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ESIPUHE
Palveluyhdistys Kaseva ry:n toiminnan tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tukeminen ja mahdollisimman omatoimisen elämän saavuttaminen yhteiskunnan jäseninä. Tämän toimintaajatuksen pohjalta yhdistys lähti yhteistyössä Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry:n kanssa kehittämään
henkilökohtaiseen palveluohjaukseen perustuvaa kaksoisdiagnoosiasiakkaiden tukiprojektia ja hakemaan sille Raha-automaattiyhdistyksen rahoitusta. Myönteinen päätös saatiin vuosille 2005 - 2008.
Poiju-projektiksi nimetyn hankkeen aikana yhdistyksen nimi muuttui Kaarinan Seudun Vammaisten
Palveluyhdistys ry:stä nykyiseksi Palveluyhdistys Kaseva ry:ksi, mitä nimeä käytetään koko ajan
tässä raportissa.
Poiju-projekti toteutettiin kiinteässä yhteistyössä useiden tahojen kanssa. Asiakkaat tulivat Kaarinan
Mielenterveyskeskuksen toimialueelta, eli Kaarinasta, Paimiosta ja Piikkiöstä. Näiden kuntien sosiaali- ja terveystoimet, Halikon sairaala, Kaarinan Mielenterveyskeskus, paikalliset työvoimatoimisto
ja Kela olivat tärkeimmät yhteistyökumppanit asiakastyössä.
Projektin laadunvarmistus tapahtui yhdistyksen laatujärjestelmän mukaan. Palveluprosessin kuvaamisessa ja muussa ohjauksessa oli tukena lehtori Sirkku Koivuniemi Turun ammattikorkeakoulusta.
Johto- ja ohjausryhmät nimettiin heti projektin alussa. Ohjausryhmälle esiteltiin Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Soccan taholta voimavaraistava arviointi, mitä mallia alettiin heti käyttää ja
jatkettiin arviointimenetelmänä koko projektin ajan.
Suurta apua palveluohjauksen perusteisiin ja käsitteiden tulkintaan projekti sai VTL Sauli Suomiselta, joka useita kertoja oli alustajana koulutustilaisuuksissa ja joka myös toimi projektityöntekijöiden työnohjaajana henkilökohtaiseen palveluohjaukseen liittyvissä asioissa. Asiakastyöhön liittyvää
työnohjausta antoi psykoterapeutti Irene Aalto.
Kaarinan kaupungissa tehtävään nimetty työryhmä on kehittänyt palveluohjauksen toimintamallia
sosiaalityön ja vanhus- ja vammaistyön vastuualueille. Poiju-projekti oli mukana tässä työryhmässä,
missä palveluohjausta kehitettiin kahdella tasolla. Palveluohjauksellinen työote soveltuu kaikkeen
asiakastyöhön. Henkilökohtainen palveluohjaus, mitä kehitettiin nimenomaan Poiju-projektissa, soveltuu käyttöön, kun asiakaskunta on pieni ja tuen tarve suuri.
Erilaisten kokeilutoimintojen, laajan yhteistyön, koulutuksen, työnohjauksen, pitkäjänteisen asiakastyön ja toiminnan arvioinnin kautta projektissa on kehitetty malli kaksoisdiagnoosiasiakkaiden henkilökohtaiselle palveluohjaukselle. Mallia on toimintaansa jatkavien kehittämisryhmän ja opintopiirin
kautta juurrutettu pysyväksi käytännöksi erityisesti Kaarinan sosiaalipalveluihin, mutta koulutuksen
kautta myös laajemmalle alueelle.
Palveluyhdistys Kaseva ry:n puolesta esitän suuret kiitokset projektin rahoittaneelle Raha-automaattiyhdistykselle samoin kuin kaikille yhteistyötahoille, projektityöntekijöille ja asiakkaille.
Kaarinassa lokakuun 14. päivänä 2008
Pirkko Heino
toiminnanjohtaja
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TIIVISTELMÄ
Kaarinan päihdetyön kehittämistyöryhmässä vuonna 2003 todettiin kaksoisdiagnoosi- asiakkaiden (päihde- ja mielenterveyshäiriö) erityinen sosiaalisen tuen tarve. Tarvetta oli myös kehittää mielenterveys- ja
päihdetoimijoiden yhteistyötä
Poiju-projektissa tavoitteena oli kehittää henkilökohtaista palveluohjausta ja rakentaa sosiaalisen tuen
verkkoa yhteistyössä asiakkaiden ja palveluntuottajien kanssa. Henkilökohtaisen palveluohjauksen kehittämisen perustaksi valittiin Ruotsissa käyttöön otettu palveluohjauksen malli (personligt ombud).
Projektin ensimmäinen tavoite oli asiakkaan palveluohjausprosessin kuvaaminen. Prosessissa on kuvattu sen eri vaiheet ja nostettu esiin palveluohjauksen toimivuuden kannalta kriittiset kohdat ja niihin ratkaisuehdotuksia. Palveluohjaajan tehtävät on ohjeistettu ja niihin liittyvät dokumentit on esitelty. Tämän
työskentelyn aikana syntyikin parhaat oivallukset siitä, mikä on palveluohjauksessa merkityksellisintä
sekä siitä, mikä toimii ja mikä ei.
Projektin toinen tavoite, asiakkaiden sosiaalisen verkon vahvistaminen, onnistui hyvin ohjaamalla asiakkaita päivätoimintaan, työhön ja eri kansalaisjärjestöjen järjestämiin aktiviteetteihin. Asiakkaat osallistuivat myös vertaisryhmiin. Erityisen merkittävää oli asiakkaiden läheisten huomioiminen ja tukeminen.
Projektiin tuli asiakkaita (21) Kaarinan mielenterveyskeskuksen asiakaskunnista; Kaarinasta Piikkiöstä
ja Paimiosta. Asiakkaita ohjasivat projektiin Kaarinan ja Piikkiön sosiaalitoimistot, Kaarinan Mielenterveyskeskus, terveyskeskus, Halikon sairaala ja työvoimatoimisto. Kolme asiakasta otti itse yhteyttä
projektiin. Asiakkaiden rekrytointi onnistui hyvin ja asiakkaita ohjasivat projektiin kaikki tärkeimmät
yhteistyötahot.
Asiakkaiden yleisimmät tavoitteet palveluohjaukselle olivat: saada tukea kuntoutuksen ja palvelujen
järjestämiseen, asiointiin virastoissa, asumiseen, päihteiden käytön hallintaan, työkyvyn selvittelyyn ja
työllistymiseen. Monet tukitoimet epäonnistuivat aluksi ja kuntoutushoidot keskeytyivät. Syynä oli
asiakkaiden luottamuksen puute omiin voimavaroihinsa, palvelun ja kuntoutuksen järjestäjiin ja yhteiskuntaan yleisesti.
Tämän oivaltamisen jälkeen asiakastyössä keskityttiin luottamuksen rakentamiseen palveluohjaajan ja
asiakkaan välillä sekä luottamuksen palauttamiseen asiakkaan ja häntä auttamaan pystyvien tahojen välille. Tämä työ kannatti ja myöhemmin kuntotutustoimenpiteet onnistuivat paremmin ja syntyi palveluja kuntoutussuunnitelmia, joissa asiakkaan tavoitteita olivat tukemassa tärkeimmät häntä auttamaan pystyvät tahot. Näitä suunnitelmia tehtiin mm. kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä ja päihdetiimissä.
Asiakastyön päätteeksi tehtiin lähes kaikkien asiakkaiden kanssa palvelusuunnitelma, jossa he selvittävät taustansa, voimavaransa, psykososiaalisen kuntoutuksen tarpeensa ja tavoitteensa. Siihen on koottu
tärkeimmät palvelut, joiden piirissä asiakas on, sekä ajankohtaiset kuntoutussuunnitelmat ja lausunnot.
Siinä on sovittu vastuuhenkilö ja suunnitelman tarkistusajankohta. Tämä asiakkaan oma palvelusuunnitelma, joka kulkee hänen mukanaan ja jonka päivittämisestä hän itse vastaa yhdessä vastuuhenkilön
kanssa, on yksi projektin aikana syntyneistä innovaatioista, jonka kehittämistä on tarkoitus jatkaa MTnavigaattori projektissa, jolle on haettu rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä vuosille 2009 - 2011.
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1. POIJU-PROJEKTIN TAUSTAA
Päihde- ja mielenterveysongelma
Yhä useammalla päihdeongelmaisella on myös mielenterveyden ongelma. Näin on myös Kaa-rinan
seudulla. Yli puolella päihdehuollon laitoskuntoutuksessa olleella on ollut diagnosoituna myös mielenterveysongelma. Päihdeongelmaa ja mielenterveysongelmaa hoidetaan kuitenkin pääasiassa erillään.
Ongelmana on yhteisten toimintamallien puute. Päihdeongelmista ja mielenterveysongelmista kärsivien
laitoshoidon jälkeinen sosiaalinen tuki ei kuitenkaan paljonkaan poikkea toisistaan. Molemmat tarvitsevat tukea asumisessa, sosiaalisissa kontakteissa ja arjen hallinnassa.
Idea
Projektin idea syntyi tutustumismatkalla Salon A - klinikan toimintaan maaliskuussa v. 2004. Palveluyhdistys Kaseva ry:n ja Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry:n työntekijät pohtivat, miten avohuollossa
päihde- tai mielenterveyskuntoutujalle voitaisiin taata riittävä sosiaalinen tuki ja miten kaksoisdiagnoosin omaavat asiakkaat (sekä päihde, että mielenterveysongelma) parhaiten hyötyisivät olemassa olevista
palveluista. Pohdinnan tuloksena syntyi ajatus Kasevan ja Pajamestarien kumppanuudesta, jossa yhdistetään Kasevan mielenterveystyön ja Pajamestarien päihdetyön asiantuntemus. Toimintamallina olisi
palveluohjaus.
Palveluohjauksen tarve perustuu Kaarinan päihdetyön kehittämistyöryhmässä syntyneeseen yhteiseen
käsitykseen kolmesta päihdeongelman hoitoon liittyvästä teesistä.
1.

Vaikeasta päihderiippuvuudesta tai mielenterveyden ongelmasta kuntoutuminen voi viedä vuosia ja
usein joudutaan aloittamaan alusta. Siksi tulee luoda:

l

sosiaalisen tuen verkosto, johon kuuluu erilaisia tuetun asumisen muotoja, päivätoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa, vertais- ja tukihenkilötoimintaa
palveluohjausjärjestelmä, jonka avulla asiakas löytää tarvitsemansa palvelut ja joka huolehtii yhteydenpidosta vaikeinakin aikoina.

l

2.

Päihdeongelmaan liittyy usein mielenterveysongelma. Siksi pitää selvittää:

l

voidaanko päihde- tai mielenterveyskuntoutujan laitoskuntoutuksen jälkeistä sosiaalista tukea lisätä kehittämällä mielenterveyspalveluja ja päihdetyön palveluja tarjoavien paikallisten yhdistysten
ja ryhmien yhteistyötä.

l

miten sosiaalitoimen, mielenterveyskeskuksen ja terveyskeskuksen yhteistyötä laitoskuntoutuksen
jälkeisen sosiaalisen tuen järjestämisessä voitaisiin kehittää

3.

Perustarpeiden turvaaminen on päihde- ja mielenterveysongelman hoidossa tärkeätä. Siksi pitää
turvata:

l

laitoskuntoutuksesta palaavan asuminen järjestämällä mahdollisuus eriasteiseen asumisen tukeen
(yhteisöasuminen, tukiasunto, tuki omassa asunnossa)
huonokuntoisten päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien arjesta selviytyminen yhteistyössä
kaupungin kotipalvelun kanssa

l
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Näistä teeseistä syntyi projektihakemuksen kehittämistavoitteet ja tulostavoitteet:
Kehittämistavoitteet
1. Luoda toimintamallit päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelu-ohjaukseen.
2. Luoda toimintamallit päihde- ja mielenterveyskuntoutujien avohuollossa tapahtuvaan kuntoutukseen, jossa tuetaan asumista ja elämänhallintaa.
3. Luoda Kaarinan seudulla päihde- ja mielenterveyspalveluja tarjoavien yhdistyksien ja ryhmien
kesken verkosto, joka tarjoaa sosiaalista tukea päihde- ja mielenterveyskuntoutujien erilaisiin
tarpeisiin.
4. Selvittää, voidaanko kaksoisdiagnoosin omaavien asiakkaiden tarvitsema sosiaalinen tuki järjestää tehokkaammin palveluohjauksen avulla ja päihde- ja mielenterveyspalveluja tarjoavien
tahojen yhteistyötä kehittämällä.
Tulostavoitteet
1. Tuloksena on päihde- ja mielenterveysongelmiin perehtyneet palveluohjaajat, jotka huolehtivat
asiakkaiden tarvitsemien tukitoimien järjestämisestä.
2. Tuloksena on palveluverkosto, joka tarjoaa päivä- ja työtoimintaa, vertaisryhmätoimintaa ja
tukihenkilötoimintaa osana avohuollossa tapahtuvaa kuntoutusta.
3. Tuloksena on mahdollisuus tarjota avokuntoutuksessa olevalle asiakkaalle hänen tarpeittensa
mukaista tuettua asumista: yhteisöasumista, päihteetön tukiasunto, tuki omaan asuntoon
2. PROJEKTIN KÄYNNISTÄMINEN
2.1 Työntekijöiden rekrytointi
Projektiin valittiin palveluohjaajiksi 1.5.2005 alkaen ohjaaja (LuK) Tapio Koivisto ja sosiaaliohjaaja
Kirsi Grönqvist. Tapio Koivisto siirtyi projektiin ja Palveluyhdistys Kasevan työntekijäksi Kaarinan
Nuoret Pajamestarit ry:stä ja toimi vastaavana projektityöntekijänä. Projektin koordinoinnista ja taloudesta vastasi Palveluyhdistys Kasevan toiminnanjohtaja Pirkko Heino.
2.2 Toimintaympäristö
Projektin toimipisteeksi valittiin yhdistyksen käytössä aiemmassa projektissa ollut kerrostaloyksiö Kaarinan keskustasta. Yksiö osoittautui kuitenkin liian ahtaaksi ja samasta talosta saatiin vuokrattua isompi
huoneisto 1.6.2005 alkaen. Huoneistossa oli kaksi huonetta ja se antoi työntekijöille mahdollisuuden
ottaa asiakkaita vastaan yhtä aikaa ja mahdollisti myös pienempien ryhmien kokoontumisen. Isompia
kokoontumisia varten oli käytössä yhdistyksen toimintakeskuksen tilat. Palveluohjaajat tapasivat asiakkaitaan myös asiakkaan kotona, kahviloissa, päiväkeskuksissa ja muissa toiminnallisissa ympäristöissä.
Tapaamiset asiakkaan kotona olivat tärkeitä, koska sitä kautta asiakkaan todellinen elämä, elämismaailma, avautui palveluohjaajille. Myös asiakkaan omalla maaperällä tapaaminen auttoi asiakasta rohkeammin tuomaan esille omia näkemyksiään ja tavoitteittaan. Tapaamiset erilaisissa toimintaympäristöissä
rohkaisivat asiakkaita mukaan toimintaan ja kanssakäymiseen muiden ihmisten kanssa.

