhdetta asiakkaaseen.”
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4. 

Etsivää työtä tekevien tausta organisaatioden tunnettuus hälventää epämääräisiä 

käsityksiä etsivästä työstä ja sitä tekevien työntekijöiden roolista niin potentiaalisten 

asiakkaiden kuin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten keskuudessa. 

Tämän vuoksi monipuolinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on tärkeää; toi-

minta oman työalueen ulkopuolella edistää niin etsivän työn menetelmän tutuksi 

tekemistä kuin asiakkaille tarpeellisten palvelujen kehittymistä.

Verkostoituminen ja 
yhteistyö

Säännöllisin väliajoin joku Pro-tukipisteen työntekijöiden kadulla tapaa-

mista seksityöntekijöistä kysyy mitä me teemme ulkona, vaikka sataa tai 

pakkasta on -20C. Toisinaan asiakkaat ihmettelevät olemmeko myös päivi-

sin töissä, ja hämmästyvät, kun kerromme, että olemme kadulla työksem-

me eli meille maksetaan siitä säännöllistä kuukausipalkkaa.

Correlationin Data collection ryhmä EMCDDA:n 
johdolla on tehnyt tiedon keruun protokollan 
haittojen minimointia tekeville järjestöille ja 
yhdistyksille. Katso:
www.correlation-net.org/ materials /correlation1

Esimerkiksi tiedon keruusta olemme lisänneet 
(Liite 4) riskianalyysikaavakkeen Positive Health 
projektista (PHP) New yorkista. Kaavakkeen 
on tehnyt Jason Farrell CEO Harm Reduction 
Consulting Services, Inc (HRCS)
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sa työskentelevät varmasti tietävät, kuinka monista eri teemoista ja yhteistyökumppa-
neista pitäisi olla edes jonkin verran tietoa. Työn kohde on yleensä määritelty (prosti-
tuoidut, iv-huumeidenkäyttäjät, nuoret…), mutta käytännössä erilaiset marginaliteetit 
sekä sosiaaliset ja terveydelliset aspektit ovat yhä läsnä yhtä aikaa. Etsivä työ ei kohtaa 
vain tietyn tyyppisiä asiakkaita yhden nimikkeen alla, vaan kokonaisvaltaisesti ihmisen 
juuri sellaisena kuin hän kontaktin ottamisen hetkellä on.

Tutustumiskäynneillä ja osallistumalla seminaareihin ja koulutuksiin on mahdollisuus tu-
tustua muihin toimijoihin, mikä usein auttaa myös asiakastyön tekemistä yhteistyössä. 
On aina helpompi hakea sopivaa palvelua asiakkaalle, kun tietää jotain toisen orga-
nisaation työtavoista ja perustehtävästä, ja tuntee organisaatioista henkilökohtaisesti 
jonkun, johon ottaa yhteyttä.

Aktiivinen kouluttaminen ja asiantuntijakonsultaation tarjoaminen tuo vakuuttavuutta 
organisaatiolle sekä helpottaa asiakkaidemme asioimista tarvitsemissaan palveluissa. 
Konsultaatioissa päästään suoraan keskustelemaan niistä usein asenteisiin ja tiedon-
puutteeseen liittyvistä esteistä, joita ammattilaisilla saattaa olla kohdatessaan margi-
naalissa eläviä ihmisiä, kuten esimerkiksi seksityöntekijöitä tai huumeidenkäyttäjiä.

Verkostoituminen kansallisesti muiden ammattilaisten kanssa edesauttaa tiedon vaih-
toa eri organisaatioiden ja työmuotojen kesken. Verkostot toimivat myös kanavana, jota 
kautta voi välittää omaa kohderyhmää koskettavia epäkohtia ja olosuhteita parantavia 
ehdotuksia sekä varmistaa sen, että suunniteltaessa suurempia kokonaisuuksia (esim. 
kansalliset strategiat) otetaan huomioon myös pienten vähemmistöjen ongelmat ja nä-
kökulmat.

Kansainvälinen ja kansallinen verkostoituminen haittojen vähentämis- ja matalan kyn-
nyksen ideologian jakavien toimijoiden kanssa on erittäin hedelmällistä. Verkostotapaa-
miset, koulutukset ja seminaarit, joissa voi tavata muita etsivää työtä tekeviä, ovat työn-
tekijälle usein niitä ainoita paikkoja, joissa voi puhua avoimesti omasta työstään niin, 
että tulee ymmärretyksi ilman liikoja selityksiä ja pelkoa väärinymmärretyksi tulemisesta. 
Tällainen henkireikä pitäisi olla tarjolla työntekijöille organisaation kaikilla tasoilla. Sen ei 
pitäisi olla vain johtajien etuoikeus!

Yksi etsivän työn tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa yhteiskunnalle tietoa sen margi-
naalista. Kun tiedostamme kohderyhmään kohdistuvat riskit ja syrjäytymisen mekanis-
mit, tulee tiedosta sisällöllisesti rakentavaa. Mahdollistaaksemme palvelujen tasaver-
taisen saatavilla olemisen, tulee meidän viedä kentän viestit muille palveluntarjoajille ja 
päätöksentekijöille. Etsivää työtä toteuttavan organisaation tulee olla rakennettu niin, 
että tämä periaate toteutuu.

Suomessa on perustettu vuonna 2009 Ammatillisen etsivän työn yhdistys AMET edis-
tämään etsivän työn ammatillisuuden kriteereitä ja hyviä etsivän työn käytäntöjä. 

Yhteistyö poliisin kanssa on usein vaikea ja moniulotteinen asia. Suhtautumiseen vaikut-
taa ihmisten luottamus poliisin oikeudenmukaisuuteen ja lailliseen toimintaan. Monissa 
maissa poliisien korruptoituneisuus ja väkivaltaisuus aiheuttavat sen, että yhteistyötä 
on mahdotonta tehdä. Niissä maissa, joissa kansalaiset luottavat poliisin toimintaan, 
on hyvä miettiä oman kohderyhmän kannalta sopiva tapa tehdä yhteistyötä poliisin 
kanssa.

Yleinen tiedottaminen kenttätyöstä ja sen luonteesta poliisille on tärkeää. Tämä mah-
dollistaa yhteisymmärryksessä molempien ryhmien työskentelyn.

Poliisin on hyvä tietää erityisesti: 

Asioiminen poliisin kanssa asiakkaiden asioissa muuten kuin asiakkaiden tarpeesta tai 
toiveesta ei ole mahdollista. Vartiointiliikkeiden vartioiden sekä heidän esimiestensä pe-
rehdyttäminen ja asioista sopiminen helpottaa myös kenttätyön tekemistä.

Etsivän työn tekijöillä täytyy olla säännöllisesti mahdollisuus kouluttautua. Koulutusta 
tarvitaan monipuolisesti erilaisista ihmisiin liittyvistä asioista ja ilmiöistä, jotka saattavat 
tulla eteen etsivää työtä tehdessä. Etsivää työtä tekevät ja matalan kynnyksen paikois-

Suomessa poliisi otti yhteyttä Pro-tukipisteeseen ja kertoi rikollisliigasta, joka 

ryöstää ja pahoinpitelee prostituoituja. Poliisi pyysi meitä informoimaan asiasta 

asiakkaillemme ja kertomaan, että juttua tutkitaan ja lisätietoja voi antaa myös 

nimettömästi. Samoin poliisi kertoi rikostutkijan nimen ja kehotti naisia ottamaan 

yhteyttä suoraan häneen mikäli he tietävät asiasta jotakin tai haluavat tehdä 

rikosilmoituksen. Laitoimme informaation eteenpäin sekä matalan kynnyksen 

päivystyspisteeseemme että tiedotimme asiasta kentällä. 

