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1 JOHDANTO
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (KASTE) tavoitteena on lisätä väestön hyvinvointia ja terveyttä, parantaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja laatua sekä
lisätä väestön osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä. Sosiaali- ja terveysministeriön Mieli 2009
–työryhmän suunnitelmassa tavoitteita ovat muun muassa asiakkaan aseman vahvistaminen,
mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen
järjestäminen eri ikäryhmille perus- ja avohoitopalveluja painottamalla. Työryhmä edellyttää
panostusta ikäihmisten mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn ja palveluiden parantamiseen, kokemusasiantuntijoiden ja vertaistoimijoiden mukaan ottamiseen palveluiden suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä palvelukokonaisuuden koordinointia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2009 ja 2012.)
Palveluyhdistys Kaseva ry ja Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö toteuttivat Rahaautomaattiyhdistyksen tuella kumppanuushankkeen MT-navigaattori-projektin vuosina 20102012. Projektin lähtökohtana oli Palveluyhdistys Kaseva ry:n Poiju-projektin (2005-2008) tulokset, joista nousi tarve edelleen kehittää palveluohjausta ja vertaistoimintaa aikuisikäisille
mielenterveys- ja päihdeasiakkaille (Poiju-projekti 2008). MT-navigaattori-projektin suunnitteluvaiheessa käytiin keskusteluja Kaarinan mielenterveys- ja päihdepalveluista vastaavien
viranomaisten kanssa sekä huomioitiin kaupungin mielenterveysohjelma vuosille 2006-2012,
jossa korostettiin erityisesti palveluohjauksen ja verkostoitumisen merkitystä (Kaarinan kaupungin mielenterveysohjelma 2006). Samanaikaisesti Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen
säätiö näki puutteita ikäihmisille suunnatuissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja suunnitteli projektiavustuksen hakemista kehittämistyöhön. Yhteisistä lähtökohdista johtuen Palveluyhdistys Kaseva ry ja Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö yhdistivät projektissa
resurssinsa ja osaamisalueensa.
MT-navigaattori-projektin tavoitteena oli luoda mielenterveys- ja päihdeasiakkaan psykososiaalisen tuen ja kuntoutumisen toimintamalli kehittämällä kohderyhmän henkilökohtaista palveluohjausta sekä ryhmä- ja vapaaehtoistoimintoja. Kehittämistyötä tehtiin yhteistyössä kohderyhmän asiakkaiden läheisten ja viranomaisverkoston kanssa. Kehittämistyön tuloksena
luotiin mielenterveys- ja päihdeasiakkaan psykososiaalisen tuen ja kuntoutumisen toimintamalli, juurrutettiin erilaisia ryhmätoimintoja osaksi kaarinalaista palvelujärjestelmää, perustettiin moniammatillinen Ryhti-ryhmä valvomaan ryhmätoimintojen toteutumista sekä luotiin vapaaehtoistoimijoista koostuva Käsikynkkäryhmä. Projekti lisäsi myös tietoisuutta ja osaamista
palveluohjauksellisesta työtavasta osana sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työkäytäntöjä
ja loi pohjan uudelle vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeelle.
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2 PROJEKTIN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ
2.1 Tavoitteet
Projektin tavoitteena oli tukea aikuisikäisiä mielenterveys- ja päihdeasiakkaita yhteistyössä
läheisten sekä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien tahojen kanssa henkilökohtaisella palveluohjauksella sekä ryhmä-, tuki- ja vapaaehtoistoiminnalla.
Henkilökohtaisella palveluohjauksella pyrittiin vahvistamaan asiakkaan elämänhallintaa ja arjessa selviytymistä sekä ehkäisemään syrjäytymistä yksilötapaamisten ja yhdessä toimimisen
avulla.
Ryhmä- ja tukitoiminnassa pyrittiin lisäämään asiakkaan sosiaalisia valmiuksia ja vuorovaikutustaitoja monipuolisen toiminnan avulla.
Vapaaehtoistoiminnalla pyrittiin tukemaan asiakkaita rekrytoimalla ja kouluttamalla vapaaehtoistoimijoita. Alkuperäisessä projektisuunnitelmassa ollut kokemusasiantuntijoiden rekrytointija koulutustavoite jätettiin pois rajallisten resurssien takia ja siirrettiin seuraavaan hankesuunnitelmaan.

2.2 Kohderyhmä
Projektin kohderyhmänä henkilökohtaisen palveluohjauksen sekä ryhmä- ja tukitoiminnan
osalta olivat aikuisikäiset erilaisten mielenterveys- ja päihdeongelmien tai muiden sosiaalisten haasteiden kanssa elävät kaarinalaiset. Iältään asiakkaat olivat 18-96-vuotiaita. Kaiken
kaikkiaan projektin asiakasryhmä oli hyvin heterogeeninen. Projektin asiakkailta ei edellytetty
diagnoosia tai voimassaolevaa hoitokontaktia.
Moni asiakkaista sairasti masennusta, skitsofreniaa, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, ahdistuneisuushäiriötä, persoonallisuushäiriötä tai neurologista sairautta, esimerkiksi muistisairautta.