6

2.3 Projektisuunnitelman laatiminen ja henkilökohtaiseen palveluohjaukseen tutustuminen
Projektisuunnitelma laadittiin käyttäen hyväksi yhdistyksen laatutyön koulutusta, RAY:n projektien itsearviointiopasta ja "Henkilökohtainen palveluohjaus " mallia. Malliin tutustuttiin lukemalla Omaiset
mielenterveystyön tukena ry:n julkaisemaa ja Sauli Suomisen toimittamaa kirjaa "Henkilökohtainen
palveluohjaus" ja tutustumalla Ruotsissa ja Norjassa toteutettuihin hankkeisiin mielenterveysasiakkaiden palveluohjauksesta. Projektisuunnitelma hyväksyttiin projektin johtoryhmässä 16.6.2005.
2.4 Projektin esittely asiakkaille ja yhteistyötahoille
Projektin työntekijät kävivät touko- ja kesäkuussa 2005 esittelemässä projektia Kaarinan ja Piikkiön
sosiaalitoimistoissa sekä mielenterveyskeskuksessa. Elo- ja syyskuussa esiteltiin projektia työvoimatoimistossa ja Kelassa. Elokuussa Kaarina-lehti uutisoi näkyvästi Poiju-projektia. Projektia esiteltiin myös
palveluohjauskoulutuksessa 2.9.2005. Projektin esite valmistui elokuussa ja omat kotisivut joulukuussa
2005.
Poiju-projekti verkottui muiden palveluohjausprojektien kanssa järjestämällä tapaamisia ja sopimalla
yhteistyöstä muiden palveluohjausta tekevien tahojen kanssa Turun seudulla, kuten Turun kriisikeskuksen ja Tsemppi -projektin kanssa. Työntekijät osallistuivat myös Kaarinan palveluohjauksen kehittämistyöryhmään ja Stakesin järjestämiin palveluohjauksen työkokouksiin. Marraskuun työkokouksessa
sovittiin yhteistyöstä Vaasassa toimivan Serveri - projektin kanssa. Projektilla oli samanlainen kohderyhmä kuin Poijulla.
3. POIJU-PROJEKTIN JATKUVA KEHITTÄMINEN JA ARVIOINTI
Poiju-projektissa jatkuvan arvioinnin (prosessiarvioinnin) tavoitteena oli se, että arviointi edistäisi oppimista. Poiju-projektin arvioinnissa oli tärkeää vahvistaa projektin työntekijöiden osaamista suhteessa
tehtävien hoitamiseen. Tärkeää oli myös saada yhteistyökumppanit sitoutumaan projektin tavoitteisiin,
kehittämiseen ja lisätä ymmärrystä siitä, mistä palveluohjauksessa perimmältään on kyse ja mitkä ovat
palveluohjauksen hyödyntämismahdollisuudet.
Lokakuussa 2005 Poijun työntekijät osallistuivat Varsinais-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskuksen järjestämään hankearviointiseminaariin. Seminaarissa esiteltiin voimavaraistavan arvioinnin malli (Liite
3). Tämä arviointimalli sopi projektin jatkuvan kehittämisen ja arvioinnin välineeksi ja sen toimivuutta päätettiin kokeilla ohjausryhmän kokouksissa. Ohjausryhmän kokouksia oli sovittu neljä jokaisen
projektivuoden aikana. Kokous kesti yleensä kaksi tuntia. Aikaisemman kokemuksen perusteella näistä kokouksista tulee helposti kahvipöytäkeskusteluja, joissa projektin työntekijät raportoivat projektin
etenemisestä ja ohjausryhmän jäsenet vaihtavat kuulumisiaan. Nämä kokoukset olivat kuitenkin oiva
tilaisuus kehittää yhdessä palveluohjausta ja arvioida tavoitteiden toteutumista.
Tammikuussa 2006 voimavaraistava arviointi aloitettiin ohjausryhmän kokouksissa. Ensimmäisessä
kokouksessa tarkennettiin projektin visio, määriteltiin kehittämisen avainalueet, asetettiin tavoitteet ja
tehtiin toimintasuunnitelmat. Toisessa kokouksessa laadittiin arviointikysymykset, joiden pohjalta arvioitiin seuraavissa kokouksissa tavoitteiden toteutumista.
Tämä yhdessä yhteistyökumppanien kanssa tehty voimavaraistava arviointi ohjasi merkittävästi projektin työskentelyä. Se auttoi löytämään kehittämisen avainalueet ja teki työskentelystä suunnitelmallista ja
tavoitteellista. Arviointikokouksessa syntyneet projektin
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visio, avainalueet, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat on esitelty seuraavaksi. Selvitys voimavaraistavasta arvioinnin prosessista on tämän raportin liitteenä.
Projektin visio, avainalueet, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat
Visio: Kehitämme henkilökohtaista palveluohjausta mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.
Avainalueet
1. Toimiva palveluohjausprosessi (tämä on samalla hankkeen ydinprosessi)
Tavoite: Kehittää toimiva palveluohjausprosessi, joka sisältää asiakkuuksien arvioinnin. Palveluohjaus
motivoi asiakkaita. Asiakkaat ja kumppanit ovat tietoisia palveluohjausprosessista.
Toimintasuunnitelma: Prosessin jokainen askel kuvataan (työkäytännöt, kriittiset kohdat yms.). Kuvaus
käydään läpi kumppaneiden kanssa, esim. jonkun asiakasprosessin avulla. Asiakkaille kuvataan ja kerrotaan palveluohjauksesta.
2. Verkostotyön hyödyntäminen ja kehittäminen palvelunohjausprosessissa
Tavoite: Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa (omaisverkostot ja viranomaiset).
Toimintasuunnitelma: Kaikki tutustutetaan, kaikille tiedotetaan ja kaikkien osallistuminen mahdollistetaan palveluohjausprosessiin.
3. Parastaminen
Tavoite: Olemassa olevien hyvien mallien ja käytäntöjen hyödyntäminen ja mahdollinen edelleen kehittäminen.
Toimintasuunnitelma: Luodaan verkostoja, osallistutaan työnohjaukseen ja koulutuksiin, järjestetään aikaa tiedon hakemiseen ja toiminnan suunnitteluun ja dokumentointiin.
4. Tiedottaminen ja vaikuttaminen
Tavoite: Tehdään henkilökohtainen palveluohjaus tunnetuksi, siten että asiakkaat, viranomaiset ja päättäjät tietävät siitä ja pitävät toimintatapaa ”itsestään selvänä”.
Toimintasuunnitelma: Tiedotetaan lehdistöön (alue ja ammattijulkaisut), radioon ja televisioon. Järjestetään kohdennettuja infoja. Tuotetaan esitteitä ja osallistutaan koulutuksiin ja erilaisiin tapahtumiin ja
teemoihin (messut ym.).
5. Dokumentointi ja arviointi
Tavoite: Asiakkaan kanssa työskentely dokumentoidaan suhteessa asiakkaan tavoitteisiin. Jokaisella asiakkaalla on oma palvelusuunnitelma prosessin päättyessä. Asiakkaan kanssa arvioidaan kuuden kuukauden välein palveluohjauksen tuloksellisuutta.
Toimintasuunnitelma: Asiakkaan kanssa arvioidaan kuuden kuukauden välein palveluohjauksen tuloksellisuutta. Projektia arvioidaan yhdessä kumppanin kanssa. Jatketaan voimavaraistavaa arviointia ohjausryhmän kokouksissa.
6. Laadunvarmistus
Tavoite: Saavuttaa asetetut laatukriteerit. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä.
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Toimintasuunnitelma: Käydään läpi prosessia, seurataan ja arvioidaan (laatutyönohjaus). Säännölliset
arvioinnit yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Suoritetaan oman työn arviointia ja kriittistä
tarkkailua.
7. Kokeilutoiminnot
Tavoite: Käynnistetään mielenterveysasiakkaiden vertaisryhmiä yhdessä Toimintakeskus Kiesin ja Mielenterveyskeskuksen kanssa. Aloitetaan tukihenkilötoiminta. Aktivoidaan päihdeasiakkaita toimintaan
ja motivoidaan omaan hoitoon.
Toimintasuunnitelma: Neuvotellaan ryhmän perustamisesta Kiesin ja Mielenterveyskeskuksen kanssa
syksyllä. Järjestetään tukihenkilökoulutus syksyllä. Tehdään yhteistyötä alueen päihdetoimijoiden kanssa.
8. Työntekijöiden hyvinvointi
Tavoite: Ylläpidetään työntekijöiden jaksamista ja innostusta koko projektin ajan (myös jatkossa). Kartutetaan työntekijöiden tietotaitoa.
Toimintasuunnitelma: Verkostoidutaan, kouluttaudutaan, osallistutaan työnohjaukseen, huolehditaan
työterveyshuollosta. Ohjausryhmä ja työyhteisö tukevat työntekijöitä. Varaudutaan riskitekijöihin.
9. Juurruttaminen
Tavoite: Vuonna 2008 henkilökohtainen palveluohjaus on kunnan perustoimintaa.
Toimintasuunnitelma: Osoitetaan toiminnan hyöty päättäjille tiedottamalla, dokumentoimalla ja vaikuttavuuden arvioinnilla pitkällä tähtäimellä (vaikutukset ongelmien ennaltaehkäisyyn!). Laaditaan juurruttamissuunnitelma (Ruotsin mallin hyödyt).
4. ASIAKKAAT
4.1 Asiakkaiden rekrytointi
Henkilökohtaisen palveluohjauksen mallin mukaisesti palveluohjaajien asiakasmäärät olivat pienet (515 as) ja asiakassuhteen kesto oli pitkä (1-3 v.). Asiakkaita projektiin alettiin rekrytoida 1.6.2005 alkaen. Projektiin mukaantulon ehtona oli, että asiakkaalla oli vaikea mielenterveyden häiriö ja päihderiippuvuus. Asiakkaiden valinnassa kiinnitettiin huomiota palveluntarpeeseen, avuntarpeeseen, hyötyyn ja
motivaatioon. Projektisuunnitelman mukaisesti kumpikin palveluohjaaja otti yhden uuden asiakkaan
kuukaudessa. Näin voitiin taata riittävä aika asiakkaan asioihin perehtymiseen ja luottamuksen rakentamiseen. Palveluohjaajat tutustuivat työparinsa asiakkaisiin ja saattoivat siten tarvittaessa toimia toistensa sijaisina ja tukena.
4.2 Asiakkaiden ohjautuminen Poijuun
Asiakkaita valittiin Poijuun Kaarinan Mielenterveyskeskuksen asiakaskunnista: Kaarinasta, Piikkiöstä,
Paimiosta ja Sauvosta. Asiakkaita projektissa oli 21, joista 7 naisia ja 14 miehiä. Kaarinasta oli kolmetoista (13) asiakasta, Piikkiöstä seitsemän (7) ja Paimiosta yksi (1). Sauvosta projektiin ei ohjautunut
yhtään asiakasta.
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Asiakkaita ohjautui projektiin lähes kaikilta yhteistyötahoilta:
l Mielenterveyskeskus 		
2
l Sosiaalitoimistot
9
l Terveyskeskus
2
l Itse otti yhteyttä		
3
l Halikon sairaala 		
4
l Työvoimatoimisto		
1
4.3 Asiakkaiden terveydelliset ja sosiaaliset ongelmat
Poiju-projektin asiakkaaksi voivat tulla vain henkilöt, joille oli diagnosoitu sekä mielenterveyden häiriö
että päihderiippuvuus. Asiakkaiden mielenterveyden ongelmat olivat moninaisia: Ahdistuneisuushäiriö
(2), sosiaalisten tilanteiden pelko (2), paniikkihäiriö (1), ADHD (1), masennus (12), kaksisuuntainen
mielialahäiriö (5), erilaisia persoonallisuushäiriöitä (5) ja psykoottisia piirteitä (2). Päihdeongelma oli
yleensä alkoholiongelma (16) ja siihen usein liittyi lääkkeiden väärinkäyttöä. Huumeiden käyttöä (hasis
ja amfetamiini) oli vain kolmella asiakkaalla. Joillakin asiakkailla oli myös vaikeita somaattisia sairauksia. Asiakkaista kymmenen oli työkyvyttömyyseläkkeellä/kuntoutustuella ja yksitoista työttömänä.
Yhteistä kaikille oli moninaisten terveys- ja sosiaalihuollon sekä työvoimahallinnon palveluiden tarve.
Suurella osalla asiakkaista sosiaalisen tuen verkko oli hatara. Heillä ei ollut ystäviä eikä harrastuksia.
4.4 Asiakkaiden toiveet ja tavoitteet palveluohjaukselle
Asiakkaan tullessa projektiin hän esitti joitakin toiveita palveluohjaukselle. Nämä toiveet tarkentuivat
vähitellen tavoitteiksi Toiveita ja tavoitteita kirjattiin asiakkaan peruslomakkeelle. Tälle peruslomakkeelle kirjattiin myös lyhyt muistio jokaisesta asiakkaan tapaamisesta ja selvitys siitä, millaisia toimenpiteitä tai interventioita oli tehty liittyen asiakkaan toiveisiin tai tavoitteisiin. Tällä kirjaamisella pyrittiin
varmistamaan, että palveluohjauksen toimenpiteet olivat asiakkaan tavoitteiden mukaisia.
Esimerkkejä toiveista ja tavoitteista
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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toimintaa ja kavereita
tukea kuntoutuksen järjestämiseen
tukea asiointiin
keskustelukaveri ja tukea sosiaalisiin kontakteihin
tukea palveluiden järjestämiseen
tukea asumiseen
tukea päihteiden käytön hallintaan
työkyvyn selvittely
työllistymisen tukeminen
lasten huoltajuudessa tukeminen
tukea rikosten selvittelyyn
tukea peliriippuvuuden hallintaan

Esimerkkejä interventioista
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ohjattu psykiatriseen sairaalahoitoon
avustettu kuntoutuksen järjestämisessä (sairaalan kuntoutusosastot, psykoterapia, fysioterapia, kuntoutuskurssit)
avustettu asioinnissa virastoissa (terveyskeskus, mielenterveyskeskus, kela, työvoimatoimisto)
avustettu asioinnissa yleisissä palveluissa (kirjasto, posti, presidentinvaalit)
osallistuttu hoitoneuvotteluihin
ohjattu päivä- ja iltatoimintaan
järjestetty kotipalvelun tukea
tuettu omaisia ja ohjattu heitä saamaan tukea
kuljetettu kuntoutuspaikkoihin (psykoterapia, kuntoutusosasto, fysioterapia)
järjestetty virkistystoimintaa
keskusteluja asiakkaan kanssa
autettu talouden suunnittelussa ja tukien hakemisessa
tehty palvelusuunnitelmia

4.5 Asiakkaan palveluohjausprosessi
Palveluohjausprosessi pohjautuu Ruotsin palveluohjausmalliin (personligt ombud) ja Sauli Suomisen ja
Merja Tuomisen "Palveluohjaus – portti itsenäiseen elämään, 2007" kirjassa esitettyyn yksilökohtaisen
palveluohjauksen palveluprosessiin. Projektissa on tutkittu tämän prosessin toimivuutta kaksoisdiagnoosiasiakkaiden kanssa ja nostettu esiin päihderiippuvuuden kannalta merkittäviä asioita.
			

PALVELUOHJAUSPROSESSIKAAVIO
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Yhteydenotto ja alkuhaastattelu
Yhteydenotto tapahtuu ensisijaisesti siten, että asiakas itse ottaa yhteyttä Poijun työntekijöihin ja sopii
Poijuun tutustumisesta. Jos asiakas ei kuitenkaan itse kykene yhteydenottoon, voi häntä projektiin ohjaava henkilö asiakkaan luvalla sopia Poijuun tutustumisesta.
Haastattelun avulla selvitetään asiakkaan palveluntarve ja avuntarve. Lisäksi selvitetään, miten asiakas
hyötyy palveluohjauksesta ja miten motivoitunut hän on saamaan palveluohjaajan tukea.
Haastattelu on kaksiosainen. Ensimmäinen tapaaminen on informatiivinen. Mahdolliselle asiakkaalle
kerrotaan Poijun tarjoamista mahdollisuuksista ja keskustellaan asiakkaan tarpeista henkilökohtaiseen
palveluohjaukseen. Ensimmäisessä tapaamisessa ovat mukana molemmat palveluohjaajat, sillä asiakkaalla tulee olla mahdollisuus valita palveluohjaaja. Palveluohjaajan sukupuolella, iällä tai persoonallisuudella on kokemuksemme mukaan merkitystä asiakassuhteen toimivuuden kannalta. Palveluohjaajat
toimivat tarvittaessa toistensa sijaisina ja työnohjaajina. Tärkeätä on, ettei palveluohjaaja jää yksin asiakkaansa asioiden kanssa, vaan voi jakaa asiakassuhteeseen liittyviä tunteitaan ja askarruttavia asioita.
Joskus saattaa tulla myös tilanteita, joissa asiakkaan tapaaminen yksin ei ole turvallista.
Toinen tapaaminen sovitaan keskustelun lopussa noin viikon kuluttua tapaamisesta. Toisessa tapaamisessa käydään läpi valintaan vaikuttavat asiat alkuhaastattelulomakkeen mukaisesti. Tapaamisen yhteydessä tehdään palveluohjaussopimus asiakkaan kanssa. Toinen tapaaminen järjestetään, vaikka toinen
tai molemmat osapuolet päätyvät siihen, ettei palveluohjaussuhdetta aloiteta. Alkuhaastattelu järjestetään pääsääntöisesti Poijun tiloissa, mutta se voidaan järjestää myös muualla, jos asiakas niin haluaa.
Alkuhaastattelun järjestäminen asiakkaan kotona antaisi enemmän informaatiota asiakkaan tilanteesta,
mutta asiakas ei usein ole ollut valmis vielä tässä vaiheessa kutsumaan kotiinsa "vieraita".
Tutustumisvaihe
Tutustumisvaiheessa luodaan perusta asiakkaan luottamuksen voittamiselle. Asiakkaan luottamus itseensä, palvelujärjestelmään ja ihmisiin on usein kärsinyt pahoja kolauksia. Luottamuksen rakentaminen asiakkaan ja palveluohjaajan välillä voi viedä pitkän ajan.
Asiakkaan luottamuksen palauttaminen on kuitenkin palveluohjauksen merkittävin tavoite ja työskentely sen saavuttamiseksi voi kestää koko asiakassuhteen ajan.
Tutustumisvaiheen tarkoituksena on luoda edellytykset yhteiselle työskentelylle. Tärkeää on tutustua
asiakkaaseen niin, että voidaan ottaa huomioon hänen erityispiirteensä. Palveluohjaajan kuuntelijan rooli korostuu tässä vaiheessa. Asiakkaalla on myös tarve tulla vihdoin kuulluksi.
Tässä vaiheessa ei pidä kiirehtiä kuntoutuksen ja palvelujen järjestämisessä. Asiakkaan omat tavoitteet
eivät ole vielä tiedossa eikä asiakas sitoudu hoitoon ja kuntoutukseen. Myös asiakkaan luottamus omiin
voimavaroihinsa sekä palvelujen ja kuntoutuksen järjestäjiin on vielä heikko
Ensimmäisten tapaamisten aikana edetään asiakkaan ehdoilla (aikataulut, tapaamispaikat, jne.). Tapaamisiin varataan riittävästi aikaa, jotta ne sujuvat kiireettömästi. Ensimmäisten tapaamisten aikana ei
käsitellä liian paljon ongelmallisia asioita. Esimerkiksi päihteiden käyttöä ei tarvitse heti ottaa puheeksi,
ellei asiakas sitä itse ota. Asiakkaan halutessa kertoa
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hädästään tai avuntarpeestaan, häntä kuunnellaan, mutta ei pyritä heti ratkaisemaan kaikkia ongelmia.
Hyödyllistä kuitenkin on, jos asiakkaalle voi antaa konkreettista apua johonkin kiireelliseen avuntarpeeseen. Tällöin asiakas saa kokemuksen, että hänen palveluohjaajansa todella kykenee auttamaan häntä.
Tärkeätä on, että asiakkaalle ei luvata mitään, mitä ei voida pitää. Keskusteluissa asiakkaan kanssa on
hyvä vähän väliä tarkastaa, että asiakkaan odotukset palveluohjaukselta ovat realistiset.
Jos asiakas on kovin ahdistunut tai jännittynyt, voi toiminnallisten menetelmien käyttö olla avuksi.
Asiakkaan kanssa voi lähteä vaikka keilaamaan, museoon, kävely-, pyörä- tai autoretkelle. Asiakas ei
kuitenkaan saa saada käsitystä, että palveluohjaus on kaveritoimintaa. Silloin pettymys olisi liian suuri. Ensimmäisissä tapaamisissa ei tarvitse tehdä sopimuksia tai suunnitelmia, riittää kun sovitaan, että
tapaamisia jatketaan.
Asiakkaan ja palveluohjaajan tutustumisen edetessä voidaan dialogia vähitellen kehittää vaativampaan
suuntaan. Asiakasta haastetaan löytämään itselleen tavoitteita ja ottamaan vastuuta elämästään. Erityisesti vaikeasti päihderiippuvaisten asiakkaiden kanssa vastuun ottaminen asiakkaalta saattaa lisätä päihteiden käyttöä. Kun asiakkaan kanssa voidaan keskustella tavoitteista ja vastuusta, ollaan tutustumisessa
jo pitkällä ja voidaan aloittaa varsinainen työskentelyvaihe. Tähän vaiheeseen pääsemiseen voi kulua
pari viikkoa tai vuosi, riippuen asiakkaan valmiudesta käsitellä asioitaan. Myös asiakkaan ja palveluohjaajan väliset "kemiat" vaikuttavat tutustumisvaiheen pituuteen.
Toteutusvaihe
Palveluohjauksen toteutus perustuu asiakkaan kanssa tehtyyn suunnitelmaan. Suunnitelma voi olla aluksi vain joidenkin asiakkaan kertomien toiveiden suuntaista työskentelyä. Esimerkiksi jos asiakas toivoo
apua asioinnissa sosiaalivirkailijoitten kanssa, mennään mukaan tapaamisiin. Myöhemmin suunnitelmaan voi tulla mukaan uusia ulottuvuuksia asiakkaan kuntoutustarpeen mukaan. Tärkeätä on kuitenkin,
että suunnitelma on asiakkaan oma suunnitelma. Asiakkaan oman suunnitelman selville saamiseksi ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn keinot voivat olla hyödyksi. Lähdetään liikkeelle asiakkaan
haaveista ja mietitään miten niitä pienin askelin voitaisiin lähestyä.
Toteutusvaiheessa työskennellään asiakkaan luottamuksen palauttamiseksi ja pyritään siihen, että asiakkaan luottamus palautuisi myös muihin häntä auttaviin ihmisiin ja palvelujärjestelmään yleisesti. Luottamuksen palauttamisessa on tärkeintä, että asiakkaan ja palveluohjaajan välille syntyy luottamus ja
että palveluohjaaja on asiakkaan luottamuksen arvoinen. Palvelujärjestelmässä toimii paljon sellaisia
ihmisiä, jotka vilpittömästi haluavat auttaa asiakasta ja siihen myös kykenevät. Palveluohjaajan tehtävä
on yhdessä asiakkaansa kanssa tavata näitä henkilöitä ja kannustaa asiakasta yhteistyöhön heidän kanssaan. Palveluohjaajan tulee myös antaa palautetta palvelujärjestelmälle asiakkaan kanssa havaitsemistaan "systeemin"virheistä ja osallistua palvelujärjestelmän kehittämiseen.
Tärkeätä on saada asiakkaan omat voimavarat käyttöön ja luottaa, että ne kantavat. Palveluohjaaja voi
kannatella asiakastaan vain hetken. Asiakkaan ja palveluohjaajan suhteen tulee olla tasavertainen kahden aikuisen välinen suhde. Palveluohjaaja ei saa ottaa vastuuta asiakkaansa elämästä. Vaikeasti päihderiippuvaisella asiakkaalla se voi lisätä päihteidenkäyttöä.