Yhteydenotto poliisiin jäi luonnollisesti asiakkaan itsensä päätettäväksi. Saimme 

palautetta, että asiakkaanamme olevat seksityöntekijät ovat olleet erittäin 

tyytyväisiä siihen, että poliisi informoi työntekijöiden kautta prostituoituihin 

kohdistuneista ryöstöistä ja pahoinpitelyistä ja näin varoitti prostituoituja 

vaarallisista asiakkaista. Poliisin ilmoitus mahdollisuudesta ilmoittaa anonyymisti 

tutkinnanjohtajalle ko. rikoksiin liittyviä vihjeitä rohkaisi myös rikoksen uhreiksi 

joutuneita rikosilmoituksen tekoon. Naiset kokivat, että tällä kertaa poliisi on 

heidän puolellaan. 

Roistot saatiin lopulta kiinni ja tätä edesauttoi suuresti naisten ilmoittamat vihjeet. 

Tuomioiden kannalta oli olennaista, että osa naisista rohkaistui tekemään myös 

rikosilmoituksen heihin kohdistuneista rikoksista.

■ että kenttätyöntekijä ei häiritse tai puutu poliisin työhön
■ kun poliisi tietää/tuntee kenttätyöntekijöitä tai kenttätyöorganisaatioita,
 niin heidän taholtaan suodaan työrauha kenttätyöntekijöille
■ poliiseille on hyvä kertoa/esittää faktoja haittojen minimoinnista
 ja sen mahdollisista vaikutuksista.
■ on myös mahdollista päästä tapaamaan poliisin pidättämiä asiakkaita
 ja keskustella ja motivoida heitä



5.1. Perehdytys ja koulutus

Etsivän työn työntekijöiden kouluttaminen tekemään etsivää työtä
 
Correlationin etsivän työn verkoston keskusteluissa on tullut esiin, että etsivän työn 
menetelmien koulutus vaihtelee sekä sisällön että koulutuksen organisoinnin osalta 
laajasti eri euroopan maissa. Koulutuksen organisointi voidaan tiivistää kolmeen 
erilaiseen kategoriaan:

1. Etsivän työn tekijät oppivat itseohjautuvasti; ”käytäntö opettaa”. 
2. Mestari-kisälli –malli: pitkään etsivää työtä tehneet ammattilaiset 

siirtävät ammattitaitoaan ja tietoaan nuoremmille työntekijöille.
3. Etsivä työ menetelmänä sisältyy ammatilliseen peruskoulutukseen ja 

käytännön sovellukset ja erityistaidot opitaan kentällä. 

Oli koulutuksen toteuttamistapa mikä tahansa edellisistä, organisaatiolla on vastuu 
luoda uusien työntekijöiden perehdyttämisen malli sekä riittävä tiedonvälittäminen 
organisaation sisällä. Organisaation vastuulla on myös tarjota mahdollisuuksia 
vaihtaa aika ajoin tehtäviä ja edetä urallaan.

Laadukkaan etsivän työn toteuttaminen vaatii jatkuvaa koulutusta. Etsivän työn 
tekijöillä tulee olla päivitettyä tietoa kohderyhmästään. On myös tärkeää, että tietoja 
ja kokemuksia voi jakaa työtovereiden kanssa. Etsivän työn johtamiseen tarvitaan 
myös koulutusta.

5. Koulutus, työnohjaus ja 
hyvinvointi
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5.2. Yksilö-, ryhmä ja kliininen työnohjaus 

Correlation outreach – työryhmän ensimmäisestä ryhmätapaamisesta lähtien nousi 
muutama kysymys muiden yläpuolelle. Ne olivat kysymyksiä työssä jaksamisesta, 
työssä loppuun palamisesta ja työnohjauksesta.

Etsivän työn tekijät monissa Euroopan maissa ovat mahdollisesti opiskelijoita tai 
vertaistyöntekijöitä, ja heidän työnantajansa eivät pysty panostamaan työnohjaukseen, 
työn kehittämiseen, työssä etenemiseen tai palkkaukseen riittävästi. Etsivän työn tekijät 
jäävät liian yksin, haittojen vähentämisen kentän mahdollisesti vaativimmalla alueella, 
jossa yhteiskunnallisen arvostuksen sekä resurssien puute on arkipäivää.

Työnohjaus tai työssä jaksamisen teemat käsitteinäkin ovat vieraita tai niihin ei panosteta 
riittävästi monissa haittojen vähentämisen organisaatioissa. Työssä menestymisen 
kannalta on ratkaisevaa, miten ihminen mieltää työnsä, miten hän tekee yhteistyötä 
muiden kanssa, miten ja mistä hän motivoituu ja löytää henkilökohtaiset voimavaransa 
kehittyäkseen ja jaksaakseen. Työstä saatu suora palaute ja sen saama yhteiskunnallinen 
arvostus ovat myös suoraan verrannollisia työssä jaksamiseen.

Voimakkaat muutokset, kasvavat tulosvaatimukset ja uudet tehtävät lisäävät 
työyhteisöjen painetta. Kiihtyvä työtahti edellyttää uusien taitojen omaksumista ja jatkuvaa 
ajan tasalla pysymistä. Stressin tunne ja työn henkinen kuormittavuus ovat yleisiä. Ilman 
ennakkotietoja tulevat työelämän muutokset lisäävät stressiä ja epävarmuutta, ruokkivat 
epämääräisiä huhuja ja lietsovat työntekijöiden välistä kilpailutilannetta sekä toistensa 
tarkkailemista. Tällaisessa tilanteessa työnohjaus on ollut ja tulee vastakin olemaan eräs 
merkittävimmistä työntekijöiden tukimuodoista muutoksen ja kehittymisen tiellä, jossa 
muutoksen ja tuen on oltava ihmisläheistä ja –lähtöistä.

Työnohjaus

Englannin kieleen työnohjaus –sana ”supervision” on otettu latinan sanoista super=yli 
ja videre=pitää silmällä, katsoa tai nähdä. Supervision –käsitettä parempi olisi kuitenkin 
puhua termillä ”work counselling” (Ritva Saarelainen), joka ei sisällä samanlaista 
hierarkista ylhäältä päin tulevaa määrittelyä kuin supervision. Työnohjaus ei saisi sisältää 
pakkoa tai ylhäältä päin määrittämistä, joka mahdollisesti rajoittaa tai jopa sulkee pois 
avoimen ja rakentavan dialogin ohjaajan ja ohjattavien väliltä (vertaisuus).

Työnohjauksen tarkoituksena on auttaa ohjattavaa/ohjattavia sisäistämään organisaation 
päämäärät/vision, sekä vahvistaa heidän ammatti-identiteettiään ja tukea heitä 
kestämään työstä aiheutuvaa stressiä ja turhautumista. Onnistuneen työnohjauksen 
kriteerinä voidaan pitää tilannetta, jossa mikä tahansa työhön liittyvä asia/aihe tulee 
yhteiseen tarkasteluun tilaa ja aikaa antavassa ilmapiirissä.

Työnohjaus on siis menetelmä, joka:

■ on osa organisaation hallinnollista palvelua samalla, kun se toteuttaa 
opetuksellista tehtävää

■ varmistaa asiakkaiden palvelujen korkean tason 

■ tekee mahdolliseksi työntekijän kasvun ihmisenä ja työntekijänä

■ edistää työn ammatillista kehitystä

Yleisesti ottaen etsivän työn kohderyhmä on selkeä. Kuitenkin käytännössä margin-

alisoitumisesta johtuvat ongelmat ovat erittäin monimuotoisia. Etsivän työn tekijä 

asiakkaan kohdatessaan kohtaa kokonaisen ihmisen henkisine, hengellisine, psyyk-

kisine, fyysisine ja sosiaalisine tarpeineen. Ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen 

tarvitaan jatkuvaa koulutusta.