13

Palveluohjaajan roolin tulisi olla mahdollisimman kirkas. Ruotsalainen palveluohjauksen tutkija Ulrika
Järkestig (2007) on määritellyt henkilökohtaisen palveluohjaajan tehtävät seuraavanlaisesti:
l Yhdessä asiakkaan kanssa selvittää ja kirjata hänen hoidon ja tuen ja palvelujen tarpeensa
			
m tätä tule päivittää säännöllisesti ja riittävän usein palveluprosessin aikana
l Yhdessä asiakkaan kanssa pitää huolta, että eri palvelujentuottajien toimenpiteet suunnitellaan,
sovitetaan yhteen ja toteutetaan
			
m tämä toteutetaan hoitoneuvotteluissa ja asiakasyhteistyöryhmissä
l Avustaa ja – jos valtuutus on – edustaa asiakasta yhteyksissä eri viranomaisiin
			
m asiakkaalta pyydetään valtakirja tarpeelliseen asiointiin
l Varmistaa, että asiakas saa hoitoa, tukea ja palveluja, joita hän haluaa, tarvitsee ja joihin hänellä
on lainmukainen oikeus
		m jatkuva asiakkaan halun ja tarpeen arviointi
		m palveluohjaaja ohjaa, tukee ja tarvittaessa osallistuu palvelujen järjestämiseen
		m palveluohjaaja seuraa lainsäädäntöä sekä yhteiskunnallista ja ammatillista keskustelua,
		 palvelujen kehittämistä ja osallistuu kehittämistyöhön.

Päätösvaihe
Asiakkaan ja palveluohjaajan suhde on aina määräaikainen. Palveluohjauksen luonteeseen kuuluu, että
asiakkaan ja palveluohjaajan yhteistyö on pitkäaikaista. Yhteistyön kestoa voidaan arvioida vasta tutustumisvaiheen jälkeen. Yhteistyön kestoon vaikuttavat sopimuksen pituus ja se miten nopeasti asiakas
saavuttaa tavoitteensa.
Palveluohjausprosessin päätösvaihe on tärkeä. Asiakkaan ja palveluohjaajan eroprosessiin varataan riittävästi aikaa. Asiakassuhde päätetään suunnitellusti ja asteittain. Asiakasta valmistellaan itsenäiseen
vastuun ottoon ja saamaan tukea läheisiltään ja yleisistä palveluista.
Päätösvaihe alkaa, kun yhteisesti sovitut tavoitteet on saavutettu. Palveluohjaajan ja asiakkaan tapaamisten kerrat ovat harventuneet. Asiakkaan arkipäivä sujuu yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti ja
asiakas kykenee itse asettamaan omalle elämälleen tavoitteita ja työskentelemään niiden toteuttamiseksi.
Päätösvaiheen alkamista arvioidaan asiakkaan kanssa hyvissä ajoin ennen palveluohjauksen päättymistä. Onko asiakkaan tilanne parantunut? Onko hän saavuttanut tavoitteensa? Kykeneekö hän nyt paremmin huolehtimaan itsestään? Arvioinnissa pyritään löytämään yhdessä asiakkaan kanssa konkreettisia
asioita, joista hän tietää, ettei hän enää tarvitse palveluohjaajan tukea.
Palveluohjauksen tehtävä on myös saattaa asiakas osaksi muita sosiaalisia verkostoja. Päätösvaiheessa
tulisi viimeistään saada asiakasta tukevat tahot sitoutumaan asiakkaan omiin tavoitteisiin. Verkostosta
on tärkeää löytää myös vastuutaho, joka tukee asiakkaan suunnitelman toteuttamista pitemmällä aikavälillä. Päätöspalaverissa selvitetään asiakkaalle vastuuhenkilön mahdollisuudet tukea asiakasta. Vastuuhenkilön kanssa sovitaan selkeästi ensimmäinen asiakkaan tapaaminen. Asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma, johon liitetään mukaan tarpeelliset kuntoutussuunnitelmat ja lausunnot.
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Seurantavaihe
Seurantavaiheen tarkoitus on varmistaa asiakkaan palvelusuunnitelman toteutuminen ja saada palautetta
palveluohjauksen "kantavuudesta" myös sen päättymisen jälkeen. Seurantavaihe alkaa, kun palveluohjaus on sovittu päättyneeksi ja se kestää kuusi kuukautta.
Seurantavaiheen aikana asiakkaan kanssa sovitaan yhteydenotosta kahden ja kuuden kuukauden kuluttua Hänen kanssaan keskustellaan palvelusuunnitelman toteutumisesta ja yhteistyön sujumisesta palveluntuottajien kanssa. Asiakkaalta tiedustellaan hänen arviotaan siitä, miten palveluohjaus on vaikuttanut
hänen elämäntilanteeseensa.

4.6 Tukitoimet asiakastyössä
Asiakastyössä painopiste oli aluksi henkilökohtaisessa tukemisessa ja kannustamisessa, koska asiakkaiden oma sosiaalinen verkosto oli vajavainen ja asiakkaat takertuivat palveluohjaajaan. Myöhemmin
panostettiin asiakkaan oman sosiaalisen verkon vahvistamiseen, vertaisryhmiin ohjaamiseen ja tukihenkilötoiminnan järjestämiseen.
Tukihenkilötoiminta
Tukihenkilökoulutus toteutettiin tammi- ja helmikuussa 2007. Koulutus tapahtui kahtena viikonloppuna,
yhteensä neljä päivää. Kouluttajana toimi psykoterapeutti ja ryhmätyön kouluttaja Elisa Lehtonen. Koulutukseen osallistui kymmenen tukihenkilöä ja Poijun ja yhdistyksen toisen Ray:n rahoittaman Reppuprojektin työntekijät.
Koulutusryhmästä rekrytoitui Poiju-projektin asiakkaiden tueksi seitsemän tukihenkilöä ja Reppu-projektiin kolme. Poijun tukihenkilöistä kaksi oli vertaistukihenkilöitä. Vuoden loppuun mennessä yhteensä
kolme tukihenkilöä lopetti toimintansa. Yksi työkiireidensä vuoksi, yksi tukisuhteen päättymisen vuoksi
ja yksi jouduttiin Poijun toimesta päättämään tukihenkilön omien ongelmien vaikeuduttua liikaa. Tukihenkilöitä tuettiin työssään tapaamalla heitä kahden kesken ja ryhmässä. Tukihenkilöiden ryhmän
tapaaminen järjestettiin kerran kuukaudessa.
Poijun vertaisryhmätoiminta
Marraskuussa 2006 Poijun asiakkaille käynnistettyä vertaisryhmää jatkettiin vuoden 2007 alussa. Ryhmään osallistui neljästä kuuteen asiakasta. Ryhmän tarkoituksena oli jakaa kokemuksia mielenterveysja päihdeongelmista, kuntoutumisesta ja selviytymisestä. Ryhmän tarkoitus oli myös tuoda tietoon ryhmäläisten kokemuksia palveluohjauksesta ja palvelujärjestelmästä yleensä. Ryhmän jäsenten palautetta
käsiteltiin projektin johtoryhmän kokouksissa.
Virkistystoiminta
Asiakkaiden virkistystoiminta ja aktivointi koettiin tärkeänä koko projektin ajan. Asiakkaidemme elämänpiiri on ollut kapea rajoittuen usein vain akselille koti, kauppa ja kapakka. Ensisijaisesti asiakkaita
ohjattiin kunnan ja järjestöjen toimintaan. Erityisen merkittävää oli päiväkeskusten järjestämä toiminta. Virkistystoiminta oli tärkeää myös palveluohjaajan ja asiakkaan suhteen kehittämisessä. Teimme
asiakkaidemme kanssa patikkaretkiä ja veneretkiä. Kävimme heidän kanssaan keilaamassa, jääkiekkootteluissa, museoissa jne.
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Depressiokoulu
Keväällä 2007 kolme Poijun asiakasta osallistui Depressiokouluun. Heistä yksi suoritti kurssin loppuun.
Kurssilla käytettiin Tarja Koffertin ja Katriina Kuusen Depressiokoulu-työkirjaa. Kurssin tavoitteena oli
itsehoitokeinoja opettelemalla vähentää vakavan masennuksen puhkeamista, lyhentää masennusjaksojen kestoa ja lievittää masennusjaksojen voimakkuutta. Ryhmä kokoontui Kasevan Kiesissä yhteensä 12
kertaa ja ohjaajina toimivat Poijun palveluohjaaja Kirsi Grönqvist ja Kasevan Kiesin ohjaaja Marika
Telenius. Ohjaajat olivat käyneet depressiokoulu-ohjaajan koulutuksen.
5 YHTEISTYÖ PALVELUOHJAUKSEN TOTEUTUKSESSA
Yhteistyö tärkeimpien yhteistyötahojen kanssa käynnistyi nopeasti, koska projektia oli jo suunniteltu
yhdessä ja sen tavoitteista oltiin yksimielisiä. Tärkeimmät yhteistyökumppanit osallistuivat myös ohjausryhmän työskentelyyn, jossa projektia kehitettiin yhdessä ja tarkasteltiin tavoitteiden toteutumista.
Ohjausryhmässä oli edustajat Kaarinan ja Piikkiön sosiaalitoimistoista, terveyskeskuksesta, mielenterveyskeskuksesta, Pajamestareista, ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vassosta
Asiakkaat ohjautuivat projektiin pääasiassa sosiaalitoimistojen, mielenterveyskeskuksen, terveyskeskuksen, Halikon sairaalan, ja työvoimatoimiston kautta. Asiakas oli kuitenkin palveluohjauksen toimeksiantaja ja yhteistyö palveluntarjoajien kanssa tehtiin hänen toimeksiannostaan. Tämän oletettiin olevan
jonkun verran ongelmallista, mutta yhteistyö sujui pääasiassa hyvin.Yhteistyön merkitys korostui erityisesti asiakkaan tarvitessa hoitoa, kuntoutusta, työtä tai päivätoimintaa. Kuntoutuksen tarvetta arvioitiin
yhdessä kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä tai päihdetiimissä. Päivä- ja työtoimintaa pystyttiin järjestämään hyvässä yhteistyössä Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry:n ja oman päivätoimintakeskus Kiesin
kanssa.
5.1 Päihdetiimi
Kaarinassa on vuodesta 2003 alkaen toiminut päihdetyötä tekevistä tahoista koottu päihdetiimi. Päihdetiimin tehtävänä oli aluksi tuoda esille käytännön päihdetyössä havaittuja ongelmakohtia ja puutteita,
jotka nostettiin suunnittelun pääteemoiksi. Päihdehuollon kehittämissuunnitelman valmistuttua päihdetiimille jäi monia kehittämisehdotuksia toteutettavaksi.
Päihdetiimillä on alusta lähtien ollut myös rooli asiakasyhteistyöryhmänä. Sen tarkoituksena on olla
apuna pohtimassa mm. kuntoutukseen, arjen sujumiseen tai asumiseen liittyviä asioita. Asiakas ohjautuu ryhmään usein jonkun tahon työntekijän kautta, mutta myös päihdeongelmasta kärsivä voi itse ottaa
yhteyttä asioiden selvittämiseksi. Myös omainen voi halutessaan tulla hakemaan apua päihdetiimistä..
Vuoden 2006 aikana päihdetiimin toimintaa muutettiin niin, että erotettiin päihdetyön yleinen kehittäminen ja asiakasyhteistyö. Tiimi kokoontui kerran kuukaudessa ja sen vakituisina asiantuntijajäseninä
toimivat: päihdeterapeutti, sosiaalityöntekijä ja päihdetyöhön erikoistunut terveyskeskuslääkäri. Päihdetyön kehittäminen tapahtui Kaarinan päihdetyön kehittämistyöryhmässä, joka kokoontui kaksi kertaa
vuodessa.
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Poiju-projektin työntekijät ohjasivat päihdetiimin asiakasyhteistyöryhmään kaksi asiakastaan. Päihdetiimissä asiakkaille laadittiin kuntoutussuunnitelma, johon myös tiimin jäsenet sitoutuivat.
5.2 Palveluohjauksen kehittämistyöryhmä
Tavoitteena on ollut kehittää yhteistyössä Kaarinan kaupungin sosiaalityön vastuualueen ja vanhus- ja
vammaistyön vastuualueen ja Poiju-projektin kanssa palveluohjauksen toimintamalli.
Ryhmässä todettiin, että palveluohjausta on mahdollista kehittää kahdella tasolla, jotka ovat: henkilökohtainen palveluohjaus ja palveluohjauksellinen työtapa. Henkilökohtaiselle palveluohjaukselle on
ominaista mm. pieni asiakasmäärä ja se kohdistuu paljon palveluja ja tukea tarvitseviin henkilöihin.
Palveluohjaajan tulee myös olla riippumaton palvelun tuottajista. Poijussa kehitettävä malli on juuri
tällainen.
Palveluohjauksen kehittämistyöryhmä on saanut valmiiksi tehtävänsä, joka oli asiakkaan palveluohjausprosessin kuvaaminen. Kehittämisryhmä järjesti loka – marraskuussa 2007 kaksi koulutustilaisuutta,
joissa esiteltiin henkilökohtaista palveluohjausta ja palveluohjauksellista työtapaa. Koulutukseen osallistui yhteensä 36 henkilöä Kaarinan kaupungilta, terveyskeskuksesta, Kaarinan Vanhusten Palvelukeskussäätiöltä, Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry:ltä ja Palveluyhdistys Kaseva ry:stä.
5.3 Kaksoisdiagnoosi-ryhmä
Syksyllä 2006 koottiin työryhmä miettimään kaksoisdiagnoosiasiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen kehittämistä Kaarinassa. Päihderiippuvaisen asiakkaan hoito koettiin ongelmalliseksi mm. mielenterveyskeskuksen päiväyksikössä ja asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen suunnittelu yhdessä kaikkien asiakasta
hoitavien tai tukevien tahojen kanssa koettiin tärkeäksi.
Työryhmään osallistui aluksi kaksi työntekijää Kaarinan Mielenterveyskeskuksesta, päihdeterapeutti
Kaarinan terveyskeskuksesta ja palveluohjaaja Poiju-projektista. Myöhemmin työryhmään tuli mukaan
kaksi työntekijää lisää Mielenterveyskeskuksesta. Ryhmä kokoontui vuoden 2006 – 2008 aikana viisitoista kertaa. Ryhmässä käsiteltiin päihderiippuvaisen mielenterveyspotilaan hoidon ja kuntoutuksen
problematiikkaa ja päädyttiin järjestämään kaksoisdiagnoosiproblematiikasta koulutussarja. Ensimmäinen koulutus järjestettiin 22.3.2007 Kaarinan Mielenterveyskeskuksessa ja toinen Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 12.10.2007. Yhteistyön ja koulutusten tuloksia käsitellään seuraavassa luvussa.