Koulutus on jatkuva prosessi

On erityisen tärkeää saada päivitettyä tietoa seuraavista asioista:

■ tarjolla olevat palvelut

■ ennaltaehkäisevä terveysneuvonta

■ lainsäädäntö

■ ihmis- ja kansalaisoikeudet

Etsivän työn tekijöiden tulisi kouluttautua vähintäin puolen vuoden välein. Esimerkiksi 

hoito paikkojen muutokset, HIV tiedotus ja niin edelleen ovat jatkuvassa muutoksessa 

joten tietojen päivitys on tärkeää, jotta emme välitä väärää tietoa asiakaskunnallemme. 

Organisaatioiden/johtajien olisi myös hyvä pitää huolta siitä että uusimmat tutkimukset 

ja informaatio, joka koskee työtämme jaetaan esimerkiksi kuukausittain ”lukupiirissä” tai 

muussa vastaavassa yhteisessä tiimirakenteessa.

On viisasta pitää yllä verkostoja ja järjestää seminaareja yhteistyötahojen kanssa.

• Virallisen ohjelman lisäksi on tärkeää jakaa kokemuksia ja tunteita.

• Kansalliset etsivän työn verkostot ovat hyvä tapa keskittyä etsivään 

työhön menetelmänä ja ideologiana riippumatta toteuttavasta or-

ganisaatiosta tai kohderyhmästä. Esimerkiksi Suomessa toimii et-

sivän työn kansallinen verkosto, jolla on kaksipäiväinen seminaari 

joka toinen vuosi. Kansallisen verkoston lisäksi Suomessa toimii et-

sivän työn hallinnon verkosto, joka kokoontuu kerran tai kaksi kertaa 

vuodessa pohtimaan etsivän työn hallinnoinnin kehittämistä. 

• Mikäli kotimaasta ei löydy saman asian tai kohderyhmän kanssa 

työskenteleviä tahoja, korostuu kansainvälisten yhteyksien merkitys 

entisestään. 

• Correlation etsivän työn ryhmä on hyvä esimerkki foorumista, joka 

tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia etsivästä työstä ja ym-

märtää yhteiskunnallisen kontekstin merkitys etsivän työn käytän-

nön organi soinnissa

Johtajan monitaitoisuus on tarpeen:

  • taloushallinto

 • henkilöstöhallinto

 • raportointi, projektihallinto

 • evaluation 

 • poliittinen vaikuttaminen, lobbaaminen
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Ruotsalainen tyhjän pään työnohjausmenetelmä: (Andersson)

Tyhjä pää viittaa työnohjaajan alkuasetelmaan asenteen ja uskomuksen tasolla, että 
työnohjaajalla ei ole mahdollisuutta saada työntekijän tietoa; työnohjaaja tarvitsee aina 
tietoa asioista, joita ohjattava kertoo tai on kertomatta. Työnohjaaja tarvitsee aina lisää 
tietoa siitä, mitä sanotaan tai jää sanomatta.

Tyhjän pään menetelmässä ohjattava on aina avainasemassa. Ohjaaja ei ole asiantunti-
ja. Mikäli ohjaaja ei tiedä jotain, hänen on se opittava. Työnohjaaja pyrkii ymmärtämään 
ohjattavien puhumaa asiaa, jonka tulee olla huomion keskipiste.

Työnohjaaja ja ohjattavat etsivät tarinan merkitystä kysymysten kautta. Tämä mahdollis-
taa yhteisen näkemyksen ongelman ratkaisusta ja tarvittavista toimenpiteistä. 

Kyseessä on aito dialogi, jossa tarinat yhtyvät, uusia tarinoita ja merkityksiä syntyy, ja 
muutos on mahdollinen.

Ohjaajan halukkuus sietää epävarmuutta on osa tyhjää päätä. Ohjaaja on valmis ky-
seenalaistamaan omat oletuksensa. Ohjaaja on valmis kuulemaan jokaisen tarinan, si-
toutumatta omaan tietoonsa.

Referoitu Harlene Andersson

Työnohjauksen osa-alueet

1. Hallinnollinen 
• Työnohjauksen hallinnollinen osio käsittää työn suunnittelun,
organisoinnin ja pehmeän kontrollin. 
• Työnohjaus toimii kommunikaatioväylänä työntekijöiden ja hallinnon välillä.

2. Opetuksellinen
• Työnohjauksen opetuksellinen osio sisältää kaiken sen avun, minkä työntekijät  
 tarvitsevat oppiakseen tekemään työnsä läpinäkyvästi, avoimesti, tehokkaasti  
 ja tuloksellisesti. 

3. Tukea antava
• Tukea antava osa työnohjauksesta tukee ohjattavia kestämään työst
 aiheutuvaa stressiä ja painetta.

Työnohjaustutkimusten vaikuttavuuden tarkastelu on osoittanut selkeät positiiviset 
vaikutukset kolmella työn osa-alueella: ( Paunonen-Ilmonen 2001)

■ Työnohjaus vaikuttaa ohjattavien toimintaan sitä parantaen ja asiakastyön 
laatua kohottaen. 

■ Ohjattavien ammatti-identiteetti vahvistuu ja selkiytyy 
■ Työyhteisöjen toiminnassa on havaittavissa selkeää muutosta parempaan 

Tavoitteena työnohjaajan valinnassa voidaan pitää sitä, että ohjaaja ei ole saman or-
ganisaation jäsen vaan hän tulee ulkopuolelta. Työnohjausta tulisi olla vähintään ker-
ran kuukaudessa, ja siitä pidetään kiinni yhtenä organisaatiorakenteen kulmakivenä. 
Jos organisaatiolla ei ole varaa tai mahdollisuutta palkata ulkopuolista työnohjaajaa, 
voidaan työyhteisössä toteuttaa vertais-/mentor –työnohjauksen mallia, jota kuvataan 
seuraavassa osassa.

Vertaistyönohjaajana toimiminen

Työryhmä- tai yksilötyötä ohjaavat monenlaiset uskomukset ja lainalaisuudet, joita voi-
daan käyttää myös vertaistyönohjauksen mallin perusväittäminä:.

Perususkomukset yksilötasolla:
■ Jokainen tekee parhaansa, sen mikä on mahdollista juuri nyt 
■ Jokaisella on kykyjä ja voimavaroja ratkaisujen tekemiseen 
■ Jokaisella on kyky päättää mikä on hänelle itselleen hyväksi
■ Jokaisella on kyky kantaa vastuuta

Peruskokemukset ryhmätasolla:
■ Ryhmä mahdollistaa muutoksen 
■ Ryhmä tuottaa muutoksen
■ Ryhmä osallistuu muutokseen
■ Ryhmä vahvistaa muutoksen

Vertaistyönohjauksen aloittaminen

Vertaistyönohjauksessa yksi tai useampi kokeneempi työntekijä omaksuu työnohjaajan 
roolin. Esittämällä kysymyksiä hän ottaa vastuun työnohjauksesta. Työnohjaajan roolia 
voi myös kierrättää, jolloin työntekijät vuorottelevat työnohjauksessa. Työnohjauksien 
tulisi kestää vähintään tunti kerran kuukaudessa, useammin tietysti jos mahdollista.

Vertaistyönohjaus askel askeleelta:

1. Aloitus
Ryhmän jäsen/jäsenet kertovat tilanteen, tarinan tai ongelman, johon 
tarvitaan tukea tai ohjausta

2. Selvittäminen
ohjaaja kyselee tilanteen yksityiskohtia, taustatietoja, 
keskeisiä asioita ja tunteita

Avoimia kysymyksiä: Mitä ajattelette?... Mistä tämä tulee…?
Mitä tämä tarkoittaa?... Mitä tapahtuu seuraavaksi?... Miten ymmärrätte tämän…? 
Miltä nyt tuntuu…? Mikä on toimintasuunnitelmanne?....

Ohjaajan tehtävä on antaa riittävästi tilaa ja aikaa
kysymyksiin vastaamiseksi.

3. Reflektointi
Kaikki osallistujat voivat kommentoida vapaasti ja tarjota 
kokemukseensa perustuvia ideoita ja ratkaisuja.

4. Päätös
Tilanteen alun perin kuvannut henkilö voi kommentoida saamaansa
palautetta ja kysyä selventäviä kysymyksiä tai siirtää kysymyksen
seuraavalle työntekijälle
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5.3.Työhyvinvointi ja tukeva työympäristö

Työhyvinvointi, jaksaminen tai uupuminen on monen yhtä aikaa olemassa olevan 
asian yhdistelmä. Emme elä tyhjiössä vaan osana omaa yhteiskuntaamme, ja omassa 
elämässämmekin on erilaisia kausia. Seuraavassa lista tekijöistä, jotka väistämättä 
vaikuttavat siihen, miten koen työni ja mitkä asiat vaikuttavat minuun työntekijänä:

■ ammatillinen valmiuteni ja osaamiseni
■ työkokemus ja yleinen elämänkokemus
■ työyhteisön tilanne (riitaisa, välinpitämätön, tukeva)
■ oma henkilökohtainen elämäntilanne (onko meneillään jotakin, 
 joka vie paljon ajatus- ja tunne-energiaa)
■ oma terveydentilanne
■ läheisten suhtautuminen työhöni
■ organisaation tilanne (ovatko resurssit riittävät ja turvatut, johtaminen)
■ asiakkaiden tilanne
■ asiakkaiden asema yhteisössä/yhteiskunnassa
■ yleinen suhtautuminen tekemääni työhön (kunnioittavaa,
 neutraalia, kyseen alais tavaa); 
■ esimerkiksi etsivä työ, onko se:

• kummallista ja ei-kannatettavaa
• kummallista mutta hyödyllistä
• mystistä ja eksoottista salatiedettä
• ei mitään erityistä, työtä työn joukossa
• ammatillista erityisosaamista vaativa työmenetelmä

Etsivän työn erityisriskejä

1. On kuormittavaa olla jatkuvasti muistuttamassa jostakin, jota ei haluta kuulla. 
Rahoitusta etsivälle työlle on vaikea saada ja silloin kun sitä saa, sille asetetaan 
tavoitteita, jotka ovat etsivän työn ideologian vastaisia: 

  Emme elä tyhjiössä, vaan olemme osa yhteisöämme. Etsivä 
työ kohdentuu lähes poikkeuksetta sellaisiin ihmisiin ja 
ilmiöihin, jotka ovat yhteiskunnan marginaalissa ja eivät ole 
valtakulttuurille tuttuja. Etsivää työtä tekevät organisaatiot ja 
etsivän työn tekijät muistuttavat omaa yhteisöään jostakin, 
joka on koko ajan totta mutta jonka olemassaolo halutaan 
joko kieltää tai ainakin unohtaa. Valtavirtapuheessa ne ihmiset, 
joiden kanssa teemme töitä, ovat ongelmia, uhkatekijöitä 
ja uhreja. Ulkopuolisten odotukset etsivän työn tuloksista 
ovat näiden puheiden mukaisia: ”ratkaiskaa ongelmat ja 
kuntouttakaa mahdollisimman moni takaisin (!) yhteiskuntaan, 
vähentäkää muille yhteiskunnan jäsenille koituvia haittoja ja 
auttakaa uhreja.”

  Poliittinen toiminta asiakkaiden oikeuksien ajamisessa johtaa 
harvoin läpimurtoihin tai suuriin voittoihin.

Etsivän työn työntekijät ja haittojen vähentämisen kentällä työskentelevät tarvitsevat 
työnohjausta. Etsivässä työssä kohtaamme ihmisiä, jotka elävät yhteiskunnan marginaal-
issa. Heidän jokapäiväisessä elämässä kohtaamansa ongelmat ovat usein syvälle juur-
tuneita. Etsivän työn tekijöinä tai johtajina meidän velvollisuutenamme on kohdata nämä 
ongelmat sekä antaa aikaa reflektiolle. Työnohjauksessa meillä on mahdollisuus tulla 
paremmin kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Työnohjauksessa meillä on mahdollisuus 
tuoda asiakkaidemme tarinat, äänet ja kielet foorumeille, joilla heitä ja meitä koskevat 
päätökset tehdään. Vastuu omasta hyvinvoinnista on meillä. Pidä huolta itsestäsi.

Seuraavaksi on lista työnohjaajaan kohdistuvista toiveista. Koulutettukaan 
työnohjaaja ei voi täyttää kaikkia näitä toiveita, joten listan on tarkoitus muodostaa 
työnohjauksen viitekehys sekä ohjaajille, että ohjattaville:
 
Etiikka: kunnioittava käytös ja kieli
Ymmärrys: halu ymmärtää
Havainnointi: kokonaisvaltaisuus
Läpinäkyvyys: rehellisyys
Kuunteleminen: ei keskeytyksiä
Kunnioitus: ainutlaatuinen yksilö/tarina
Tilan antaminen: jokaisella on oikeus puhua tai vaieta 
Empatia: kyky astua toisen saappaisiin ja astua takaisin
Vastaukset: tärkeämpiä kuin kysymykset
Myönteinen asenne: asioiden uudelleenmäärittämisessä
Huumorintaju: estetiikka
Luottamus: : luottamuksellisuus
Ammatilliset taidot: “aikuinen viisaus”
Demokraattisuus: kaikkien kuuleminen
Avoimuus: totuuksia on useita

Työnohjaus tarjoaa myös mahdollisuuden henkilökohtaisen kasvun prosessiin. Hyvässä 
työnohjauksessa tälle annetaan tilaa. Seuraavat kysymykset ja toteamukset muodostavat 
konkreettisen lähtökohdan ja ne voidaan esittää sekä ohjaajille että ohjattaville (Lindqvist 
2002):

1. Totuuden kohtaaminen.
2. Oman vastuun tiedostaminen.
3. Oman persoonan tunteminen
4. Oikean ja tarvittavan muutoksen tunteminen
5. Oman aseman tiedostaminen, sille kumartelematta
6. Tärkeiden asioiden puolustaminen
7. Mikä on tärkeää?

1. Kuka on määritellyt minut?
2. Kenen arvostusta tai ihailua minä tavoittelen?
3. Ketä yritän miellyttää?
4. Mikä aiheuttaa minussa syyllisyyttä?
5. Kenen torjuntaa pelkään eniten?
6. Onko minusta tullut jonkun pelastaja?
7. Ketä yritän muuttaa?
8. Elänkö jonkun/joidenkin kautta?
9. Miten määritän omat rajani?
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5. Koulutus, työnohjaus ja hyvinvointi

Miten vähentää riskejä?

Yksilötasolla:

• Opettele erottamaan pienet ja suuret asiat. Kaaoksen keskellä on välillä 
vaikeaa erottaa kärpänen härkäsestä.

• Hahmota asiakkaittesi elinympäristön ja työympäristösi laajempi viitekehys. Et
 voi ratkaista kaikkia ongelmia. Toiminnalla on rajansa. 

• Analysoi työtäsi ja tunnista henkilökohtaiset riskisi sekä etsivän työn
 sisäänrakennetut riskit. 

• Kertaa aina työpäivän tapahtumat. Tiedosta mitä tapahtui ja mikä vaatii
 jatkotoimenpiteitä. 

• Opettele itsellesi luonnikas tapa kertoa ulkopuolisille, mitä teet työksesi. Jos
 joku kritisoi työtäsi, älä jää epävirallisissa sosiaalisissa tilanteissa väittelemään
 työsi oikeutuksesta. Totea rauhallisesti, että asiasta voi olla montaa mieltä, ja
 että juuri nyt vietät vapaa-aikaa.