6. POIJU-PROJEKTIN TULOKSET JA OPETUKSET
Poiju-projektin tavoitteet kiteytyivät projektin kehittämisprosessin aikana kahdeksi suuremmaksi tavoitteeksi. 1. Kehittää henkilökohtaisen palveluohjauksen toimintamalli, joka huomioi päihderiippuvuuden
tuomat haasteet. ja 2. Rakentaa sosiaalisen tuen verkostoa kaksoisdiagnoosiasiakkaille. Projektin tuloksia ja opetuksia tarkastellaan näiden tavoitteiden pohjalta.
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Tavoitteiden toteutumista edisti
Tavoitteiden toteutumista edesauttoi merkittävästi se, että tavoitteista sovittiin yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteiden pohjalta laadittiin toimintasuunnitelmat, joiden toteutumista tarkasteltiin koko projektin ajan ohjausryhmän kokouksissa. Yhteistyökumppanit sitoutuivat näin projektin
työskentelyyn ja asiakkaiden toiveiden ja tavoitteiden toteutumiseksi tehtiin yhdessä töitä.
Palveluohjausprosessin kuvaamisessa ja sen analysoimisessa, mikä toimii ja mikä ei, merkittävänä apuna on ollut Kasevan laatuohjelma ja projektin siihen saama laatutyön ohjaus.
Sosiaalisen tuen rakentamista asiakkaille on edesauttanut asiakkaiden asioiden käsittely asiakasyhteistyöryhmissä ja niiden tuloksena syntyneet palvelusuunnitelmat. Hyvä yhteistyö päivätoimintaa ja työtoimintaa järjestävien tahojen kanssa on ollut merkittävää. Asiakkaiden omaisten ja läheisten tukeminen
on ollut tärkeätä.
Asiakkaiden mielestä luottamuksellinen suhde palveluohjaajaan ja palveluntuottajien kärsivälllisyys
(annettu uusia tilaisuuksia) on mahdollistanut kuntoutumisen alkamisen.
Tavoitteiden toteutumista vaikeutti
Henkilökohtaisen palveluohjauksen malli oli uusi. Sen syvempi ymmärtäminen vei runsaasti aikaa. Projektin alussa ohjattiin asiakkaita liian nopeasti kuntoutukseen ja järjestettiin palveluita. Jotkin kuntoutukset epäonnistuivat ja asiakkaat eivät pysyneet palveluiden piirissä. Tämä johtui siitä, että asiakkaamme
eivät luottaneet itseensä, heitä auttaviin tahoihin eikä yhteiskuntaan yleensä. Tarvittiin kiireettömyyttä
ja luottamuksen rakentamista.
Asiakkaiden kuntoutuksen järjestämistä vaikeutti se, että päihdekuntoutus ja mielenterveyskuntoutus
nähtiin niin erillisinä. Lähinnä se näkyi siinä, että mielenterveyskuntoutus epäonnistui tai siihen ei päässyt ollenkaan, jos oli akuutti päihdeongelma. Päihdekuntoutuksessa taas ei useinkaan nähty mielenterveyskuntoutuksen tarvetta.
Vaikutuksia asiakkaiden elämään
Palveluohjauksen vaikuttavuudesta asiakkaidemme elämään on vaikeata tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Se vaatisi erillisen arviointitutkimuksen. Palveluohjauksen vaikuttavuutta projektin asiakkaille on kuitenkin arvioitu yhdessä yhteistyökumppanien kanssa ohjausryhmän kokouksissa. Turun ammattikorkeakoulussa on vuonna 2007 valmistunut opinnäytetyö, jossa sosionomiopiskelija Nina Ylönen
haastatteli neljää Poiju-projektin asiakasta. Näissä haastatteluissa asiakkaamme kertovat kuntoutustarpeistaan ja kokemuksiaan saamistaan palveluista. He kertovat myös näkemyksiään Poijun palveluohjauksen merkityksestä kuntoutumiselleen (Liite 3).
Nii… Kyllä mä ihan hyvin itekseen pärjäilen. (hiljaisuus)…Mut en mä sit kuitenkaa
ite ihan yksin pärjää millää. Mul on nyt kuitenki Poiju ja sit mul on tukihenkilö ja sit
mä voin käydä miestenklubilla eikä siel oo niinku sillee mitään ohjattua toimintaa
vaa et sinne voi vaa mennä ja olla. Se on mulle sitte se, että ei tarvi niinku yksin
olla. Et ihan kokonaan yksinäni mä en varmaan pärjäisi
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noissa virallisissa jutuissa, tai no kyllä kai mä jotenki selviäisin. Ainakin työssä
käyminen vois olla pirun vaikeeta jos ei olis mitään tukea. (Mies 32v)
Asiakastuloksia
l Asiakkaat ovat ohjautuneet projektiin hyvin kaikilta yhteistyötahoilta
l Suurin osa asiakkaista (17/21) on sitoutunut hyvin projektin toimintaan
l Halikon sairaalan hoitopäivät ovat vähentyneet kahden asiakkaan osalta radikaalisti.
l Hoidon ja kuntoutuksen tarvetta on noussut esiin paljon.
l Liian varhaisessa vaiheessa järjestetyt kuntoutushoidot ovat keskeytyneet.
l Lähes kaikille asiakkaille on tehty palvelusuunnitelma
l Kaksi projektin asiakkaista on kuntoutunut työelämään, neljä asiakasta on osallistunut kuntouttavaan työtoimintaan tai työllistetty ja viisi asiakkaista on päässyt työkyvyttömyyseläkkeelle.
l Kymmenelle asiakkaalle on tehty palvelusuunnitelma, johon liittyy sosiaali- ja terveyspalveluja ja kuntoutusta.
l Neljä asiakasta on lopettanut kesken palveluohjauksen ja kaksi on kuollut projektin aikana.
Poijun asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa Kirsi Grönqvistin paikallislehteen kirjoittama selviytymistarina
Selviytymistarinoita on monenlaisia ja jokaisella on omanlaisensa. Elämä on siitä mielenkiintoista, että
siinä sattuu ja tapahtuu. Toisinaan elämänhallinta pääsee karkaamaan kuin huomaamatta käsistä. Oma
tarinani on lähinnä kertomus siitä, miten sain uudemman kerran mahdollisuuden aloittaa itsenäisen
elämän.
Jo nuorena käytin päihteitä melko runsaasti, perheessämme alkoholi oli kuvioissa hyvin vahvasti. Itsellänikin viikonloput kuluivat ryypätessä ja juhlinnan merkeissä. Ammattikoulun jälkeen olin töissä pari
vuotta metallialalla Turun seudulla. Viikonloppuisin tein lisäksi ylimääräisiä hommia muualla ja jaksaakseni painaa töitä tauotta ja lisäksi vielä juhlia, aloin käyttää amfetamiinia saadakseni lisää virtaa
elämääni. Ensimmäisen virallisen kolmen viikon kesäloman aikana ”mopo sitten karkasi lopullisesti
käsistä”. Se tavanomainen tarina: ryyppyputki alkoi, ei tullut syötyä, arkiasioista huolehtiminen unohtui
täysin, tyttöystävän kanssa menivät sukset ristiin ja tuli ero. Oma elämänhallinta herpaantui täysin. Olin
loppuun palanut ja masentunut ja lopulta jouduin Halikon sairaalaan hoitoon. Kovassa lääkityksessä
unohdin ilmoittaa työnantajalle olinpaikastani ja sairaslomastani ja postitse sain sitten ilmoituksen lopputilistä.
Alkoi pitkään jatkunut sairaalakierre: Useita jaksoja Halikossa, välillä pidempiä ja välillä lyhyempiä
yrityksiä päästä jaloilleen, mielialalääkitystä ja rauhoittavia lääkkeitä lääkärin määrääminä, ja alkoholia, amfetamiinia ja hasista omana ”lisälääkityksenä”. Sekoilua ja päämäärätöntä touhuilua jatkui
muutaman vuoden ajan. Siihen ajan jaksoon sisältyi useita itsemurhayrityksiä, heräämisiä sairaalassa,
reissaamista ympäri Suomea, asumista siellä sun täällä, paljon naissuhteita, yrityksiä tehdä töitä ja
niissä epäonnistumisia, ja aina lopulta palaamista takaisin sairaalaan ja hoitoon. Minulla oli kaksoisdiagnoosi, olin mielenterveys- ja päihdehäiriöinen. Olin jo melko laitostunut ja sairaala oli eräänlainen
turvapaikka "sössittyäni" asiani avopuolella. Sinne palasin tai minut palautettiin aina kohentamaan
sekä fyysistä että psyykkistä kuntoani. Itsenäistymistäni ja pärjäämistäni yritettiin tukea eri keinoin.
Sain yrittää tuettua asumista Halikossakin, mutta sekin tyssäsi viinan kanssa lotraamiseen. Aloin olla
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nuoresta iästäni huolimatta toivoton tapaus kuntoutumista ajatellen, ainakin ”virallisen” hoitojärjestelmän silmissä.
Keväällä 2005 minut ohjattiin Halikon sairaalan toimesta Kaarinaan, Poiju- projektiin, joka oli suunnattu kaksoisdiagnoosin omaaville ihmisille. Projekti oli henkilökohtaista palveluohjausta ja sen tarkoituksena oli saada asiakas itse motivoitumaan omaan elämänhallintaan, ottamaan vastuu tekemisistään
ja löytämään häntä itseään parhaiten tukevat auttamistahot.
Ensimmäinen kesä projektissa oli melko vauhdikas. Minulle järjestettiin oma asunto ja päivittäiset kontaktit joko henkilökohtaisen palveluohjaajan tai kotipalvelun Almi- tiimin työntekijän kanssa. Alettiin
harjoitella kaikkia arkeen liittyviä toimintoja, asioiden hoitamisia ja muodostaa rutiineja. Lääkityksestäni ja ruokailustani pidettiin tarkkaa huolta. Aluksi lähinnä ahdisti, kaipasin yöelämää ja hain hyvänolon tunnetta ja halusin vapautta mennä ja tehdä mitä halusin, tietämättä varmaankaan mitä se
lopultakaan olisi. Alkoholi, lääkkeet ja jonkin verran huumeetkin olivat vielä sen kesän aikana kuvioissa
mukana. Kirmailin sinne tänne ja etsin elämyksiä, teinpä siinä ohessa töppöilyjäkin. Kontaktit tukijoukkoihin pidin kuitenkin säännöllisinä ja ilmoittelin itsestäni, tosin en aina olinpaikastani.
Eräänlainen pysäytys kohdallani oli törkeä rattijuopumus ja siitä seurannut oikeudenkäynti. Sen myötä
aloin ottaa hieman enemmän vastuuta tekemisistäni. Yritysten ja erehdysten kautta aloin itse opetella
taas asioiden hoitoa. Minut laitettiin ottamaan vastuuta, mutta annettiin kuitenkin paljon tukea, vaihtoehtoja, mahdollisuuksia ja aikaa. Ja minuun luotettiin ja annettiin kokeilla omalla tavalla pärjäämistäni. Aloin hahmottamaan pikkuhiljaa päivärytmin tärkeyden ja oman tilan löytymisen. Keskeneräisiä
asioita oli paljon ja itseltään vaatii helposti liikaa. Aloin opetella itseeni tutustumista ja käsittelemään
ajatuksiani ja tuntemuksiani. Mukavat hommat ja tekemiset ja niissä onnistumiset lisäsivät itsekunnioitusta. Rauhoittumisen myötä löysin myös tärkeän ja terveen ihmissuhteen ja normaalin perhe-elämän.
Mitäkö elämä on tänä päivänä?! Olin kuntoutustuella useamman vuoden ajan ja nyt olen päässyt takaisin työelämään. Työeläkelaitos on myöntänyt mahdollisuuden jopa lisäkoulutuksen hankkimiseen.
Elämäni on tuiki tavallista, turvallista ja rauhallista arkea, johon sisältyy myös ”juhlaa”. Ihmissuhteeni
ovat kunnossa, avopuolisoni, hänen lapsensa ja vanhempansa ovat minulle erittäin tärkeitä, samoin
minä heille. Entinen ystävä- ja kaveripiiri on jäänyt, valitettavasti myös ne kaikki normaalit ystävyyssuhteet katkesivat lopullisesti ajanjaksona jolloin minulla meni tosi vauhdikkaasti. Päihdeongelmani
on hallinnassa, vai sanottaisiinko, ettei minulla ole päihteiden kanssa enää ongelmia eikä häiriöitä.
Sairaalakierteeni päättyi kesään 2005, jolloin olin viimeisen kerran muutaman päivän hoitojaksolla Halikossa. Sitä edeltäneinä muutamina vuosina hoitojaksoja sairaalassa kertyi lähes kolmisenkymmentä.
Kaikkinaisen psyykenlääkityksenkin olen saanut lopetettua. Poiju- projektin henkilökohtainen palveluohjaus on loppunut, mutta olen sikäli onnellisessa asemassa, että sain nykyisen asuinkuntani sosiaalitoimen kautta ”jatkoaikaa” tämän vuoden loppuun asti samanlaiselle palveluohjaukselle Turun
NMKY:n kautta, jotta työelämään siirtymiseni ja opiskeluni pääsevät kunnolla käyntiin.
Paljon työtä ja omaa yrittämistä on matkan varrella tarvittu, mutta minä palasin ”toivottomasta tapauksesta” takaisin tulevaisuuteen.
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6.1 Toimintamalli päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluohjaukseen
Poiju-projektin henkilökohtainen palveluohjaus perustuu Ruotsissa mielenterveyskuntoutujien kanssa
toteutettavaan henkilökohtaisen palveluohjauksen malliin (personligt ombud). Ruotsissa tämän mallin
on todettu toimivan hyvin sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla on vain mielenterveysongelma, mutta
huonommin niiden kanssa, joilla on myös vaikea päihderiippuvuus. Tarkoituksemme oli parantaa henkilökohtaisen palveluohjauksen mallia niin, että se toimii myös vaikeasti päihderiippuvaisten mielenterveyskuntoutujien kanssa.
Palveluohjauksen malli on kuvattu asiakkaan palveluprosessina. Poiju-projektissa asiakkaan kanssa kuljettiin prosessi läpi vaihe vaiheelta ja yhdessä asiakkaan kanssa tarkasteltiin kuljettua matkaa. Usein
kaikki ei sujunut suunnitelmien mukaan, vaan jouduttiin toteamaan, että on aloitettava alusta. Kantapään
kautta opimme kuitenkin yhdessä miten on parempi edetä. Näitä opetuksia esitellään seuraavissa kappaleissa höystettynä asiakkaiden ja palveluohjaajien tositarinoilla.
Kuntoutuksen ja palvelujen järjestämisessä ei tule kiirehtiä
Projektin alussa tehtiin asiakkaille paljon kuntoutustarveselvityksiä. Nämä selvitykset johtivat siihen,
että asiakkaille alettiin kiireesti järjestää hoitoa ja kuntoutusta. Useat hoidot ja kuntoutukset kuitenkin
keskeytyivät tai epäonnistuivat.
Kuntoutushoidon onnistuminen riippuu ensisijaisesti asiakkaan motivaatioista, läheisten tuesta, oikeanlaisesta hoidosta ja rahoituksen järjestymisestä. Päihderiippuvaisen asiakkaan motivaatiota kuntoutukseen täytyy tutkia erityisen tarkkaan, sillä "viinanhimo" murentaa helposti vahvankin motivaation.
Silloin tarvitaan läheisten tukea, mutta päihderiippuvaisen läheisiltäkin usko horjuu. Kuntoutushoitoa,
jossa voidaan käsitellä sekä päihteiden käytön problematiikkaa, että mielenterveyden häiriötä ei juuri ole
tarjolla, joten kuntoutusta täytyy järjestää erikseen molempiin ongelmiin. Kuntoutushoidon rahoituskin
on usein ongelmallista. Kuntien rahat päihdekuntoutukseen saattavat olla lopussa tai kuntoutusta priorisoidaan niin, että asiakkaamme siitä kärsivät.
Palveluohjaajan rooli kuntoutuksen järjestämisessä on varmistaa, että asiakas itse haluaa kuntoutusta
ja että kuntoutus on ajankohtaista. Tämä ei onnistu ennen kuin asiakas ja palveluohjaaja ovat riittävästi
tutustuneet toisiinsa. Alussa on siis syytä keskittyä luottamuksen rakentamiseen ja jättää kuntoutustarvekartoitukset vähemmälle. Tämän jälkeen asiakkaan motivaatiota on mahdollista parantaa ns. motivoivan
haastattelun avulla. Palveluohjaaja voi myös, jos asiakaskin niin haluaa, auttaa järjestämään verkostotapaamisen, johon osallistuvat tärkeimmät asiakasta tukemaan pystyvät henkilöt ja kuntoutuksen järjestäjät. Verkostotapaamisen hyötynä on vakuuttaa asiakas ja kuntoutuksen järjestäjä kuntoutuksen hyödyistä
ja varmistaa tarvittava tuki kuntoutuksen kestäessä ja sen jälkeen. Palveluohjaajan rooliin kuuluu myös
puolustaa asiakkaansa oikeutta kuntoutukseen.
Luottamuksen rakentamiseen kannattaa panostaa
Merkittävä huomio on, että asiakkaiden luottamus itseensä, ihmisiin yleensä ja palvelujärjestelmään
on romahtanut. Kun asiakkaat ovat kertoneet elämästään, niin lähes kaikkien taustalta on paljastunut
risainen lapsuus. Perusturvallisuus on jollain tavalla ollut puutteellinen: jommankumman vanhemman
kuolema tai sairastuminen, avioero, päihteiden käyttö, hyväksikäyttö jne. Ei siis ole ihme, että useimmat
asiakkaat ovat menettäneet
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luottamuksensa itseensä, ihmisiin yleensä ja yhteiskuntaan. Asiakkailla on paljon ihmisiä ympärillään,
läheisiä ja viranomaisia, joilla on vilpitön halu auttaa. Kokemuksensa mukaan asiakkaamme eivät kuitenkaan usko avun auttavan. He pelkäävät uusia epäonnistumisia ja tuottamiaan pettymyksiä. He eivät
halua tai uskalla yrittää ja sitoutua.
Henkilökohtaisen palveluohjaajan tärkeä tehtävä on luottamuksen palauttaminen ja se tapahtuu ansaitsemalla asiakkaan luottamus. Tämän jälkeen luottamus voi vähitellen syntyä myös muihin häntä tukeviin
ja auttaviin tahoihin. Tämä tehtävä on todella vaativa. On oltava kärsivällinen, on kestettävä pettymyksiä, on jaksettava kuunnella ja kannustaa. Pitää olla johdonmukainen ja rehellinen. Vaatimukset ovat
samat kuin lasten kasvatuksessa ja ote herpaantuu yhtä helposti.
Mitä vaikeampi päihderiippuvuus asiakkaalla oli, sitä pitempään luottamuksen rakentaminen kesti. Hyvään alkuun päästiin auttamalla jossain akuutissa perustarpeessa, kuten toimeentulotuen hakemisessa tai
asunnon saannissa. Keskusteluissa on aluksi vältetty päihdeongelman esille ottoa, jos se vain on mahdollista. Myöskään heti aluksi ei ole järkevä udella liikaa tai täytellä haastattelulomakkeita. Palveluohjaajan ei tarvitse olla mikään ihmeellinen sielunhoitaja, riittää, että on läsnä ja asiakas kokee tulleensa
kuulluksi. Luottamuksen syntymisen kannalta on tärkeätä, ettei lupaa mitään, mitä ei voi pitää. Tähän
ansaan lankeaa helposti auttamisen halussaan.
Veera haluaisi taas uskoa ihmisiin (Poijun palveluohjaajan Tapio Koiviston yhdessä asiakkaansa kanssa
kirjoittama blogi Stakesin palveluohjaussivuille)
Veeraa syntyi alkoholistiperheeseen. Isän ja äidin ryyppääminen, väkivaltaisuus ja mielenterveyden ongelmat tekivät Veeran lapsuudesta selviytymisleirin, jossa kamppailtiin hengissä pysymisestä kaikin keinoin. Pahoinpitelyt ja seksuaalinen hyväksikäyttö olivat arkipäivää. Huoli sisarusten ja myös vanhempien terveydestä ja toimeentulosta varasti Veeran lapsuuden. Kolmivuotiaana lastenkotiin, sitten taas
kotiin ja kaikki jatkui ennallaan. Kunnes kuudentoista vuoden ikäisenä Veera muutti pois kotoaan, meni
kihloihin ja alkoi perustaa omaa perhettä. Eväät omaan elämään olivat huonot ja vähitellen vaikeudet
alkoivat kasaantua. Lapsuuden kauhut kertautuivat taas: väkivalta, ryyppääminen ja mielenterveyden
ongelmat. Tuli avioero, lapsi sairastui vakavasti ja Veera alkoi juoda lisää.
Veera asuu kunnassa, jossa on keskimääräistä kehittyneemmät sosiaali- ja terveyspalvelut. Lastensuojeluun, syrjäytymisen ehkäisyyn ja päihdehuoltoon on satsattu paljon resursseja. Tästä huolimatta Veera
kokee, että ei ole saanut apua ja tukea, kun on sitä tarvinnut. Tutustuin Veeraan, kun hän tuli asiakkaakseni noin vuosi sitten. Palveluohjauksesta hän oli kuullut naapuriltaan ja hänen rohkaisemanaan Veera
otti yhteyttä minuun.
Aloitimme yhteistyön selvittelemällä sosiaalitoimen kanssa toimeentuloon liittyviä ongelmia ja sitten
työvoimatoimiston kanssa kuntouttavaan työhön liittyviä epäselvyyksiä. Näitä ongelmia ja epäselvyyksiä oli myös monien muiden auttajatahojen kanssa enemmän kuin "omiksi tarpeiksi".
Kun aika kului ja tutustuin Veeraan paremmin ja hän kertoi minulle tarinaansa, aloin ymmärtää miksi
yhteistyö häntä auttavien ihmisten kanssa ei suju. Kysymys on luottamuksen puutteesta. Veera ei usko,
että kukaan voi häntä auttaa. Ehkä Veera ajattelee, ettei hän ole edes auttamisen arvoinen. Luottamuksen puute näkyy siinä, ettei Veera avoimesti kerro ongelmistaan tai avuntarpeestaan. Hän kaunistelee
asioita ja uskottelee itselleen ja muille, että kaikki on hyvin. Tätä valheiden verkkoa Veera ei pysty kuitenkaan hallitsemaan ja häntä auttavat ihmiset pettyvät ja menettävät luottamuksensa Veeraan.