• Pidä huolta yksityiselämästäsi. Työ on vain työtä. Elämä pitää elää!

 
Organisaatiotaso

■  Organisaation taustaideologian tulee olla läpinäkyvä ja selkeä myös 
työryhmälle. Seisomalla ideologiansa takana organisaatio vahvistaa tukensa 
etsivälle työlle.

■ Organisaatio huolehtii resursseista: hallinto, riittävä työvoima, työnohjaus,
 työturvallisuus, koulutus ja tiedollinen päivitys, verkostoitumismahdollisuudet 

jne.

■ Organisaation tulee suojella työntekijöitään ulkoisilta paineilta (julkinen
 keskustelu, paikalliset konfliktit jne.). Yksittäisen työntekijän ei tule jäädä yksin
 puolustamaan työnsä oikeutusta. Organisaation velvollisuutena on puolustaa 

ja perustella etsivää työtä päättäjille.

Lopuksi: 

MEIDÄN TYÖMME; 
       HEIDÄN ELÄMÄNSÄ

2. Etsivällä työllä ei ole useimmissa maissa ammatillisen työmuodon statusta. Tämä tar-
koittaa, ettei se sisälly ammatilliseen koulutukseen, ja että organisaatioille ei muodostu 
etsivän työn johtamisen ja resurssoinnin käytäntöjä.
 Etsivä työ on vaativa työmuoto, joka tarvitsisi ammatillisia   
 ra ja uksia ja systemaattista kehittämistä. Nyt etsivä työ opitaan  
 kentällä ki säl li/mestari –periaatteella. Hyvin harvoin edes oma  
 organisaatio ohjaa ja johtaa etsivää työtä. 
 Kärjistäen: etsivän työn tekijät jäävät liian usein heitteille ja   
 selviämään vain keskinäisen tuen varassa.

3. Kentällä ollessa etsivällä työllä ei ole suojanaan ammatillisuuden näkyviä rakenteita.
 Jokaisen etsivän työn tekijän on luotava ammatilliset rakenteet 

omaan päähänsä, sillä hänellä ei ole toimistoa tai virkapukua 
osoittamassa sitä. Hänen on tiedettävä mitä hän tekee, miksi 
hän tekee ja miten hän tekee sitä mitä tekee. Oman organisaa-
tion täytyy luoda nämä rajaukset ja tukea työntekijäänsä pysy-
mään niissä. Kuormitusta lisää myös se, että kenttätyöntekijän 
on voitettava asiakkaan luottamus joka kerta uudelleen; asia-
kas voi milloin tahansa kieltäytyä kontaktista ilman selityksiä ja 
perusteluja.

4. Etsivän työn tekijä kuulee tarinoita ja näkee kohtaloita, jotka ovat usein surullisia, 
kohtuuttomia ja lohduttomia. 
 Asiakkaittemme surut ja kohtuuttomuudet koskettavat   
 huolimatta siitä, että teemme tätä työksemme. Erityistä   
 kuormitusta aiheuttaa se, että osa näistä kohtuuttomuuksista  
 olisi estettävissä tai hoidettavissa sillä, että asiakkaitamme   
 kohdeltaisiin tasavertaisesti muiden yhteisömme jäsenten   
 kanssa.

5. Työn sisältöä on vaikea selittää läheisille. On myös olemassa riski etääntyä omista 
sosiaalisista suhteista. 
 Läheiset voivat pitää etsivää työtä vaarallisena tai työnä, jota 

ei pitäisi tehdä. Jatkuva epäily työn tarpeellisuudesta/mielek-
kyydestä tai toive työn vaihtamisesta johonkin ”kunnon työhön” 
saattaa etäännyttää työntekijää siviilielämän suhteista (perhe, 
ystävät). Samoin työssä kuullut ja nähdyt asiat saattavat johtaa 
siihen, että työntekijä suhtautuu moniin asioihin eri tavalla kuin 
yleensä on tapana, eikä enää koe kuuluvansa entiseen sosiaali-
seen ympäristöönsä. Tilalle tulee tunne, että vain kollegat voivat 
ymmärtää minua sekä työasioissa että ihmisenä.

  Ei ole tavatonta, että läheiset eivät hyväksy tämänkaltaista 
työtä, jonka nähdään tukevan laitonta ja poikkeavaa toimintaa, 
joka kuuluisi lähinnä pakkokeinojen piiriin. Läheiset saattavat 
myös olla kohtuuttoman huolissaan työhön liittyvistä riskeistä. 
Ei myöskään ole harvinaista, että läheiset pelkäävät riskikäyt-
täytyvien kohderyhmien kanssa työskentelyn altistavan per-
heenjäsenet tartuntataudeille. 
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ja käytännön kokemukseen perustuvan systemaattisen ja ammatillisen laadun etsivän 
työn tekijöiden koulutuksessa. Ohjelma lisää yhteistä käytännön kokemukseen ja 
kentällä hankittuihin taitoihin perustuvaa tietoa, ja yhdistää sen sosiaalityön ja lähellä 
olevien alojen ajankohtaiseen tutkimukseen, vakiintuneisiin teorioihin ja menetelmiin. 
Luentojen, ryhmätöiden ja omien kokemustensa kirjaamisen kautta opiskelijat tekevät 
näkyväksi oman työnsä, yhdistäen sen muiden etsivän työn tekijöiden kokemuksiin ja 
kentältä syntyneeseen kirjallisuuteen.

Nuorten kanssa tehtävän etsivän työn käytännön taitojen kehittämiseksi opinto-ohjelma 
hyödyntää ryhmiä, roolileikkejä, videon käyttöä ja ohjausta seminaareissa. Tämä 
mahdollistaa käytännön taitojen kehittämisen keskeisissä asioissa, kuten kontaktin 
luomisessa, tiimityöskentelyssä ja motivoinnissa.

Opinto-ohjelma vahvistaa erityisesti ammatillisen sisällön painoa erikoistuneessa 
ennaltaehkäisevässä työssä.

3. Sisältö

Aineet
• Etsivän työn historia, menetelmät ja erityispiirteet
• Kontaktin luominen kenttätyössä (taitokoulutus, videon käyttö) 
• Dialogin, motivaation ja muutoksen menetelmät (taitokoulutus)
• Syrjinnän vastustamisen teoria, etniset- ja sukupuolinäkökulmat 
• Nuoriso ja syrjäytymisen prosessit
• Etsivän työn raportointi
• Yhteisötyö/Työ ryhmien kanssa/Nuorelta nuorelle 

Harjoittelu
Opiskelija suorittaa harjoittelunsa työpaikallaan. Opinto-ohjelman harjoitteluosuudessa 
opiskelija voi testata teorioita ja uusia taitoja ja integroida niitä työhönsä. Työnantaja 
ja opiskelija ovat vastuussa siitä, että työ tarjoaa mahdollisuuksia kehittää opinto-
ohjelmaan liittyviä asenteita ja taitoja.

Opetus ja opintoryhmät
Opinto-ohjelma perustuu seminaarien, internet-opetuksen ja paikallisten opintoryhmien 
yhdistelmään. Yliopisto mahdollistaa keskusteluryhmien ja opetuksen käytön 
internetissä. Tällä tavoin kaikki opiskelijat voivat maantieteellisestä sijainnistaan 
riippumatta osallistua keskusteluryhmiin ja opetukseen.

Lisätietoja: henning.pedersen@rme.oslo.kommune.no. 

Liite 1: ETSIVÄN TYÖN KORKEAKOULUTUTKINNONJÄLKEINEN 
KOULUTUSOHJELMA (30 ECTS OPINTOPISTETTÄ)

Tämä opintokokonaisuus on tehty yhteistyössä Oslon Yliopiston sekä 
Rusmiddeletatens kompetansesenterin (Oslon kaupungin päihdeasiaintoimiston 
tiedotus- ja osaamiskeskus) välillä.
 
1. Johdanto
Etsivä työ on muodostanut yhden norjalaisen sosiaalityön osa-alueen 1960-luvun 
lopulta lähtien. Työ jakautuu pääasiallisesti eri kenttätyöryhmille osana kunnallisia 
palveluja. Perinteisesti nämä elimet ovat erikoistuneet työskentelemään erilaisille 
riskeille altistuneiden nuorten parissa. Useimmat norjalaiset etsivän työn elimet 
keskittyvät erikoistuneeseen ennaltaehkäisevään toimintaan. Aikaisemmin ei 
suuremmin ole koottu kokemuksia eri puolilta Norjaa, jäsennetty hankittua tietoa 
tai tehty näkyväksi tätä työmuotoa erillisenä nuorten ennaltaehkäisevän huumetyön 
lähestymistapana.

Viimeaikainen keskittyminen ennaltaehkäisyyn priorisoituna nuorisotyön yleis- ja 
huumetyön erityisalueena on tehnyt tarpeelliseksi esitellä ja tehdä näkyväksi nuorisoon 
kohdistuva etsivä työ. Tänä päivänä melkein 80 Norjan lääniä on perustanut tällaisia 
palveluja osaksi huumeiden vastaisia ohjelmiaan. Noinn 300-400 kenttätyöntekijää 
toimii tällä hetkellä Norjan kunnissa ja kaupungeissa.

Kohderyhmät
Ensisijaisen kohderyhmän muodostavat kenttätyöntekijät, jotka ovat jo toteuttamassa 
etsivää työtä Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Muita ryhmiä ovat riskeille altistuneiden 
nuorten kanssa työskentelevät lastensuojelun työntekijät sekä koululaitoksen ja 
nuorisotoimen työntekijät. Myös yksityisten järjestöjen etsivän työn tekijät voivat 
hakea koulutukseen.

Pääsyvaatimukset
Opiskelijoilla tulee olla vähintään kolmen vuoden mittainen korkeakoulututkinto, 
johon kuuluu terveys-, sosiaali- tai kasvatustieteiden opintoja. Opiskelijat, joilla on 
lyhyempi tutkinto, yliopistotutkinto tai soveltuvaa työkokemusta, voivat myös hakea 
koulutukseen.

Peruskehys
Opintokokonaisuus on 30 opintoviikon etsivän työn jatkokoulutusohjelma. Koulutus 
kestää yhden vuoden, joka koostuu kahdesta lukukaudesta. Lukuvuoteen kuuluu 20 
opintopäivää, jotka on jaettu viiteen neljän päivän seminaariin. Koulutus on räätälöity 
osa-aikaiseksi, jotta opiskelijat voivat yhdistää työn ja opiskelun. Ohjelmaan sisältyy 
sekä teoriaa että käytäntöä, ja se perustuu opettajien ja käytännön kokemusta 
omaavien työntekijöiden yhteistyöhön. Koulutusjohtajan kanssa he ovat yhdessä 
vastuussa ohjelman organisoinnista ja ammatillisesta sisällöstä. Seminaareista neljä 
pidetään Oslon Yliopistossa. Oslon ulkopuolella sijaitsevassa hotellissa pidetään yksi 
seminaari, jonka aikana opiskelijat ja opettajat asuvat ja työskentelevät yhdessä. 

2. Tavoitteet

Ensisijaisena tavoitteena on lisätä alan tietoja ja taitoja yhteisen, kokonaisvaltaisen 
ja systemaattisen rupeaman kautta. Opinto-ohjelma takaa relevantteihin teorioihin 
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Liite 3: Miten hyödyntää matkapuhelimia Matalan kynnyksen asiakkaiden 
terveysneuvonnassa (Suomi)

Mobiilivinkki on matalan kynnyksen asiakkaille suunnattu tekstiviestipalvelu, joka toimii 
anonyymisti, ei vaadi rekisteröitymistä ja on asiakkaalle ilmainen. Mobiilivinkkipalvelu 
on toiminut Suomen pääkaupunkiseudulla vuodesta 2005 elokuusta lähtien ja leviää 
vuoden 2010 aikana kattamaan koko Suomen. Kovien huumeiden käyttäjiä arvioidaan 
Suomessa olevan n. 14 500–19 000. (S. Törmä, 2009).
Mobiilivinkin keskeinen tehtävä on kertoa matalan kynnyksen asiakkaille tarjolla olevien 
terveyspalvelujen aukioloajoista ja yhteystiedoista. Mobiilivinkin avulla asiakkaat 
tavoitetaan hyvin. Kalliisti hoidettavien tartuntatautien kuten C-hepatiitin ja HIV:n 
leviämisen ehkäisemiseksi tulisi matalan kynnyksen asiakkaiden saada tehokasta tietoa 
tarvitsemistaan terveyspalveluista.
Mobiilivinkkipalvelusta saa tekstiviestillä terveysneuvontamateriaalia, esimerkiksi 
käyttämällä hakusanaa C-hepatiitti asiakas saa 3 viestiä, joissa kerrotaan hepatiitista, 
sen tarttumisesta, oireista, ehkäisystä ja hoidosta.

Miten mobiilivinkki toimii
Lähettämällä hakusanan numeroon 18182 saa vastauksen tekstiviestinä 
muutamassa sekunnissa matkapuhelimeen. Viestiliikenne tapahtuu automaattisesti 
palvelujärjestelmään syötettyjen tietojen pohjalta. Tällä hetkellä (maaliskuu 2010) 
järjestelmä sisältää yli 300 hakusanaa seitsemästä eri kategoriasta. Tietoa saa 
aiheista: yhteystiedot; aloitus- ja ohjeviestit; aineet; pistäminen ja käyttäminen; taudit 
ja sairaudet; neuvonta ja ensiapu. Asiakkaalle palvelu on maksuton, se ei vaadi erillistä 
rekisteröitymistä ja toimii 24/7.

Miten mobiilivinkki on otettu vastaan
Palvelun käyttö on lisääntynyt vuosittain. Tietoteknisten ongelmien vuoksi vuoden 
2008 osalta tilastot saatiin vain ajalta kesä-joulukuu, mistä johtuen luvut ovat alhaiset. 
Kuvassa 1 Mobiilivinkin viestimäärät vuosittain. 

1.neljännes 2.neljännes 3.neljännes 4. neljännes Yhteensä

Viestejä 831 1234 964 912 3914

Kuva 1. Mobiilivinkin tilaukset

Mobiilivinkkipalvelua käyttävien terveysneuvontapisteiden asiakkaille tehtyjen 
kyselyjen perusteella palvelulle on ilmeinen tarve. Tekstiviesti on helppokäyttöinen ja 
se on vakiintunut kiinteäksi osaksi monenlaisia osakulttuureja. Tutkimustenkin valossa 
puhtaasti tekstiin perustuville sanomille löytyy myös jatkossa käyttötarkoituksia. 
Kännykkä on lähes aina mukana ja useimmiten myös päällä. Näin saavutetaan 
jatkuva online-olotila. Tästä johtuen voisi ajatella, että juuri matkapuhelin on kaikista 
demokraattisin media myös matalan kynnyksen asiakkaiden tavoittamiseksi.
Mobiilivinkin kehitti alun perin Elämä On Parasta Huumetta ry yhteistyössä 
A-klinikkasäätiön terveysneuvontapiste Vinkin kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on 
tarjota ehkäisevää päihdetyötä lasten ja nuorten näkökulmasta. Lisää EOPH:sta http://
www.eoph.fi 
Mobiilivinkkipalvelun edelleen kehittäminen ja implementointi tapahtuvat Mobiiliapu-
hankkeessa (2009–2013) joka on raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama hanke. 
Yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat A-klinikkasäätiö, Helsingin Diakonissalaitos, 
Aids-tukikeskus, Pro-tukipiste ja Rikosuhripäivystys. Hankkeen aikana palveluun tullaan 
lisäämään Suomen kaikkien terveysneuvontapisteiden yhteystiedot. Uusina palveluina 
tulevat olemaan ryhmäpalvelut esimerkiksi tsemppariryhmät, tietyille asiakasryhmille 
kohdennetut palvelut sekä erilaiset uutisryhmät. 