22

Kuultuani Veeran tarinan ymmärsin, että mahdollisuuteni auttaa häntä palveluihin ohjauksen keinoin
olivat vähäiset. Veeran olisi uskallettava luottaa enemmän itseensä ja ihmisiin yleensä, jotta hän voisi
hyötyä kuntamme korkealaatuisista palveluista. Saatoin kuitenkin hyödyntää sitä luottamusta, joka oli
syntynyt välillemme ja vakuuttaa hänet psykoterapian mahdollisuuksista. Onnistuimme löytämään hyvän terapeutin ja heidän työskentelynsä on alkanut lupaavasti. Nyt Veera haluaa taas uskoa ihmisiin.
Minun tehtäväni on auttaa häntä rakentamaan luottamuksellinen suhde niihin ihmisiin, jotka häntä
pystyvät ja haluavat auttaa.
Kaksoisdiagnoosiasiakkaan kuntoutuksesta parhaat tulokset päihde- ja mielenterveystoimijoiden
yhteistyöllä
Projektin alussa Poijun asiakkaiden kuntoutushoidot usein epäonnistuivat. Asiakkaat eivät olleet riittävän motivoituneita tai hoito ei vastannut heidän sen hetkisiin tarpeisiinsa. Asiakkaille oli myös vaikeata
saada mielenterveyskuntoutusta tai se keskeytyi, kun päihdeongelma oli akuutti. Kuntoutuksen järjestämistä vaikeutti myös hoitopaikkojen erilaiset käsitykset siitä mistä ongelmat johtuvat: Aiheuttaako
päihteiden käyttö mielenterveysongelmia vai aiheuttaako mielenterveysongelmat päihteidenkäyttöä. Pitäisikö päihdehäiriö hoitaa ennen kuin aloitetaan mielenterveyshäiriön kuntoutus?
Kaarinan Mielenterveyskeskuksen työntekijät ja terveyskeskuksen päihdeterapeutti ovat tehneet pitkään
yhteistyötä yhteisten asiakkaidensa osalta mm. hoitoneuvotteluissa. Poiju-projektin käynnistyttyä tämän
yhteistyön pohjalta perustettiin työryhmä pohtimaan kaksoisdiagnoosiin liittyvää problematiikkaa ja kehittämään toimintamallia, jolla taattaisiin mahdollisimman hyvä kuntoutusyhteistyö mielenterveys- ja
päihdetoimijoiden kesken.
Työryhmä päätyi järjestämään koulutuksia kaksoisdiagnoosiproblematiikasta. Poiju-projekti kustansi
ensimmäisen koulutuksen järjestelyt ja sairaanhoitopiiri toisen. Koulutusten ja keskustelujen tuloksena
syntyi vähitellen yhteinen käsitys rinnakkaisesta hoidosta ja konkreettinen toimintamalli. Toimintamallissa vastataan mm. kysymyksiin: Mitä tehdä kun alkuhaastattelussa tulee esille päihdeongelma? Mitä
tämä tarkoittaa arvioinnille, päihdekäytön kartoittamiselle jne.?
Asiakkaalla on viimekädessä vastuu itsestään
Erilaiset auttajatahot huomaamattaan ottavat asiakkaansa vastuuta itselleen. Kukaan ammattilainen ei
varmastikaan tee sitä tarkoituksella, mutta joskus kiire ja asiakkaan asioiden hoitamattomuus ja asiakkaan avuttomuus voivat johtaa tilanteeseen, jolloin asiakas ei otakaan vastuuta itsestään eikä itselleen.
Monesti tapaamisaika asiakkaan kanssa on niin lyhyt, että nopeammin tekee asian itse kuin motivoi
asiakasta hoitamaan asiansa. On myös niin, että osa asiakkaista ei haluakaan vastata omasta itsestään tai
tekemisistään, vaan on tottunut sysäämään tehtävät muiden hoidettaviksi. Esimerkkejä kertyi projektin
aikana useita. Vuokrat jäivät hoitamatta ja asunnosta tuli häätö. Sakot jäivät maksamatta ja vankilaan
joutuminen uhkasi. Kuukauden elämiseen tarkoitettu tuki juotiin parissa päivässä eikä ollut rahaa ruokaan. Lääkärinajat ja monet muut sovitut tapaamiset peruuntuivat. Töppäilyjen jälkeen ei oltu valmiita
selvittämään asioita vaan ne pyrittiin unohtamaan tai siirtämään hamaan tulevaisuuteen.
Joidenkin asiakkaiden kohdalla huomattiin, että asiakkaan auttaminen aina pulasta vain lisäsi avuttomuutta ja lisäsi päihteiden käyttöä. Sen sijaan vaikeiden asioiden kohtaaminen ja vastuun kantaminen
töppäilyistä helpotti oloa ja vähensi päihteiden käyttöä. Tämän huomion jälkeen Poiju-projektissa vähennettiin puolesta tekemistä ja lisättiin yhdessä tekemistä.
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Asiakkaita ei myöskään pyritty liikaa suojelemaan "onnettomuuksilta", vaan joskus teki hyvää koukata
pohjan kautta ja oppia erehdyksistä.
Poijun asiakkaiden auttajina toimivat usein omaiset ja läheiset. He olivat usein erittäin uupuneita ja
neuvottomia. Heillä oli vahva tunneside omaisiinsa ja usein toistuvat pettymykset sekä kuluttivat heidän voimiaan että lisäsivät tunnontuskia. Varsin usein he myös painivat uupumuksessaan yksin, vailla
ulkopuolista apua. Asiakkaamme myös usein kuormittivat omaisiaan ja odottivat heidän auttavan joka
asiassa. Omaiset eivät pystyneet kieltäytymään, kokematta olevansa huonoja tai julmia ja tällöin asiakkaan vastuu itsestä siirtyi lopulta läheisten huoleksi. Poiju-projektin palveluohjaajien, tukihenkilöiden
ja vertaisryhmien tuki omaisille ja läheisille kevensi heidän taakkaansa ja vähensi riippuvuutta. Se lisäsi
myös asiakkaidemme vastuuta itsestään.
Projektin asiakkaista useilla oli itsetuhoista käyttäytymistä. Toisilla se johtui mielenterveyden häiriöstä
ja joillakin toivottomuudesta tai vaikeasta päihderiippuvuudesta. He saattoivat kieltäytyä hoidosta tai
keskeyttää sen liian aikaisin. Jotkut asiakkaista turvautuivat liiaksi palveluohjaajaansa eivätkä luottaneet
hoitojärjestelmään. Palveluohjaajat joutuivat usein miettimään, missä vastuu asiakkaansa hoidosta ja
kuntoutuksesta pitäisi olla. Palveluohjaaja tunsi asiakkaansa parhaiten ja helposti otti vastuuta asiakkaan
tilanteesta. Jos hän ei kuitenkaan kyennyt auttamaan, vastuu oli väärässä paikassa. Palveluohjaaja joutui
usein "palauttamaan" vastuun sinne minne se kuului. Erityisesti kriisitilanteessa, kuten itsemurhavaarassa, vastuu asiakkaan hoidosta pitää olla hoitavilla henkilöillä. Palveluohjaus ei saa olla kriisityötä.
(Asiakkaan kuolema: Poijun palveluohjaajan Tapio Koiviston blogi Stakesin palveluohjaus-sivulta)
Palattuani lomalta sain kuulla asiakkaani menehtyneen toistaiseksi vielä tuntemattomasta syystä. Hän
oli yksinäinen, erakoitunut ja alkoholisoitunut mies. Hän ei luottanut juuri kehenkään, kaikkein vähiten
viranomaisiin. Meidän välillemme kuitenkin syntyi jonkinlainen luottamuksellinen suhde. Hän antoi minun auttaa asioinnissa viranomaisten kanssa. Kuljimme yhdessä lääkärintutkimuksissa, Kelassa, sosiaalitoimistossa ja työvoimatoimistossa. Yhdessä kävimme myös äidin haudalla.
Asiakkaallani oli vain yksi toive minulle – päästä työkyvyttömyyseläkkeelle. Olisin kuitenkin halunnut
auttaa häntä enemmän, koska näin, että hän meni koko ajan huonompaan kuntoon. Ehdotin hoitoon
menoa ja osallistumista ryhmiin. Hän kieltäytyi kuitenkin kaikesta eikä halunnut lopettaa juomistaan. Ja
niin siinä sitten kävi: tavoite saavutettiin, hän pääsi työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta menehtyi pian sen
jälkeen. Hoito onnistui, mutta potilas kuoli.
Olen nyt miettinyt, vielä järkyttyneenä ja myös surullisena, miksi hän päästi minut luokseen. Mitä minä
tein tai mitä minä olin, että ansaitsin hänen luottamuksensa. Luulen, että tärkeintä asiakkaalleni oli
kuitenkin se, että hyväksyin hänet sellaisena kuin hän oli: usein humalassa, likainen ja ärsyttävän epäluuloinen. Laitoin myös itseni peliin, jaoimme elämänkokemuksiamme ja löysimme jotain yhteistä.
Kun kaiken tämän jälkeen yhteistyömme päättyi näin traagisesti, sitä miettii omaa vastuutaan. Olisinko
voinut tehdä vielä jotain tai teinkö jotain väärin. Olen myös miettinyt kannattaako asiakkaaseen tutustua niin hyvin, jos palkkana on järkytys ja suru. Löysin lohdutusta Tommy Hellstenin kirjasta Ihminen
tavattavissa, jota tässä lopuksi haluan siteerata:
"Vastuun ottaminen toisen ihmisen teosta on syvimmiltään hänen ihmisarvonsa kaventamista
ja kunnioituksen puutetta. Meidän tulee kunnioittaa toista ihmistä niin paljon, että annamme
hänen suistaa itsensä tuhoon, jos hän näin valitsee."
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6.2 Sosiaalisen tuen verkosto
Poiju-projektin tavoitteena oli luoda päihde- ja mielenterveyspalveluja tarjoavien yhdistysten ja ryhmien
kesken verkosto, joka tarjoaa sosiaalista tukea päihde- ja mielenterveyskuntoutujien erilaisiin tarpeisiin. Kaarinassa näitä palveluja tarjoavat Kasevan toimintakeskus Kiesi, Pajamestarien toimintakeskus
Nappi&Plätty, Omaiset mielenterveystyön tukena ry, AA- ja Al-Anon ryhmät ja Kaarinan Miesten Klubi
ry. Poijun palveluohjaajat ohjasivat asiakkaitaan kaikkien edellä mainittujen yhdistysten toimintaan.
Suurin osa Poijun asiakkaista oli vaikeasti syrjäytyneitä. Yksinäisyys oli heidän ensisijainen ongelmansa. Asiakkaamme takertuivat helposti palveluohjaajaan eikä palveluohjaajalla ollut riittävästi aikaa tavata heitä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Poiju-projektissa aloitettiin v. 2006 oman tukihenkilö- ja
vertaistyhmätoiminnan kehittäminen.
Tukihenkilötoiminta
Tammikuussa 2006 aloitettiin vertaisryhmätoiminnan ja tukihenkilötoiminnan suunnittelu yhdessä
Kasevan Reppu-projektin kanssa. Tarkoituksena oli käynnistää yhteinen tukihenkilökoulutus. Suunnittelutyöryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja tuloksena syntyi malli tukihenkilötoiminnalle
ja vertaistuelle. Tukihenkilökoulutus järjestettiin tammikuussa 2007 ja siihen osallistui neljätoista henkilöä. Poiju-projektiin tukihenkilöitä rekrytoitiin seitsemän henkilöä, viisi naista ja kaksi miestä. Tukihenkilöistä kolme oli vertaistukihenkilöitä ja heillä oli kokemusta päihde- tai mielenterveysongelmista
kuntoutumisesta ja neljällä oli kokemusta erilaisista auttamistehtävistä järjestöjen palveluksessa.
Tukihenkilöt tapasivat asiakkaitaan 3-4 kertaa kuukaudessa. Tapaamisten paikan ja sisällön tukihenkilöt
suunnittelivat yhdessä asiakkaansa kanssa. Tapaamisten tavoitteena oli rakentaa luottamuksellinen suhde tuettavaan. Poijun palveluohjaajat tapasivat tukihenkilöitä säännöllisesti, huolehtivat heidän työnohjauksestaan ja kannustuksestaan. Tukihenkilöiden kulut korvattiin ja heillä oli mahdollisuus osallistua
Kasevan järjestämiin koulutuksiin.
Seitsemällä projektin asiakkaalla oli tukihenkilö. Yksi tukisuhde päättyi asiakkaan aloitteesta, kun hän
kuntouduttuaan ei enää katsonut tarvitsevansa tukea. Yksi tukihenkilö lopetti ajanpuutteen takia ja hänen
tilalleen tuli toinen tukihenkilö. Yksi tukisuhde jouduttiin päättämään tukihenkilön jaksamisongelmien
takia. Neljä tukihenkilöä jatkaa edelleen tehtävässään. He ovat kokeneet tehtävänsä merkityksellisenä
ja haluaisivat jatkaa sitä projektin päätyttyäkin. Myös tuettavat ovat pitäneet saamaansa tukea tärkeänä,
erityisesti ne, jotka ovat yksinäisiä tai kaipaavat vertaistukihenkilön kokemuksen tuomaa ymmärrystä.
Poijuryhmä
Marraskuussa 2006 käynnistettiin Poijun asiakkaille vertaisryhmä. Ryhmä kokoontui loka- marraskuussa viisi kertaa. Ryhmään osallistui yhteensä kuusi asiakasta. Ryhmän tarkoituksena oli jakaa kokemuksia mielenterveys- ja päihdeongelmista, kuntoutumisesta ja selviytymisestä. Ryhmän tarkoitus oli myös
tuoda tietoon ryhmäläisten kokemuksia palveluohjauksesta ja palvelujärjestelmästä yleensä. Ryhmää
ohjasivat Poijussa työharjoittelussa ollut opiskelija ja palveluohjaajat. Ryhmän jäsenet ja vetäjät olivat
tyytyväisiä ryhmän toimintaan. Asiakkaat kokivat ryhmän turvallisena ja toivat esille arkojakin asioitaan. Kaikkia tuntui helpottavan, etteivät he olleet yksin ongelmiensa kanssa. Keskustelun lisäksi toivottiin toimintaa, kuten liikuntaa, leikkejä tai pelejä. Ryhmää haluttiin jatkaa vuoden vaihteen jälkeen,
mutta ohjaajien ajanpuutteen takia ryhmää ei jatkettu, vaan asiakkaita ohjattiin muualle vertaisryhmiin.
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Depressiokoulu
Keväällä 2007 kolme Poijun asiakasta osallistui Depressiokouluun. Heistä yksi suoritti kurssin loppuun.
Kurssilla käytettiin Tarja Koffertin ja Katriina Kuusen Depressiokoulu-työkirjaa. Kurssin tavoitteena oli
itsehoitokeinoja opettelemalla vähentää vakavan masennuksen puhkeamista, lyhentää masennusjaksojen kestoa ja lievittää masennusjaksojen voimakkuutta. Ryhmä kokoontui Kasevan Kiesissä yhteensä 12
kertaa ja ohjaajina toimivat Poijun palveluohjaaja Kirsi Grönqvist ja Kasevan Kiesin ohjaaja Marika
Telenius. Ohjaajat olivat käyneet depressiokoulu ohjaajan koulutuksen.
Depressiokoulu ei toiminut asiakkaidemme osalta parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaillamme oli
masennuksen lisäksi muita mielenterveyshäiriöitä, jotka vaikeuttivat sitoutumista ohjelmaan. Kaksisuuntainen mielialahäiriö aiheutti näistä eniten ongelmia. Akuutti päihderiippuvuus vaikeutti myös ohjelmaan sitoutumista.
Kaarinan Miesten Klubi
Kaarinan Miesten Klubi ry:n klubitoimintaan on osallistunut kolme Poijun asiakasta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää miesten kiinnostusta terveydestään huolehtimiseen ja fyysisen kunnon ylläpitoon
sekä tarjota miehille mahdollisuus yhdessä toimimiseen. Yhdistyksen tarkoituksena on myös ennaltaehkäistä miesten mielenterveys- ja päihdeongelmia.
Miesten Klubi kokoontuu tiistai- ja torstai-iltaisin Pajamestarien päiväkeskuksen tiloissa. Klubilla miehet tapaavat toisiaan kahvittelun, saunomisen, biljardin ja pihapelien merkeissä. Miehet ovat myös tehneet kalareissuja ja yhteisiä matkoja. Rahaa toimintaan on kerätty talkootyöllä. Poiju-projektin asiakkaille Miesten Klubin toiminta on ollut tärkeätä, koska se tapahtuu ilta-aikaan. Syksyllä 2006 eräs klubin
perustajajäsenistä aloitti Poijun asiakkaiden tukihenkilönä, minkä jälkeen asiakkaiden ohjaaminen klubin toimintaan on helpottunut. Kolmelle Poijun asiakkaalle klubin toiminta tuli merkitykselliseksi. Sen
avulla löytyi kavereita ja mahdollisuus viettää iltaa selvin päin mukavassa porukassa.
AA-ryhmät
AA-ryhmien toiminnassa on ollut mukana neljä Poijun asiakasta. Pääasiassa he ovat käyneet Kaarinan
AA-ryhmässä. Yksi asiakkaista on kiertänyt myös ryhmissä Turussa, Paimiossa ja Paraisilla. Ryhmät
on koettu avuksi etenkin kuntoutusjaksojen jälkeen, mutta niistä ei ole tullut pidempiaikaista raittiutta
tukevaa toimintaa asiakkaillemme. Kun olemme keskustelleet AA-toiminnasta asiakkaidemme kanssa,
ovat he kertoneet kokeneensa ryhmät hieman pitkäveteisinä ja toivoneet enemmän vuorovaikutteista
ryhmätoimintaa.
Mielenterveysyhdistykset
Asiakkaita on ohjattu myös Mielenterveysyhdistys Itun toimintaa Turkuun. Osalla asiakkaista oli selvästi kiinnostusta toimintaa kohtaan, mutta vain yksi on kiinnittynyt siihen. Ilmeisesti matka Turkuun tuntuu liian pitkältä. Aiemmin (1990-luvulla) toimintakeskus Kiesin tiloissa toimi Itun Kaarinan alaosasto.
Tälle toiminnalle tuntuisi olevan tilausta.
Poiju-projektissa on omaiset ja läheiset otettu mukaan toimintaan, jos asiakkaat ovat sitä toivoneet.
Läheisiä on tuettu ottamalla heitä mukaan hoitoneuvotteluihin, virkistystoimintaan tai järjestämällä tukihenkilö. Läheisiä on myös ohjattu Omaiset mielenterveystyön tukena -yhdistyksen toimintaan Turkuun.