Liite 2: Ensimmäinen asunnoton nuori Second Life:ssa,  hollantilainen 
asunnottomien julkaisu internetissä.

Miten työskennellä etsivän työn tekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa virtuaalisessa 
etsivän työn projektissa. (Pjer Vriens, interventiosuunnittelija, Rotterdam Rijnmondin 
kunnallinen terveysvirasto).

Virtuaaliset kohtaamispaikat ovat saavuttaneet vaikeasti tavoitettavien kohderyhmien 
suosion. Siksi monet palveluntarjoajat haluaisivat tavoittaa kohderyhmänsä suoraan 
internetin kautta. Taloudellisten voimavarojen ja tarvittavan tiedon puute rajoittavat 
kuitenkin tätä toimintaa. Mitä teet, kun kohtaan asunnottoman nuoren Second Life:ssa.

Muutamat pienimuotoiset toimijat useissa Euroopan maissa ovat jo aloittaneet etsivän 
työn internetissä. Belgiassa Boysproject ja Adzon aloittivat miespuolisiin seksityöläisiin 
kohdistuvan internetkokeilun. Brittiläinen Working Men´s Project ja hollantilainen Amoc 
ovat myöskin edelläkävijöitä virtuaalisessa matalan kynnyksen etsivässä työssä. 
Suuntaviivoja, ohjeistuksia, uusia menetelmiä ja uusia strategioita kehitettiin internet-
pohjaisen HIVin ja sukupuolitautien ehkäisyn erityisluonteen vuoksi. Jotkin hankkeet 
näyttävät tuottaneen hyvää tulosta etsivässä työssä seksityöläisten, homomiesten 
ja erityisissä riskitilanteissa olevien nuorten keskuudessa. Internet-hankkeet eivät 
kuitenkaan ole aina vaarattomia. Vääränlaiset strategiat voivat vahingoittaa koko 
ammattiryhmää.

Internetissä työskentelevien etsivän työn tekijöiltä, vertaistoimijoilta ja 
vapaaehtoistyöntekijöiltä vaaditaan korkeaa ammatillisuutta ja HIVin vastaisen työn 
laatustandardeja. Sopivien työntekijöiden ja vapaaehtoisten tulee saada etsivän työn 
koulutus. Harjoittelujakso koostuu valvotuista etsivän työn istunnoista. Mikäli todetaan, 
että työntekijä tai vapaaehtoinen ei ole sopiva projektiin, suositellaan hänelle sopivampaa 
tehtävää organisaatiossa.

Jos työntekijä tai vapaaehtoinen työskentelee kotoa tai muuten työpisteen ulkopuolella, 
tarvitaan ylimääräisiä ohjeistuksia ja mahdollisesti lisävalvontaa internet-työskentelylle. 

Osallistuessaan chat-huoneisiin tai muihin verkkoyhteisöihin, tulee etsivän työn tekijän 
aluksi havainnoida siellä vallitsevia puhetapoja ja normeja. Etsivän työn tekijä esittäytyy 
palveluntarjoajana, selittää tehtävänsä, rohkaisee chattailijoita katsomaan etsivän työn 
profiiliaan ja tarjoaa mahdollisuuden ottaa yhteyttä Instant Messagella yksityistä sessiota 
varten. Instant Message –teknologiaa hyödyntävissä chat-huoneissa tulee etsivän työn 
tekijöiden antaa asiakkaiden tehdä aloite. Etsivän työn tekijä ei koskaan saa lähestyä 
asiakasta oma-aloitteisesti.

Näiden strategioiden tehokkuutta ja tarpeellisuutta pitää tutkia. Tarvitsemme myös 
näyttöön perustuvia interventiostrategioita vakuuttaaksemme johtajiamme ja 
hallituksiamme siitä, että perinteisen etsivän työn tavoittamattomat kohderyhmät 
tarvitsevat enemmän verkkopalveluja. Meidän tulee päivittää tietoamme internetin 
kehityksestä ja uusista teknologisista mahdollisuuksista, joita palveluntarjoajat voivat 
hyödyntää. Ennen kaikkea, meidän tulee olla luovia, kuten seuraava uutinen muistuttaa:

© http://www.boingboing.net/2006/12/05/homeless_kid_in_seco.html, 
© Street News Service: www.street-papers.org
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6. Minne pistät?

 ■  Mainline  

 ■  Kyynärvarteen 

 ■  Käsiin

 ■  Nivusiin

 ■  Kaulaan  

 ■  Jalkateriin  

 ■  Pakaraan

 ■  Sääriin 

 ■  Muualle, minne? 

 _______________________________________ 

7. Tarjoa asiakkaalle: 

 ■  Demonstraatio turvallisesta pistämisestä

 ■  Puhtaat välineet

 ■  Tietoa turvallisesta pistämisestä  

 ■  Tietoa terveysneuvontapisteistä 

 ________________________________________

8. Miten hävität käytetyt ruiskut ja neulat?

 ■  SEP-pisteeseen 

 ■  ESAP-pisteeseen

 ■  Turvakanisteriin   

 ■  Viemäriin 

 ■  Roskakoriin

 ■  Muualle, miten?

 _______________________________________ 

9. Tiedätkö HIV-statuksesi?

 ■  Positiiivinen  

 ■  Negatiivinen  

 ■  En tiedä

 ■  En halua kertoa 

 ■  Muu 

 _______________________________________ 

10. Tiedätkö C-hepatiittistauksesi

 ■  Positiiivinen  

 ■  Negatiivinen  

 ■  En tiedä

 ■  En halua kertoa 

 ■  Muu 

 _______________________________________ 

 

11. Mitkä ovat ensisijaiset tarpeesi tällä hetkellä?

 ■  Ruoka    

 ■  Vaatteet  

 ■  Katto pään päälle 

 ■  Terveydenhuolto

 ■  Katkaisuhoito  

 ■  Puhtaat pistämisvälineet 

 ■  Muuta, mitä?

 ________________________________________

1. Miten kuulit SEP/ESAP -ohjelmasta?

■  Ystävältä 

■  PHP toimijalta 

■  Etsivän työn työntekijältä

■  Sukulaiselta 

■  Internetistä 

■  Muulta järjestöltä

■  Muualta

_______________________________________ 

2. Miten kuulit PHP- projektista?

 ■  Ystävältä 

■  PHP toimijalta 

■  Etsivän työn työntekijältä

■  Sukulaiselta 

■  Internetistä 

■  Muulta järjestöltä

■  Muualta

_______________________________________ 

3. Mitä aineita käytät suonensisäisesti?

■  Heroiini  

■  Kokaiini  

■  Metamfetamiini 

■  Hormoonit 

■  Steroidit   

■  Buprenorfiini 

■  Muuta, mitä?

________________________________________

4. Kauanko olet käyttänyt suonensisäisesti? 

■  1 – 3 kuukautta  

■  3 – 6 kuukautta  

■  6 – 9 kuukautta 

■  9 – 12 kuukautta 

■  1 – 2 vuotta   

■  2 – 3 vuotta 

■  Kuinka monta vuotta tarkkaanottaen?