26

7. PALVELUOHJAUKSEN JUURRUTTAMINEN
Poiju-projektin ohjausryhmässä tammikuussa 2006 asetettiin kunnianhimoinen tavoite, että henkilökohtainen palveluohjaus on kunnan perustoimintaa vuonna 2008. Tämä tavoite tuntui realistiselta, koska
samaan aikaan työskenteli sosiaalitoimiston perustama työryhmä palveluohjauksen kehittämiseksi Kaarinassa. Poijun palveluohjaajat osallistuivat työryhmän työskentelyyn. Tämän työryhmän työskentelyn
tuloksena on syntynyt laaja yhteisymmärrys palveluohjauksen merkityksestä sosiaalipalvelujen kehittämisessä. Ryhmässä todettiin, että palveluohjausta on mahdollista kehittää kahdella tasolla, jotka ovat:
henkilökohtainen palveluohjaus ja palveluohjauksellinen työote. Henkilökohtaiselle palveluohjaukselle
on ominaista mm. pieni asiakasmäärä ja se kohdistuisi paljon palveluja ja tukea tarvitseviin henkilöihin.
Palveluohjaajan tulisi myös olla riippumaton palvelun tuottajista.
Henkilökohtaisen palveluohjauksen käyttöönotto kunnan vakituisena työmuotona vaatii vielä sen vaikuttavuuden arviointia. Tällä hetkellä kehittämistyöryhmässä ollaan sitä mieltä, että henkilökohtaisella
palveluohjauksella voidaan auttaa syrjäytyneitä, mielenterveys ja/tai päihdehäiriöistä kärsiviä asiakkaita. Palveluohjauksellinen työote taas sopii asiakaslähtöisen sosiaalityön yhteiseksi viitekehykseksi.
7.1 Palveluohjauskoulutukset
Palveluohjauksen kehittämistyöryhmän yhdessä Poiju-projektin kanssa järjestämät palveluohjauskoulutukset ovat olleet tehokas tapa lisätä tietoa palveluohjauksesta Kaarinan seudulla. Ensimmäinen koulutus järjestettiin syksyllä 2005. Tässä koulutuksessa henkilökohtaisesta palveluohjauksesta luennoi
VTL, perheterapeutti, Sauli Suominen. Keittämistyöryhmä toteutti loka-marraskuussa 2007 Kaarinan
sosiaalityön, kotipalvelun ja vanhustyön työntekijöille koulutustilaisuuden, jossa vastuu koulutuksesta
oli kehitystyöryhmän jäsenillä. Koulutuksissa esiteltiin henkilökohtaista palveluohjausta ja palveluohjauksellista työotetta. Näihin koulutuksiin osallistui yhteensä 36 henkilöä ja palaute koulutuksista oli
valtaosalta kiittävää.
Palveluohjauksen kehittämistyöryhmä on laajentunut ja siihen osallistuu nyt edustajat Kaarinan ja Piikkiön eri asiakasryhmien kanssa psykososiaalista työtä tekevistä. Tämä ryhmä kokoontuu pari kertaa
vuodessa ja huolehtii palveluohjauksen perehdyttämisestä työpaikoilla ja yhteisten koulutusten järjestämisestä. Poijuprojektin päätöstilaisuudessa järjestettävä koulutus toimii osana palveluohjauksen juurruttamista Kaarinaan.
7.2 Palveluohjauksen opintopiiri
Idea opintopiiristä syntyi Kaarinassa järjestetyssä mielenterveysseminaarissa. Siellä kohtasivat useat
Turun seudulla toimivat mielenterveystyötä palveluohjauksellisesti tekevät henkilöt, jotka tarvitsivat
toistensa tukea vaikeassa asiakastyössä. He tarvitsivat myös lisää tietoa yksilökohtaisesta palveluohjauksesta ja ohjausta työhönsä.
Suunnittelutyöryhmä kokoontui syksyllä 2007 kolme kertaa miettimään oikeaa tapaa järjestää opintopiiri. Ensimmäisessä kokoontumisessa ryhmässä oli jäseniä vain muutama, mutta jo kolmannessa oli mukana kymmenen kiinnostunutta. Opintopiiri päädyttiin järjestämään Omaiset mielenterveystyön tukena
palveluohjausprojektin järjestämien opintopiirien dialogisen mallin mukaisesti.
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Opintopiiriin ilmoittautui yhteensä kolmetoista osallistujaa: MLL: n kuntoutuskeskus Huvituksesta palveluohjaaja ja kuntoutusneuvoja, Halikon sairaalasta kaksi kuntoutusohjaajaa, Kaarinan sosiaalitoimistosta kaksi perhetyöntekijää ja kaksi kodinhoitajaa, Salon seudun omaiset ry:n palveluohjaaja, Palveluyhdistys Kasevasta päivätoiminnan ohjaaja, kaksi palveluohjaajaa ja kaksi projektityöntekijää
Opintopiiri koostui kuudesta kolmen tunnin mittaisesta tapaamisesta. Ensimmäinen tapaaminen oli
18.1.2008, jolloin Sauli Suominen Omaiset Mielenterveystyön Tukena ry:n palveluohjausprojektista oli
kertomassa yksilökohtaisesta palveluohjauksesta ja dialogisesta opintopiiristä. Tässä tapaamisessa suunniteltiin myös teemoja tuleviin tapaamisiin.
Jokaisessa tapaamisessa oli yksilökohtaiseen palveluohjaukseen liittyvä teema ja siihen oli valmisteltu
etukäteen yksi aito asiakastapaus, johon työntekijä toivoi muiden apua. Työntekijä kertoi tapaamisen
aluksi asiakastapauksen ja muut vain kuuntelivat ja tekivät muistiinpanoja. Jokainen mietti kuunnellessaan asiakastapausta myös päivän teemaa. Tämän jälkeen muut jakaantuivat kahteen ryhmään ja ensimmäisessä ryhmässä olivat tapauksen läheisimmäksi kokeneet. He keskustelivat kuulemastaan ja toinen
ryhmä ja asiakastapauksen esittäjä kuuntelivat. Sitten keskusteli toinen ryhmä kuulemastaan ja muut
kuuntelivat. Kun kaikki olivat saaneet sanoa sanottavansa, kommentoi asiakastapauksen esittäjä kuulemaansa, jonka jälkeen keskustelu oli avoin.
Tapaamiset koettiin tärkeiksi. Niissä opittiin tuntemaan ja arvostamaan toisia ja toisten työtä, saatiin
tukea ja ohjausta vaikeisiin asiakastapauksiin ja lisää ymmärrystä yksilökohtaisen palveluohjauksen ideasta. Dialoginen malli koettiin hyväksi. Ensin oli vaikea oppia pitämään suunsa kiinni ja vain kuuntelemaan, mutta lopuksi se sujui jo hyvin. Viimeinen tapaaminen 6.6.2008 oli laivaristeilyllä välillä Turku
– Maarianhamina – Turku. Koko päivä kesäisessä saaristossa viimeistään sitoi osallistujat yhteistyöhön,
joka jatkuu edelleen. Opintopiiriä jatketaan ilman Poiju-projektin tukea ja järjestelyistä vastaa kukin
työyhteisö vuorollaan.
8. PALVELUOHJAAJAN HYVINVOINTI - TYÖNOHJAUS JA KOULUTUS
Henkilökohtainen palveluohjaus on uusi menetelmä ja asiakkaat erittäin vaikeita, siksi se vaati työntekijöiltä runsaasti kouluttautumista ja tiivistä työnohjausta. Poiju-projektin työnohjaus tapahtui kahdella
tasolla. Tarvittiin palveluohjausmalliin liittyvää ohjausta ja asiakastyöhön liittyvää konsultointia. Työnohjausta henkilökohtaiseen palveluohjaukseen saatiin Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan
yhdistyksen palveluohjausprojektista Sauli Suomiselta. Syksyllä 2006 käynnistynyt Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n palveluohjausprojektin palveluohjauksen opintopiiri vastasi myös hyvin projektin
työnohjauksen tarpeeseen.
Palveluohjaajat tarvitsivat myös tukea ja tietoa vaikeissa asiakastilanteissa. Asiakastyöhön konsultaatiota antoi tarvittaessa psykoterapeutti Irene Aalto Turusta. Myös työyhteisön tuki oli tärkeätä palveluohjaajan jaksamisen kannalta. Palveluohjaajat työskentelivät omien asiakkaidensa kanssa melko yksin.
Koska asiakkaan ja palveluohjaajan suhde on ainutlaatuinen, palveluohjaajalle kertyi helposti sellaista
taakkaa, jota olisi pitänyt jakaa muiden kanssa. Vuoden 2007 lopulla käynnistettiin työyhteisön työnohjaus, joka lisäsi työyhteisön yhteenkuuluvuutta ja jossa voitiin jakaa asiakastyön taakkaa. Keväällä 2008
toteutetulla palveluohjauksen opintopiirillä oli lähes työohjaukseen verrattava merkitys palveluohjaajien
jaksamiselle.
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Poiju-projektin työntekijät osallistuivat projektin aikana seuraaviin koulutuksiin:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Tunneälykoulutus (Kaseva)
Mielekäs päivä (Lilly)
Palveluohjauskoulutus (Kehittämistyöryhmä)
Palveluohjaksen työkokous (Stakes)
Päihdehoitopäivät (Sairaanhoitajaliitto)
Trio - Seminaari (MTKL)
Hankearviointiseminaari (Vasso)
Kuntoutussuunnitelman tekeminen (Propelli)
Palveluohjauksen työkokous (Stakes)
Ruotsin palveluohjaustoiminnan taustaa, kokemuksia ja tuloksia. (Profami)
Ryhmänohjaajakoulutus (Kaseva)
Mielekäs päivä (Lilly)
Voimaannuttamiskoulutus (Kaseva)
Palveluohjauksen työkokous (Stakes)
Voimaannuttamiskoulutus (Kaseva)
Prosessikoulutus:(Kaarinan kaupunki)
Mielenterveyden tapahtumapäivä (Tsemppi ry)
Arviointi hyvinvointipalvelujen kehittämisessä: (Palmenia)
Debressiokoulu- koulutus (Tarja Koffert)

9. ARVIOINTI JA ARVIOINTIMENETELMÄT
Kolmivaiheinen Fettermannilainen empowerment-arviointi.
Poiju-projektissa päädyttiin käyttämään jatkuvaa, voimavaraistavaa arviointia projektin kehittämisen tukena. Tämä arviointi toteutettiin ohjausryhmän kokouksissa. Yhdessä yhteistyökumppanien kanssa löydettiin projektin visio, avainalueet, tavoitteet ja tehtiin toimintasuunnitelmat. Tavoitteiden saavuttamista
seurattiin ja arvioitiin ohjausryhmän kokouksissa. Jatkuvan arvioinnin (prosessiarvioinnin) yhtenä tärkeänä tavoitteena oli se, että arviointi edistää oppimista. Poiju-projektissa oli tärkeää vahvistaa projektin
työntekijöiden osaamista suhteessa tehtävien hoitamiseen. Tärkeää oli myös saada yhteistyökumppanit
ymmärtämään, mistä palveluohjauksessa perimmältään on kyse ja mitkä ovat palveluohjauksen hyödyntämismahdollisuudet.
Toimivan palveluohjausmallin kehittämistyön onnistuminen Poiju-projektissa edellytti, että koko projekti saatiin vietyä onnistuneesti läpi. Siksi koko projektia tarkasteltiin arvioinnissa prosessina ja kehittämistyö ulotettiin kaikkiin projektin onnistumisen kannalta tärkeisiin tekijöihin. Tärkeätä oli tunnistaa
projektin toteuttamisen kannalta kaikkein kriittisimmät osatekijät. Nämä asiat olivat samalla myös niitä,
joihin arviointitiedon keräämistä kohdistettiin.
Poiju-projektin työntekijä Tapio Koivisto osallistui Palmenian järjestämään koulutukseen: Arviointi
hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Tämän koulutuksen opinnäytetyönä valmistui arviointiraportti:
Kolmivaiheinen Fettermannilainen empowerment-arviointi Poiju-projektissa. Tämä arviointiraportti
esitellään liitteessä 2.
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Kuntoutuminen kaksoisdiagnoosiasiakkaan silmin
Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija haastatteli Poiju-projektin asiakkaita selvittääkseen
mitä kaksoisdiagnoosiaasiakkaat ajattelevat omasta toimintakyvystään, itsenäisestä selviytymisestään,
hyvinvoinnistaan ja työllistymisestään. Millaisia vaikeuksia he ovat kohdanneet kyseisillä osa-alueilla
ja millaista tukea he toivoisivat saavansa selvitäkseen ongelmistaan?
Poiju-projektille tutkimus toi lisää tietoa siitä mikä vaikuttaa projektin asiakkaiden elämänhallintaan,
avohuollossa tapahtuvaan kuntoutukseen ja asiakkaan asumiseen. Haastattelut vahvistivat myös käsitystä siitä, että asiakkaat pitävät merkityksellisenä palveluohjaajiltaan saamaa tukea.
Opinnäytetyön tiivistelmäsivu on esitelty liitteessä 3 ja koko opinnäytetyö on luettavissa Paveluyhdistys
Kasevan kotisivulta: www.kaseva.info
Haasteena palveluohjauksen taloudellisten vaikutusten arviointi
Henkilökohtaisen palveluohjauksen taloudellisia vaikutuksia voitaisiin arvioida selvittämällä palveluohjauksen piiriin tulevien kuntoutujien kustannuksia yhteiskuntataloudellisen aineiston avulla, käyttämällä mallina Ruotsin sosiaalihallituksen tekemää tutkimusta; Palveluohjaus kannattaa – henkilökohtaisen
palveluohjaustoiminnan taloudelliset vaikutukset. Tällainen arviointi ei ole mahdollista Poiju-projektissa
jälkikäteen, vaan se olisi pitänyt sisältyä jo suunnitelmaan ja aineiston kerääminen olisi pitänyt aloittaa
heti asiakassuhteen alettua. Joidenkin projektin asiakkaiden osalta voi kuitenkin aavistaa, että heidän
kuntoutumisensa taloudelliset hyödyt ovat todella merkittäviä.

LÄHTEET:
Hellsten Tommy: Ihminen tavattavissa
Hänninen Kaija: Palveluohjaus, Asiakaslähtöistä täsmäpalvelua vauvasta vaariin. Stakes: raportteja
20/2007
Kaukkila Veli, Lehtonen Elisa. Ryhmästä enemmän. Suomen mielenterveysseura 2007.
Pietiläinen Erja: Lapsi, perhe ja palveluohjaus. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2003/11
Suominen Sauli 2002. Henkilökohtainen palveluohjaus. Case management mielenterveystyössä.
Suominen Sauli, Tuominen Merja. Palveluohjaus –portti itsenäiseen elämään. Profami oy 2002
Suominen Sauli (käännös): Palveluohjaus kannattaa. Ruotsin sosiaalihallitus 2006.
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POIJU–PROJEKTIN TOTEUTTAJAT, YHTEISTYÖ JA TEHTÄVIEN JAKO
Projektin asettaja:
Palveluyhdistys Kaseva ry
		Tehtävänä taustatuki projektille, linjakysymykset, "sillanrakennus 		
projektin ja emo-organisaation välille", vaikutustoiminta
Rahoittajat:		Raha-automaattiyhdistys
Kohderyhmä:
Kaarinalaiset, piikkiöläiset, paimiolaiset ja sauvolaiset päihde- ja 		
mielenterveyskuntoutujat
Projektikoordinaattori: Tehtävänä suunnittelu, seuranta, tiimin ohjaus
		Pirkko Heino, Palveluyhdistys Kasevan toiminnanjohtaja
Projektitiimi:		Tehtävänä raportointi, tiedotus, suunnittelu, asiakastyö
		Tapio Koivisto, Palveluohjaaja, vastaava projektityöntekijä
		Kirsi Grönqvist, Palveluohjaaja
Johtoryhmä vastaa pitkällä aikavälillä siitä, että henkilökohtaisille 		
palveluohjaajille taataan työskentelyedellytykset, oikeudet ja tukea 		
yhteistyölle linjaorganisaatioiden kanssa
		Antero Paananen
Kaarinan sosiaalijohtaja
		Sirkka Mylly
Piikkiön sosiaalijohtaja
		Raili Hurme
Kaarina-Piikkiön terveyskeskuksen hallintoylilääkäri
		Irma Myllylä
Kaarinan mielenterveyskeskuksen lääkäri
		Johanna Aaltonen
(17.1.2008 alkaen)
		Paula Mäkinen
Palveluyhdistys Kaseva ry:n puheenjohtaja
		Risto Tolonen
Kaarinan Nuoret Pajamestari ry:n toiminnanjohtaja
Johtoryhmä:

Tehtävänä projektin linjaaminen, tukeminen, asiantuntijuus, käy-		
tännön ideointiapu, tiedotus, seuranta, kehittämistyön mallintami-		
nen, verkottuminen
		Airi Koivumäki
Sos.tt., Terveyskeskus
		Liisa Kärkkäinen
Sos.tt., Mielenterveyskeskus
		Marja-Leena Virkki Sos.tt., Piikkiön kunta
		Anna-Mari Karlsson Sos.tt. Kaarinan kaupunki
Maarit Heikkinen
(12.12.2007 alkaen)
		Merja Anis
Kehittämispäällikkö, VASSO oy
		Pia Palijärvi
Kehittämispäällikkö, Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry
Yhteistyökumppanit:
Projektin toteutukseen osallistuvat tahot, joilla on selkeä rooli 			
projektissa. Tehtävänä asiakkaiden ohjaus ja tiedotus ja seuranta
			
Kaarinan Mielenterveyskeskus
			
Kaarinan sosiaalitoimisto
			
Piikkiön sosiaalitoimisto
			
Kaarina-Piikkiön terveyskeskus
			
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
			
Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry
			
Kaarinan työvoimatoimisto
			
Kaarinan Kela
Ohjausryhmä:
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Liite 2

Fettermannilainen kolmivaiheinen empowerment-arviointi
Poiju-projektissa
Tapio Koivisto 2007

1. Johdanto
Poiju on Kaarinan Seudun Vammaisten Palveluyhdistyksen asettama ja RAY:n rahoittama projekti (2005
- 2008), jossa kehitetään henkilökohtaista palveluohjausta asiakkaille, joilla on päihde- ja mielenterveysongelma. Projektin suunnitteluvaiheessa tutustuin RAY:n julkaise-maan oppaaseen ”arvioiva ajattelu
projektitoiminnassa”. Arvioiva ajattelu olisi koko projektin kestävä oppimisprosessi ja parhaimmillaan
jatkuvaa vuoropuhelua tärkeimpien yhteistyötahojen kanssa. Suunnitteluvaiheessa minulla ei kuitenkaan ollut käsitystä, miten sellainen vuoropuhelu käytännössä toteutettaisiin ja olisiko siihen olemassa
jokin valmis menetelmä.
Poiju-projektilla, kuten kaikilla RAY:n rahoittamilla projekteilla, on ohjausryhmä. Poiju-projektin ohjausryhmän tehtävä on määritelty seuraavasti: Ohjausryhmän tehtävänä on projektin linjaaminen, tukeminen, asiantuntijuus, käytännön ideointiapu, tiedotus, seuranta, kehittämistyön mallintaminen ja
verkottuminen. Ohjausryhmään kuuluu edustajat projektin tärkeimmistä yhteistyötahoista. Projektin
yhteistyötahot ovat niitä, jotka jatkossa ostaisivat palveluohjaajan palveluja. Siksi ohjausryhmän jäsenet
oli saatava sitoutumaan kehittämisprosessiin, jotta palveluohjauksesta voidaan kehittää sellainen, jota
he tarvitsevat.
Ohjausryhmän kokouksia on sovittu neljä jokaisen projektivuoden aikana. Kokous kestää kaksi tuntia.
Aikaisemman kokemukseni perusteella näistä kokouksista tulee helposti kahvipöytäkeskusteluja, joissa
projektin työntekijät raportoivat projektin etenemisestä ja ohjausryhmän jäsenet vaihtavat kuulumisiaan.
Nämä kokoukset ovat kuitenkin oiva tilaisuus kehittää yhdessä palveluohjausta ja arvioida tavoitteiden
toteutumista.
Tämän esityksen tarkoitus on kuvata Poiju-projektin ja palveluohjauksen kehittämistä kolmivaiheisen
Fettermannilaisen empowerment-arvioinnin avulla. Arviointi tapahtuu ohjausryhmän kokouksissa. Luvussa kaksi selvitetään projektin tavoitteita ja logiikkaa. Luvussa kolme selvitellään projektin jatkuvan
kehittämisen (prosessiarviointi) ja empowerment-arvioinnin teoriaa, kuvataan arviointimenetelmä ja
esitetään arviointiasetelma. Luvussa neljä kuvataan arviointikokousten kulku ja pohditaan sen toimivuutta. Luvussa viisi esitellään arvioinnin tulokset ja luvussa kuusi pohdiskellaan arvioinnin kulkua
ohjausryhmän kokouksissa.

2. Poiju-projektin tavoitteet ja logiikka
Yhä useammalla päihdeongelmaisella on myös mielenterveyden ongelma. Näin on myös Kaarinan seudulla. Yli puolella päihdekuntoutuksessa olleella on ollut diagnosoituna mielenterveysongelma. Avohuollossa ei ole voitu taata riittävää sosiaalista tukea kuntoutuksesta palaaville ja erityisesti päihdekuntoutujilla, joilla on mielenterveysongelmia, on ollut vaikeuksia päästä tarvitsemiensa palvelujen piiriin
tai pysyä niissä. Näihin ongelmiin haetaan ratkaisua henkilökohtaisesta palvelu-ohjauksesta, jota kehitetään Poiju-projektissa.
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Projektin logiikka
Poiju-projektissa kehitettävä palveluohjausmalli perustuu Ruotsissa mielenterveyskuntoutujien kanssa
toteutettavan henkilökohtaisen palveluohjauksen malliin (personligt ombud). Ruotsissa tämän mallin
on todettu toimivan hyvin sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla on vain mielenterveysongelma, mutta
huonommin niiden kanssa, joilla on myös vaikea päihderiippuvuus. Tarkoituksemme on parantaa henkilökohtaisen palveluohjauksen mallia niin, että siinä huomioitaisiin päihderiippuvuuden aiheuttamat
ongelmat.
Palveluohjauksen malli on kuvattu asiakkaan palveluprosessina. Poiju-projektissa asiakkaan kanssa kuljetaan prosessin läpi vaihe vaiheelta ja dokumentoidaan onnistumiset ja epäonnistumiset. Yhdessä asiakkaan kanssa tarkastellaan kuljettua matkaa ja tehdään johtopäätökset.
Olettamuksenamme on, että päihderiippuvuus aiheuttaa sen, että jotkut henkilökohtaisen palveluohjauksen mallissa yleisesti käytetyt interventiot eivät toimi joissain palveluprosessin vaiheissa. Näitä kriittisiä
kohtia, asioita, jotka eivät toimi, nostamme tarkasteltavaksi asiakkaidemme kanssa ja pyrimme löytämään sellaisia interventioita, jotka toimivat.
Tämän tapaiseen kehittämiseen tarvitsemme jatkuvaa arviointia, johon osallistuvat myös yhteistyötahot.
Yhteistyötahojen merkitys korostuu siksi, että useimmat interventiot tehdään yhdessä heidän kanssaan.
Esimerkkinä tästä voisi olla kuntoutushoidon järjestäminen.
Kuntoutushoidon onnistuminen riippuu ensisijaisesti asiakkaan motivaatioista, läheisten tuesta, oikeanlaisesta hoidosta ja rahoituksen järjestymisestä. Päihderiippuvaisen asiakkaan motivaatiota kuntoutukseen täytyy tutkia erityisen tarkkaan, sillä "viinanhimo" murentaa helposti vahvankin motivaation.
Silloin tarvitaan läheisten tukea, mutta päihderiippuvaisen läheisiltäkin usko horjuu. Kuntoutushoitoa,
jossa voidaan käsitellä sekä päihteiden käytön problematiikkaa, että mielenterveyden häiriötä ei juuri ole
tarjolla, joten kuntoutusta täytyy järjestää erikseen molempiin ongelmiin. Kuntoutushoidon rahoituskin
on usein ongelmallista. Kuntien rahat päihdekuntoutukseen saattavat olla lopussa tai kuntoutusta priorisoidaan niin että asiakkaamme siitä kärsivät. Toimivat interventiot kuntoutuksen järjestämisessä voisivat
olla oikea ajoitus, motivoiva haastattelu, läheisten ottaminen mukaan kuntoutuksen suunnitteluun ja heidän tukemisensa eli verkostotyö, yhteistyö hoidon järjestäjien kanssa esim. hoitoneuvotteluissa mukana
olemalla ja asiakkaan oikeuksien puolustaminen kuntoutushoidosta päätettäessä.

3. Poiju-projektin jatkuva arviointi
3.1 Prosessiarviointi Poiju-projektissa
Toimivan palveluohjausmallin kehittämistyön onnistuminen Poiju-projektissa edellyttää, että koko
projekti saadaan vietyä onnistuneesti läpi. Siksi koko projektia tarkastellaan arvioinnissa prosessina ja
kehittämistyö ulotetaan kaikkiin projektin onnistumisen kannalta tärkeisiin teki-jöihin. ” Tärkeätä on
tunnistaa projektin toteuttamisen kannalta kaikkein kriittisimmät osateki-jät. Nämä asiat ovat samalla myös niitä, joihin arviointitiedon keräämistä tulee kohdistaa” Kolmivaiheisessa Fettermannilaisessa
empowerment-arvioinnissa näitä kriittisiä tekijöitä tai onnistumisen kannalta tärkeitä tekijöitä kutsutaan avaintoiminnoiksi. Vision valjettua, kehittä-jien on päästävä yksimielisyyteen, mitkä ovat projektin
avaintoiminnot.
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Poiju-projektissa jatkuvan arvioinnin (prosessiarvioinnin) yhtenä tärkeänä tavoitteena on se, että arviointi edistäisi oppimista. ”Perusajatus evaluatiivisessa kehittämisessä on luoda sellainen seurannan ja
arvioinnin asetelma, joka tuottaa tietoa oppimisen perustaksi”. Poiju-projektin arvioinnissa on tärkeää
vahvistaa projektin työntekijöiden osaamista suhteessa tehtävien hoitamiseen. Tärkeää on myös saada
yhteistyökumppanit ymmärtämään, mistä palveluohjauksessa perimmältään on kyse ja mitkä ovat palveluohjauksen hyödyntämismahdollisuudet.
3.2 Empowerment-arviointi
Empowerment-arviointi tuli yleiseen tietoisuuteen vuonna 1993 Yhdysvalloissa, kun se oli aiheena
American Evaluation Associationin vuotuisessa konferenssissa (Patton 1997). Empowerment-arviointi
painottaa ihmisten organisaatioiden ja yhteisöjen kykyä hallita itseään koskevia prosesseja/asioita. Sen
juuret ovat feminismissä, kriittisessä teoriassa, kommunikatiivisen toiminnan teoriassa ja etnografiassa.
Sillä on yhteyksiä strategiseen suunnitteluun ja tavoite- sekä arvojohtamiseen. Empowerment-arvioinnin
taustaoletus on: vaatimukset, tavoitteet ja arvot ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä edellyttää toiminnalta ja sen arvioinnilta jatkuvaa mukautumista.
Empowerment-arvioinnin tavoitteena on:
l vahvistaa kaikkien toimintaan osallistuvien kyvykkyyttä määrittää haasteita sekä löytää niihin
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja
l kehittää ja laajentaa arviointiin osallistujien vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskeviin ratkaisuihin
l auttaa osallistujia arvioimaan ja ohjaamaan omaa toimintaansa sen sijaan, että he odottaisivat
ohjeita ja ratkaisuja muilta
l luoda edellytyksiä hyville tuloksille osallistumista lisäämällä.
Poiju-projektin arviointia varten perehdyimme kompetenssi-arviointimalliin (Hyvät käytännöt menetelmä-käsikirja), joka perustuu Fettermannilaiseen 3-vaiheen malliin. Fettermannia ei ole käännetty suomeksi, joten kompetenssi-arviointimallin avulla saimme lisää ymmärrystä arviointiprosessin läpiviemiseen.
Kompetenssi-arvioinnin tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden osaamista suhteessa tehtävien hoitamiseen. Oletuksena on, että yksittäisten henkilöiden ja ryhmien osaamisen kehittäminen parantaa heidän
suoritustaan ja yksikön kokonaissuoritusta. Arviointiprosessissa kenttätyöntekijät istutetaan ajajan paikalle ja tarkoitus on, että he kehittävät uusia ideoita ja strategioita tehtävien hoitamiseen ja parantavat
siten yksikön tulosta.
Fettermannilainen arviointi toteutetaan kolmessa vaiheessa:
1. Projektin vision tai mission määrittäminen.
2. Hankkeen avain- tai ydintoimintojen määritteleminen
l Määritellään tavoitteiden kannalta tärkeimmät aktiviteetit aivoriihimäisenä työskentelynä
l Toiminnot ryhmitellään ja otsikoidaan tehtäväryhmää kuvaavasti
l Toiminnot asetetaan tärkeysjärjestykseen.
l Toiminnot priorisoidaan siten että jokaisella osallistujalla on käytössään esim. viisi ääntä äänestystä varten.
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l
l
l

l

Jokainen osallistuja antaa äänensä niille tehtäville, joita hän pitää tärkeimpinä.
Priorisoinnin jälkeen valitaan kohtuullinen määrä tärkeimpinä pidettyjä toimintoja.
Arvioidaan projektin suoriutumista antamalla keskeisille toiminnoille pisteitä asteikolla 1-10
sen mukaan kuinka hyvin projekti on oman näkemyksen mukaan onnistunut kyseisessä asiassa.
Tärkeää on, että keskustellaan osallistujien näkemyksissä olevista eroista ja argumentoidaan
näkemyksiä. Pyritään löytämään näyttöä arvioinnin tueksi.

3. Tulevaisuuteen suuntautuminen
l Pohditaan johtopäätöksiä toiminnan kehittämisen kannalta arviointitulosten pohjalta.
l Tarkastellaan suoriutumisen arviointia suhteessa alussa määriteltyihin tavoitteisiin.
l Korkean prioriteetin, mutta huonon arvosanan saaneet avaintoiminnot vaativat erityistä huomiota.
l Määritellään kehitystavoitteet ja strategia niiden saavuttamiseksi.
l Sovitaan, miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja dokumentoidaan ja millaiseen näyttöön se voi perustua.

4. Arviointiasetelma ja arvioinnin toteuttaminen
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4.1 Robsonin arviointiasetelma
4.1 Robsonin
arviointiasetelma
Alla kuvattu
Robsonin
arviointiasetelma-kaavio ei parhaalla mahdollisella tavalla sovi empowermentAlla
kuvattu
Robsonin
arviointiasetelma-kaavio
ei parhaalla
tavalla sovi
arvioinnin asetelman kuvaamiseen.
Arviointikysymykset
eivät ole mahdollisella
suoraan johdettavissa
projektin logiiempowerment-arvioinnin
asetelman
kuvaamiseen.
Arviointikysymykset
eivät
ole suoraan
kasta. Empowerment-arvioinnin ensisijaisena tarkoituksena on kehittää arvioitavaa toimintaa,
ei arvioida
johdettavissa
projektin
logiikasta.
Empowerment-arvioinnin
ensisijaisena
tarkoituksena
on
vaikutuksia. Robsonin asetelman laatikoiden otsikointia onkin muutettu niin, että arviointikysymysten
kehittää
arvioitavaa
toimintaa,
ei
arvioida
vaikutuksia.
Robsonin
asetelman
laatikoiden
sijaan puhutaan arvioinnin tuotoksesta ja aineiston hankintastrategian sijaan arvioinnin kulusta.
otsikointia onkin muutettu niin, että arviointikysymysten sijaan puhutaan arvioinnin
tuotoksesta ja aineiston hankintastrategian sijaan arvioinnin kulusta.
MENETELMÄ
Kolmivaiheinen Fettermannilainen
empowerment-arviointi

TARKOITUS
Arvioida tavoitteiden
toteutumista.
Vahvistaa projektin
työntekijöiden
osaamista suhteessa
tehtävien
hoitamiseen.
Sitouttaa projektin
yhteistyötahoja
projektin
kehittämistehtävään.

ARVIOINNIN TUOTOS
Visio
Avaintoiminnot
Avaintoimintojen numeerinen arviointi
Tavoitteet avaintoiminnoille
Suunnitelmat tavoitteiden toteuttamiseksi
Arviointikysymykset
Vastaukset arviointikysymyksiin

PROJEKTIN
LOGIIKKA
Projektityöskentelyä
tuetaan ja
henkilökohtaisen
palveluohjauksen
(personligt ombud) mallia
parannetaan tutkimalla
yhdessä asiakkaan ja
yhteistyökumppanien
kanssa palveluprosessin
toimivuutta siinä tehtävien
interventioiden kautta.

ARVIONTIPROSESSIN KULKU
Projektin visio ja avaintoiminnot kuvataan projektin
kahdessa peräkkäisessä ohjausryhmän kokouksessa ja
arvioidaan numeerisesti. Avaintoiminnoille laaditaan
tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi toimintasuunnitelma.
Jatkossa työntekijät tuovat kokouksiin arvioitaviksi
arviointikysymyksiin liittyvää tietoa. Puolen vuoden välein
numeerinen arviointi toistetaan.

4.2 Arviontiprosessin kulku
Arviointi tehtiin vuoden 2006 aikana neljässä perättäisessä ohjausryhmän kokouksessa.
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4.2 Arviontiprosessin kulku
Arviointi tehtiin vuoden 2006 aikana neljässä perättäisessä ohjausryhmän kokouksessa. Kokoukset kestivät kaksi tuntia. Kahta ensimmäistä arviointisessiota oli vetämässä kaksi ulkopuolista arvioitsijaa, jonka jälkeen jatkettiin omin voimin. Ensimmäisessä sessiossa synnytettiin projektin visio ja määriteltiin
projektin avaintoiminnot. Työskentely tapahtui pienryhmissä, joidenka tuotokset tuotiin yhteiseen käsittelyyn. Ryhmien tuottamista lukuisista ideoista ja ehdotuksista valittiin arvioitsijan avustuksella eniten
kannatusta saaneet. Keskustelua avaintoiminnoista käytiin kuitenkin niin kauan, että niistä vallitsi lähes
yksimielisyys.
Ensimmäisen arviointikokouksen viimeinen vaihe oli arvioida kouluarvosanoilla 4-10, kuinka hyvin oli
tähän mennessä onnistuttu valituissa projektin avaintoiminnoissa. Jokainen ryhmän jäsen antoi vuorollaan arvosanan ja esitteli perustelun sille. Ryhmän jäsenten antamista arvosanoista laskettiin keskiarvo
kullekin avaintoiminnolle.
Toisessa arviointikokouksessa päästiin tekemään tavoitteita, toimintasuunnitelmia ja mittareita kullekin avaintoiminnolle. Työskentelytapa oli edelleen sama. Ohjausryhmän kokouksen jäsenet jakautuivat
pienempiin ryhmiin ja ryhmien tuotoksia käsiteltiin yhdessä ja lopulta päästiin yksimielisyyteen. Ulkopuolisten vetäjien rooli oli tässä vaiheessa merkittävä tehtävän vaikeuden takia. Vetäjät ohjasivat ja kannustivat löytämään järkeviä tavoitteita ja suunnitelmia. Varsinkin mittareiden eli arviointikysymysten
löytämisessä ja muotoilussa vetäjien osuus oli merkittävä.
Kolmanteen ja neljänteen arviointikokoukseen projektin työntekijät valmistelivat vastauksia arviointikysymyksiin. Esiin nostettiin toiminnan kannalta kriittisiä kohtia, joista keskusteltiin ja koitettiin löytää
selviytymiskeinoja. Tämä työskentelyvaihe tehtiin yhtenä ryhmänä.

5. Arvioinnin tuotos
Tähän osioon on koottu neljän arviointikokouksen tuotos: Visio, avaintoiminnot, tavoitteet, toimintasuunnitelmat, arviointikysymykset ja kahdessa viimeisessä arviointikokouksessa käsitellyt asiat eli vastaukset arviointikysymyksiin. Kunkin avaintoiminnon perässä on ensimmäisessä kokouksessa annettu
kouluarvosanojen keskiarvo.
Visio: Kehitämme henkilökohtaista palveluohjausta mielenterveys- ja päihdeasiakkaille
1. Toimiva palveluohjausprosessi (tämä on samalla hankkeen ydinprosessi)

(7,7)

TAVOITE: Kehittää toimiva palveluohjausprosessi, joka sisältää asiakkuuksien arvioinnin. Palvelunohjaus motivoi asiakkaita. Asiakkaat ja kumppanit ovat tietoisia palveluohjausprosessista.
TOIMINTASUUNNITELMA: Prosessin jokainen askel kuvataan (työkäytännöt, kriittiset kohdat yms.).
Kuvaus käydään läpi kumppaneiden kanssa, esim. jonkun asiakasprosessin avulla. Asiakkaille kuvataan
ja kerrotaan palvelunohjauksesta.
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ARVIOINTIKYSYMYKSET/VASTAUKSET
1. Miten palveluohjausprosessin toimivuus on osoitettavissa?
l Päivitetään kahden kuukauden välein kunkin asiakkaan kohdalla tehdyt interventiot (lomake 3: palveluohjaajan tekemät työt ja palvelujen käyttö)
l Tarkistetaan liittyykö toiminta tavoitteisiin – arvioidaan asiakkaan kanssa vähintään 6 kk
välein ja tarvittaessa useamminkin (lomake 2: Asiakkaan arjessa ja olosuhteissa tapahtuvat muutokset)
l Asiakkaan sitoutuminen tavoitteisiin varmistetaan käyttämällä riittävästi aikaa tavoitteiden laatimiseen – tämä erityisen tärkeätä päihdekuntoutusta järjestettäessä (palveluohjaustyön apuna käytettävät lomakkeet)
l Kannustetaan omatoimisuuteen ja huolehditaan siitä, että vastuu ratkaisuista säilyy asiakkaalla itsellään
2. Miten asiakkaat ovat pysyneet mukana prosessissa ja sitoutuneet siihen
l Palveluohjausprosessi on päättynyt yhden asiakkaan osalta sovitusti ja kaikki asetetut
tavoitteet saavutettiin: asiakas valmistui ammattikoulusta, sai rikoskierteen katkaistua ja
seuraamukset hoidettua.
l Kaksi asiakasta on lopettanut prosessin kesken, toinen paikkakunnalta muuton takia ja
toinen halusi lopettaa yhteistyön lähes kaikkien häntä tukevien tahojen kanssa.
l Neljäntoista asiakkaan kanssa palveluohjaus jatkuu edelleen. Pisimmät palveluohjaussuhteet ovat kestäneet jo 15 kk.
l Vaikeimmin päihderiippuvaiset asiakkaat ovat sitoutuneet tavoitteisiin heikoimmin
l Jatkossa erityisesti päihdekuntoutushoitoihin haluavien motivaatiota ja sitoutumista testataan tarkemmin.
l Kuntoutushoitoihin pääsee vain päihdetiimin kautta. Päihdetiimissä lääkäri, päihdeterapeutti ja sosiaalityötekijä arvioivat yhdessä asiakkaan kanssa päihdehoidon tarpeen ja
hyödyn.
l Pohdittavaksi: Voisiko piikkiöläiset päihdekuntoutukseen hakevat asiakkaat ohjata myös
päihdetiimiin?
3. Miten palveluohjausprosessi kuvataan? (esim. laatutyökalut)
l Käytetään Kasevan laatumatriisia
l Kaikki osaprosessit kuvataan ja ohjeistetaan
2. Verkostotyön hyödyntäminen ja kehittäminen palvelunohjausprosessissa (7,5)
TAVOITE: Toimiva yhteistyö eri tahojen kanssa (omaisverkostot ja viranomaiset).
TOIMINTASUUNNITELMA: Kaikki tutustutetaan, kaikille tiedotetaan ja kaikkien osallistuminen
mahdollistetaan palveluohjausprosessiin.
ARVIOINTIKYSYMYKSET:
1. Miten omaiset on otettu mukaan palveluohjausprosessiin?
l Asiakkuuden alussa tehdään asiakkaan kanssa verkostokartta (läheiset ja viranomaiset)
l Omaiset mukana jos asiakas haluaa
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l
l