_________________________________________

5. Kuinka usein pistät päivässä/viikossa/kuukaudessa?

 Päivässä _______ kertaa

Viikossa _______ kertaa

Kuukaudessa_______ kertaa

 ___________________________________________

SEP/ESAP RISK ASSESSMENT

________________________________________

Liite 4
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AND USE IT 

Opettele käyttämään tarjolla olevia palveluja, sillä emme itse pysty tekemään kaikkea. Tarjolla on 

loistavaa apua, ja meidän ensisijaisia tehtäviämme on hyödyntää sitä. Vieraile eri laitoksissa ja 

organisaatioissa, jotta saat yleiskuvan tarjolla olevasta avusta. Tiedustele, kysele ja kaivele. Jaa 

saamasi tiedot kollegoittesi kanssa. 

• ÄLÄ KOSKAAN LÄHDE ULOS YKSIN

Turvallisuus ennen kaikkea! Lähde aina liikkeelle pareittain. Mikäli joudutte eroamaan, sopikaa 

uusi tapaaminen. Älä koskaan päästä pariasi pois silmistäsi! Mikäli tilanne on vaarallinen, vetäydy 

siitä. Sinun ja asiakkaittesi turvallisuus ovat ensi sijalla. Ramboilu ei ole puolustettavissa. 

Pysykää kadulla yhdessä. Keskinäisten erimielisyyksien syntyessä vetäytykää tilanteesta. Ääneen 

puhuminen parin kanssa voi auttaa sinua hahmottamaan erilaisia vaihtoehtoja ja löytämään rat-

kaisuja. Tällä tavoin asiakas voi kauttanne nähdä tilanteensa uudessa valossa. 

• POISTU AJOISSA; PERÄYTYMISESSÄ EI OLE HÄPEÄÄ 

Mikäli et ole tilanteen herra, vetäydy ja/tai hälytä apua poliisilta tai muilta yhteistyötahoilta. Am-

matillisuuteen kuuluu omien rajojensa tiedostaminen. Pura tilanne jälkeenpäin ja yritä oppia siitä. 

• SÄÄSTÄ VOIMIASI, ÄLÄ POLTA ITSEÄSI LOPPUUN, AJATTELE ASIAT LÄPI, PIDÄ ITSESI

AJAN TASALLA, TUTKI ALAN KIRJALLISUUTTA.. 

Tarvitsemme sinua kenttätyössä vastedeskin! Älä yritä pelastaa maailmaa päivässä. Anna itsellesi 

aikaa käydä läpi kokemaasi, jotta löydät oikean tasapainon tunteen ja järjen välillä. Voit parhaiten 

kehittää etsivää työtä tapauskohtaisen ammatillisen keskustelun kautta. 

Kun omat tietosi eivät riitä, hanki lisää tietoa. Hio ammattitaitoasi yhdessä työtovereidesi kanssa. 

Työtoverisi tarvitsevat huolenpitoasi, kärsivällisyyttäsi ja palautettasi yhtä paljon kuin sinäkin.

Uteseksjonen in Oslo, 2000: Børge Erdal, Carl Thomas Skalleberg & Marianne Otterstad 

*Uusi päivitetty versio, Heinökuu 2003. 
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Uteseksjonen
1
, Oslo: 

Vuortenkävijöillä on omat lakinsa, rannikon asukeilla merten lait. Nyt etsivän työn tekijöillä on omat sääntönsä:

KENTTÄSÄÄNNÖT* 

• ÄLÄ LÄHDE KENTÄLLE ILMAN ESIVALMISTELUJA 

Kentälle on aina parempi lähteä selkeä tarkoitus mielessä. Keskustele tavoitteista ja suunnitel-

mista kollegoittesi kanssa, ja selvennä nämä kenttäpäiväkirjaasi. Päättäkää kuka on vastuussa 

ja miten jaatte tehtävät ja roolit. Mikäli tiedossa olevat tilanteet ovat vaikeita, voitte koittaa kuiva-

harjoitella niitä etukäteen. Maailmanmestareidenkin pitää harjoitella (itse asiassa, he tekevät sitä 

aika paljon).

• KERRO TARKKAAN , MINNE MENET 

Pidä huolta, että tavoitteesi on kirjattu kenttäpäiväkirjaan, ja että olet kollegoittesi tavoitettavissa. 

Mikäli olet pidemmällä keikalla, varmista tilanne kollegoittesi tai asianmukaisten yhteistyötahojen 

kanssa. Yleensä ottaen on hyvä , että muut ovat tietoisia tehtäväsi vaativuudesta ja että olet 

tavoitettavissa ongelmatilanteissa. 

• KUNNIOITA YMPÄRISTÖÄSI 

Vaikka olosi olisi turvallinen, muista, että mitä tahansa voi tapahtua. Pidä mielessä taustatuki ja 

turvallisuus. Olemme enemmän Gandhin kuin Rambon asialla. Välttele ja vetäydy uhkaavista 

tai väkivaltaisista tilanteista… se ei ole pelkuruutta! Mikäli tilanne uhkaa henkeäsi tai terveyttäsi, 

ilmoita poliisille ja/tai hätänumeroon välittömästi. 

Kentällä on tärkeää osoittaa kunnioitusta kohderyhmääsi kohtaan. Keskustele, ennen kuin alat 

tarjoamaan mielipiteitä. Älä perusta omiin havaintoihisi. Kerro kuka olet ja mitä olet tekemässä. 

Kunnioitus ja avoimuus murtavat rajat.

• VARUSTAUDU HYVIN

Pidä tarvittavat tiedotteet ja brosyyrit lähelläsi, samoin kuten puhdistuslaput, elvytyslaput, puhtaat 

pistämisvälineet (viiden paketeissa), kondomit ja liukuvoiteet. Varmista. että tiedät tarvittavat pu-

helinnumerot ja yhteystiedot. Pidä kännykkäsi ja muistiinpanovälineesi lähellä. 

Valmistaudu kohtaamaan akuutit kriisit tai epämiellyttävät tilanteet. Et voi välttää niitä, mutta voit 

valmistautua niihin. 

• KUUNTELE KOKENEITA AMMATTILAISIA JA KOHDERYHMÄN EDUSTAJIA 

Pyri syventämään tietoisuuttasi ja kokemustasi keskustelemalla kollegoitten ja kohderyhmän 

edustajien kanssa. Et voi koskaan tietää liikaa! Hyödynnä muiden kenttätyöntekijöiden kokemuk-

sia. Hätäpalveluihin liittyvät käytännöt ovat olemassa sinun turvallisuuttasi varten. Muiden taidot 

ovat käytettävissäsi kriisitilanteessa.

• OPISKELE SOSIAALIPALVELUJÄRJESTELMÄÄ, JA OPETTELE KÄYTTÄMÄÄN SITÄ, 

1 Uteseksjonen is an outreach service in Oslo targeting youth and young up to the age of 25 

years. Using street-based outreach social work as a method, uteseksjonen was the first norwe-

gian outreach service when it was established bach in 1969. Uteseksjonen is part of the City of 

Oslo, Drug and alcohol addiction services, and the early intervention and selective prevention is 

part of the main approach. The outreach service has 27 employees, 24 are directly involved in the 

outreach work – all proffesional social workers of whom many have post graduate educational 

degrees.
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This outreach manual is a result of discussions and findings of the Correlation expert group on 
outreach methodologies and has been edited by A- Klinikkasäätiö and Pro-Tukipiste, Finland.

The manual highlights outreach from all kinds of angles – from theories and backgrounds regarding 
outreach to management aspects, from practical experiences to the working environment. The 
information is illustrated by various practical experiences.

The expert group on outreach has worked in the framework of the European network Correlation, 
which is addressing a broad range of issues in the area of social inclusion and health. For more 
information, please see:

www.correlation-net.org
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