Useimpien omaiset tai läheiset ovat osallistuneet suunnitelmien tekemiseen ja hoitoneuvotteluihin
Läheisten jaksamisen tukeminen on koettu merkittäväksi

2. Miten yhteistyö kaikkien alueen viranomaistoimijoiden kanssa on käynnistynyt palveluohjaustoimintaa hyödyntävänä?
l Asiakkaan asioiden hoitaminen valtakirjalla on sujunut hyvin
l Asiakkaan toivomuksesta on aina järjestetty hoitoneuvottelu, johon palveluohjaaja on
kutsuttu mukaan
l Asiakkaan asiat on tarvittaessa voitu käsitellä asiakasyhteistyöryhmissä
3. Parastaminen (7,6)
TAVOITE: Olemassa olevien hyvien mallien ja käytäntöjen hyödyntäminen ja mahdollinen edelleen
kehittäminen.
TOIMINTASUUNNITELMA: Luodaan verkostoja, osallistutaan työnohjaukseen ja koulutuksiin, järjestetään aikaa tiedon hakemiseen ja toiminnan suunnitteluun ja dokumentointiin.
ARVOINTIKYSYMYKSET:
Miten kuluneen puolen vuoden aikana on hyödynnetty muualla tehtyä kehittämistyötä ja miten?
l
On osallistuttu Omaiset mielenterveystyön tukena yhdistyksen järjestämään palveluohjauksen opintopiiriin.
l
On osallistuttu Efekon järjestämään palveluohjauspäivään Helsingissä, jossa ruotsalaiset
asiantuntijat esittelivät "personligt ombud" – mallia

4. Tiedottaminen ja vaikuttaminen (7,3)
TAVOITE: Tehdään henkilökohtainen palveluohjaus tunnetuksi, siten että asiakkaat, viranomaiset ja
päättäjät tietävät siitä ja pitävät toimintatapaa ”itsestään selvänä”.
TOIMINTASUUNNTELMA: Tiedotetaan lehdistöön (alue ja ammattijulkaisut), radioon ja televisioon.
Järjestetään kohdennettuja infoja. Tuotetaan esitteitä ja osallistutaan koulutuksiin ja erilaisiin tapahtumiin ja teemoihin (messut ym.).
ARVIOINTIKYSYMYKSET:
1. Onko tiedottamis- ja vaikuttamissuunnitelma valmis?
· Kirjallista suunnitelma ei ole vielä tehty.
2. Miten tiedottamis- ja vaikuttamissuunnitelma toteutuu käytännössä? (mikä on strategia)
l
Projektiryhmän kokouksissa on ideoitu juttua Poiju-projektista ammattilehtiin, esim. Sosiaaliturvaan..
l
Tiedottamista tehdään paikallistasolla osallistumalla asiakasyhteistyö- ja kehittämisryhmiin (Palveluohjauksen kehittämistyöryhmä, päihdetyön kehittämistyöryhmä, päihdetiimi, kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä).
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l

Yhteistyökumppanit pidetään ajan tasalla raportoimalla ja keskustelemalla ohjaus- ja johtoryhmän kokouksissa

3. Miten Poiju-projekti on ollut näkyvillä paikallistiedottamisessa ja ammattilehdissä, miten?
l Projektin alkaessa Poiju-projektista on kerrottu Kaarina-lehdessä ja järjestämällä tiedotustilaisuuksia sosiaalitoimistoissa, työvoimatoimistossa, Kelassa, mielenterveyskeskuksessa. Terveyskeskuksessa projektista tiedotettiin henkilökunnalle sähköpostitiedotteella.
l Poiju-projektin asiakasta on haastateltu Omaiset mielenterveystyön tukena yhdistyksen
Tuikku-lehteen.
5. Dokumentointi ja arviointi (7,4)
TAVOITE: Asiakkaan kanssa työskentely dokumentoidaan suhteessa asiakkaan tavoitteisiin. Jokaisella
asiakkaalla on oma palvelusuunnitelma prosessin päättyessä. Asiakkaan kanssa arvioidaan 6 kk välein
palveluohjauksen tuloksellisuutta.
TOIMINTASUUNNITELMA: Asiakkaan kanssa arvioidaan 6 kk välein palveluohjauksen tuloksellisuutta. Projektia arvioidaan yhdessä kumppanin kanssa. Jatketaan voimavaraistavaa arviointia ohjausryhmän kokouksissa.
ARVIOINTIKYSYMYKSET:
1. Miten kehittämisprosessi on dokumentoitu?
l Yhteydenotto
l Alkuhaastattelu
l Palveluohjaussopimus ja tavoitteet/toiveet palveluohjaukselle
l Asiakkaan peruslomake: Henkilötiedot, ohjaava taho tai henkilö, käytetyt palvelut, terveydentila (päihteiden käyttö, mielenterveys, somaattiset sairaudet, jne.
l Tilanteen arviointi 6 kk:n välein (oma lomake)
l Palveluohjaajan tekemät työt ja palveluiden käyttö (oma lomake)
l Palvelusuunnitelmalle oma lomake
2. Miten asiakkaiden kanssatyöskentely on dokumentoitu? (vrt kohta 1.)
l Tavoitteena on peruslomakkeelle dokumentoida kaikki asiakkaan kanssa tai hänen pulestaan tehdyt interventiot ja liittää ne asiakkaan tavoitteisiin.
l Tavoitteena on kuuden kuukauden välein arvioida asiakkaan kanssa yhdessä hänen tilannettaan ja tavoitteiden saavuttamista.
l

l

Asiakkaan tilanteen arviointi ja dokumentointi (6 kk:n välein) on toteutunut vain osittain.
Ongelmana on asiakkaiden haluttomuus tällaiseen arviointiin ja asiakastyöskentelyn aikatauluttaminen on osoittautunut myös vaikeaksi. Arvioinnista ei ole vielä tullut luontevaa osaa asiakastyöskentelyssä.
Päivittäinen, asiakkaan tapaamisten tai muiden interventioiden kirjaaminen ei myöskään
ole toteutunut aina ja kaikkien asiakkaiden osalta. Kirjaamiseen ei ole aina voitu varata
riittävästi aikaa tai paikka kirjaamiselle on ollut epäsopiva. Myöhemmäksi jätetyt kirjaamiset taas tuppaavat jäämään köyhiksi tai sitten kokonaan unohtumaan. Asiakkaan tapaamiset saattavat olla myös rankkoja eikä tapaamisen pohdiskeluun jää enää voimia.
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6. Laadunvarmistus (8,3)
TAVOITE: Saavuttaa asetetut laatukriteerit. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä.
TOIMINTASUUNNITELMA: Käydään läpi prosessia, seurataan ja arvioidaan (laatutyönohjaus). Säännölliset arvioinnit yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Suoritetaan oman työn arviointia ja
kriittistä tarkkailua.
ARVIOINTIKYSYMYKSET:
1. Miten Poiju-projektin laadunvarmistus hyödyntää yhdistyksen laatutyötä?
2. Missä tämä näkyy?
l Palveluohjausprosessi kuvataan saman laatumatriisin mukaisesti, jota yhdistys käyttää kaikkien tarjoamiensa palveluiden laadunvarmistuksessa.
l Laatutyön ohjaamiseen on panostettu mm. palkkaamalla laatutyön ohjaamiseen perehtynyt
henkilö
7. Kokeilutoiminnot (6,7)
TAVOITE: Käynnistetään mielenterveysasiakkaiden vertaisryhmiä yhdessä Kiesin ja Mielenterveyskeskuksen kanssa. Aloitetaan tukihenkilötoiminta. Aktivoidaan päihdeasiakkaita toimintaan ja motivoidaan
omaan hoitoon.
TOIMINTASUUNNITELMA: Neuvotellaan ryhmän perustamisesta Kiesin ja Mielenterveyskeskuksen
kanssa syksyllä. Järjestetään tukihenkilökoulutus syksyllä. Tehdään yhteistyötä alueen päihdetoimijoiden kanssa.
ARVIOINTIKYSYMYKSET:
1. Miten tukihenkilötoiminnan konkretisoinnissa on edetty?
l Lokakuussa aloitti ensimmäinen tukihenkilö Poiju-projektissa. Tämä tukihenkilö toimii
Miesten Klubissa Poijun asiakkaiden tukena.
l Tammikuussa 2007 (26-27.1 ja 2.-3.2) järjestetään tukihenkilökoulutus, jonka jälkeen
projektiin rekrytoidaan lisää tukihenkilöitä
2. Miten ryhmätoiminnan suunnittelu tai toteutus on käynnistynyt?
l Marraskuussa aloitettiin Poijun asiakkaille ohjattu vertaisryhmä. Ryhmään osallistui kuusi asiakasta ja se kokoontui viitenä peräkkäisenä maanantaina. Asiakkaat ja vetäjät olivat
tyytyväisiä ryhmän toimintaan ja ryhmää jatketaan tammikuussa
3. Miten on pohdittu ja jäsennetty päihdeasiakkaiden hoitoonmotivointia?
l Asiakkaita ohjataan päihdetiimiin kuntoutuksen suunnittelua varten. Tammikuun päihdetiimiin on varattu aika kahdelle asiakkaalle.
l Asiakkaita on ohjattu päihdeterapeutin vastaanotolle terveyskeskukseen
l Tapaamisissa asiakkaiden kanssa on paljon pohdittu päihdeproblematiikkaa ja esitelty erilaisia kuntoutusmahdollisuuksia
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8. Työntekijöiden hyvinvointi (7,9)
TAVOITE: Ylläpidetään työntekijöiden jaksamista ja innostusta koko projektin ajan (myös jatkossa).
Kartutetaan työntekijöiden tietotaitoa.
TOIMNTASUUNNITELMA: Verkostoidutaan, kouluttaudutaan, osallistutaan työnohjaukseen, huolehditaan työterveyshuollosta. Ohjausryhmä ja työyhteisö tukevat työntekijöitä. Varaudutaan riskitekijöihin.
ARVIOINTIKYSYMYKSET:
1.

Miten ohjausryhmä ja työnyhteisö konkreettisesti tukevat työntekijöitä?
l Osallistumalla voimavaraistavaan arviointiin
l Antamalla rehellistä palautetta
l Huolehtimalla osaltaan yhteistyön sujumisesta

2.

Miten on varmistettu ja resursoitu siten, että kehittämistoiminta toteutuu yksittäisten työntekijöiden tilanteissa tapahtuvista muutoksista huolimatta?

9. Juurruttaminen (6,4)
TAVOITE: Vuonna 2008 henkilökohtainen palveluohjaus on kunnan perustoimintaa.
TOIMINTASUUNNITELMA: Osoitetaan toiminnan hyöty päättäjille tiedottamalla, dokumentoimalla
ja vaikuttavuuden arvioinnilla pitkällä tähtäimellä (vaikutukset ongelmien ennaltaehkäisyyn!). Laaditaan juurruttamissuunnitelma (Ruotsin mallin hyödyt).
ARVIOINTIKYSYMYKSET:
1.

Missä vaiheessa Poijun juurruttamissuunnitelman laatiminen on?
Juurruttamissuunnitelmaa ei ole vielä tehty

l

2.

Miten on osallistuttu kuntien palveluohjaustoiminnan kehittämiseen?
On osallistuttu Kaarinan palveluohjauksen kehittämistyöryhmään.
l On osallistuttu Omaiset mielenterveystyön tukena ry: palveluohjauksen opintopiiriin
l

3.

Miten on tiedotettu päättäjille mallista ja sen vaikuttavuudesta?
l Ohjaus- ja johtoryhmien kautta

6. Arviointiprosessin pohdiskelua
Ensimmäinen kokous 1.3.2006
Ensimmäisessä arviointikokouksessa kului runsaasti aikaa järjestäytymiseen ja arvioinnin tarkoituksen
miettimiseen. Vain muutama oli perehtynyt etukäteen jaettuun materiaaliin (Kompetenssi-malli). Kiitos
ohjaajien ammattitaidon kahdessa tunnissa päästiin hyvään alkuun. Saatiin kirkastettua projektin visio,
löydettiin projektin avaintoiminnot ja saatiin arvioitua (pisteytettyä) nykytilanne. Pisteet on esitetty suluissa avaintoimintojen perässä.
41

Ryhmän jäsenten osallistaminen onnistui mielestäni hyvin. Pienryhmissä hiljaisimmatkin saivat äänensä
kuuluviin ja ideoita syntyi. Avaintoiminnoista päästiin melko helposti sopimukseen. Nykyisen tilanteen
arviointi ja pisteytys tuotti jonkun verran vaikeuksia. Julkinen ”arvostelu” ei taida olla helppoa ja liika
hienotunteisuus vaivasi. Jälkeenpäin ajatellen projektin logiikka ei tainnut olla selvä kaikille.
Ensimmäisen arviointikokouksen kirjallinen tuotos valmistui hienolla tavalla. Toinen ohjaajista kirjasi
saman tien kaiken yhdessä sovitun ylös tietokoneelleen ja pöytäkirja kokouksesta tuli jakoon ryhmän
jäsenille parin viikon päästä.
Toinen kokous 7.6.2006
Ensimmäisessä kokouksessa todettiin, ettei kaksi tuntia riitä tavoitteiden, toimintasuunnitelman ja arviointikriteerien laadintaan ja kokouksen kestoksi sovittiin kolme tuntia, joka sekin osoittautui liian lyhyeksi. Ohjaajat joutuivat ehkä liiankin paljon hoputtamaan sopimukseen pääsyä tavoitteista ja suunnitelmista. Vaikeinta oli arviointikysymysten laatiminen. Kokouksen jälkeen jäi ainakin minulle epäselväksi,
mitä oli sovittu ja jännityksellä odotin kokouspöytäkirjaa. Ohjaajat olivat kuitenkin taitavasti koonneet
keskustelun ja löytäneet mielestämme hyvät arviointikysymykset. Olisimme kuitenkin toivoneet, että ne
olisi voitu työstää valmiiksi jo kokouksessa.
Kolmas kokous 13.9.2006
Syyskuussa pidettiin kolmas arviointikokous, jossa ei ollut ulkopuolisia ohjaajia. Arviointia jatkettiin
yhdessä laadittujen arviointikysymysten pohjalta. Projektin työntekijät olivat etukäteen valmistelleet
vastauksia arviointikysymyksiin. Arviointikysymysten pohtiminen pakotti syventymään siihen mikä oli
olennaista palveluohjauksen kehittämisessä ja projektityössä yleensäkin. Myös kokouksessa päästiin
palveluohjauksen syvällisempään pohdintaan. Esille voitiin nostaa kriittisiä kohtia, joissa interventiot
eivät toimineet toivotulla tavalla ja ryhmän jäseniltä tuli hyviä kehittämisideoita. Tässä kokouksessa
myös pohdittiin, miten yhteistyötahot voivat tukea palveluohjaajien jaksamista ja miten palveluohjaaja
voi auttaa palvelujen koordinoinnissa. Tällä kertaa ei pisteitä jaettu ja avaintoiminnoista ehdittiin käsitellä vain kolmea ensimmäistä.
Neljäs kokous 22.11.2006
Neljännessä kokouksessa saatiin käytyä läpi loput arviointikysymykset. Työntekijät raportoivat vastauksia arviointikysymyksiin eikä yhteiseen pohdintaan jäänyt riittävästi aikaa. Projektin työntekijöistä alkoi
tuntua, että arviointi oli enemmänkin laadunvarmistusta kuin yhteistä kehittämistä tai yhteistyökumppanien osallistamista. Seuraavassa kokouksessa olemme vielä arvioinnin kolmannessa vaiheessa (tulevaisuuteen suuntautuminen). Meidän tulee uudelleen arvioida saavutuksiamme suhteessa asettamiimme
tavoitteisiin ja löytää erityisen kehittämisen kohteet. Nyt meillä on ollut liikaa ”tavaraa” emmekä ole
ehtineet perehtyä mihinkään kunnolla.
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Ruotsissa ja Norjassa on menestyksekkäästi käytetty henkilökohtaista palveluohjausta mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden kanssa. Nyt samaa työmenetelmää kokeillaan Suomessa
kaksoisdiagnoosiasiakkaiden kanssa Poiju-projektin parissa.
Opinnäytetyöni tutkii neljän Poiju-projektin asiakkaan kuntoutumisprosessia. Valtioneuvoston
Kuntoutusselonteko 2002 määrittelee kuntoutuksen suunnitelmalliseksi toiminnaksi jonka muutosprosessin tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, hyvinvoinnin ja
työllisyyden edistäminen. Opinnäytetyöni kysyy kaksoisdiagnoosiasiakkailta mitä mieltä he ovat
itse näistä kyseisistä kuntoutumisen osa-alueista nyt kun heidän kuntoutumisensa on vielä kesken.
Lisäksi heiltä kysytään miltä psykososiaalisen työn alueilta he tuntevat tarvitsevansa lisää tietoa
tai tukea.
Kuntoutuksessa korostetaan nykyään asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan omaa asiantuntijuutta. Tässä opinnäytetyössä kaksoisdiagnoosiasiakkaiden kuntoutumista tarkastellaan narratiivisen tutkimuksen avulla. Narratiivisen tutkimusotteen avulla saadaan kaksoisdiagnoosiasiakkaiden oma
ääni kuuluviin. Aineiston analyysitapa on tulkinnallinen ja ymmärrykseen pyrkivä.
Tutkimustuloksien myötä voidaan paremmin ymmärtää kuinka subjektiivinen kokemus kaksoisdiagnoosiasiakkaiden kuntoutuminen on ja kuinka yksilöllisiä ratkaisuja se edellyttää.

Hakusanat: henkilökohtainen palveluohjaus, kaksoisdiagnoosi, kuntoutuminen, teemahaastattelu, narratiivisuus
Säilytyspaikka: Turun ammattikorkeakoulun kirjasto

43

PALVELUYHDISTYS

ry

PALVE
KASEV
TIETÄ
20660
PUH.
WWW