Valtaosa päihdeasiakkaista oli alkoholiongelmaisia ja lisäksi muutamalla oli huumeiden käyttöä. Asiakkailla esiintyi myös somaattisia sairauksia, vammaisuutta ja lievempiä mielenterveyteen vaikuttavia asioita, kuten yksinäisyyttä, turvattomuutta, pelkoja sekä elämän ja iän tuomien muutosten aiheuttamia ongelmia.
Tässä projektissa mielenterveydenhäiriöillä tarkoitettiin laajasti monenlaisia psyykkisiä häiriöitä niiden syistä ja vaikeusasteista riippumatta. Päihdehäiriöillä tarkoitettiin alkoholin tai muiden
päihteiden haitallista käyttöä tai vakavaa riippuvuutta. Projektin toisena kohderyhmänä vapaaehtoistoiminnan osalta olivat kaarinalaiset tai lähikunnista tulevat vapaaehtoistoiminnasta
kiinnostuneet aikuisikäiset miehet ja naiset.
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3 PROJEKTIN RESURSSIT
3.1 Projektikumppanuus
MT-navigaattori -projekti toteutettiin Palveluyhdistys Kaseva ry:n ja Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön kumppanuushankkeena, jota hallinnoi Palveluyhdistys Kaseva ry. Perustoimintojen lisäksi molempien yhteistyöorganisaatioiden tavoitteena oli kokeilemalla kehittää kaarinalaisille uusia ja taloudellisia palveluja ja toimintatapoja.
Palveluyhdistys Kaseva ry:n tietopääoma tässä hankkeessa oli erityisesti mielenterveysasiakkaiden palvelujen kehittäminen sekä Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksella toimivien
projektien haku ja hallinnointi. Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön osaaminen painottui vanhusten hoitotyön asiantuntijuuteen. Molemmilla osapuolilla on hyvä kaarinalaisen
palvelujärjestelmän tuntemus. Osapuolet käyttävät toiminnassaan osin samoja ja osin eri verkostoja vanhus- ja vammaistyön toimintakentässä.
Toiminnanjohtajat tuntevat toisensa pitkältä ajalta, joten osapuolten välillä oli luottamussuhde
jo hankerahoituksen hakuvaiheessa. Projektin aikana toiminnanjohtajat saivat työnohjausta
Turun ammattikorkeakoulun asiantuntijalta. Tapaamiset koettiin tärkeinä ja niiden kautta vahvistui luottamus siihen, että projektissa edettiin asetettuihin tavoitteisiin. Ulkopuolisen asiantuntijan näkemys projektin toiminnoista ja erityisesti tiedottamisen tärkeydestä auttoi ohjaamaan projektiryhmän toimintaa.
Projektin myötä kumppanuusosapuolten toiminta on tullut tutummaksi molempien hallitusten
jäsenille samoin kuin henkilökunnalle. Onnistunut yhteistyö on välittynyt myös Kaarinan perusturvalautakunnalle sekä tiedotusvälineiden ja kaikille avoimien teematilaisuuksien kautta
suurelle yleisölle. Vahva kolmas sektori on tärkeä toimija julkisen palvelujärjestelmän lisänä.
Kumppanuushanke on kasvattanut molempien osapuolten osaamispääomaa. Toiminta oli taloudellista, kun päällekkäistoiminnoilta vältyttiin mm. hallinnon, taloudenhoidon, tiedotuksen
ja varsinaisen toiminnan järjestämisen suhteen. Molemmat osapuolet ovat saaneet myös valtakunnallista näkyvyyttä, kun hanke on ollut mukana ASPA:n MP-net-verkostossa ja Tandemprojektissa.
Toiminta kumppanuushankkeena toteutetussa MT- navigaattori – projektissa on osoittanut,
että yhteistyöllä saadaan entistä enemmän aikaan kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi.
Toiminta jakaantui tasaisesti ikäihmisten ja työikäisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden
kesken.
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3.2 Projektiryhmä
Projektiryhmä koostui projektipäälliköstä, säätiön edustajasta sekä projektityöntekijöistä. Projektipäällikkönä toimi Palveluyhdistys Kaseva ry:n toiminnanjohtaja. Alussa projektiin palkattiin kolme sosiaalialan (sosionomi AMK, sosionomi YAMK, sosiologi VTM) työntekijää, joista kaksi ajalle
1.5.2010-31.12.2012 ja kolmas 1.9.2010-30.4.2012. Henkilöstömuutosten vuoksi projektiin palkattiin
terveysalan osaaja (sairaanhoitaja YAMK) ajalle 15.2.2012-31.12.2012. Projektityöntekijöistä yksi
nimettiin vastaavaksi projektityöntekijäksi ajalle 1.2.2012-31.12.2012.
Projektipäällikkö vastasi projektin kokonaisuudesta, taloudesta ja projektiryhmän ohjaamisesta sekä
toimi ohjausryhmän puheenjohtajana. Projektityöntekijät vastasivat projektin toteuttamisesta, raportoinnista, dokumentoinnista, tiedottamisesta, asiakastyöstä, koulutusten järjestämisestä sekä hyvien
käytäntöjen juurruttamisesta kaarinalaiseen palvelujärjestelmään.
Projektiryhmä kokoontui noin joka kolmas viikko. Palavereissa käytiin läpi toiminnan nykytilanne
ja ajankohtaiset asiat sekä luotiin suuntaviivoja, arvioitiin ja kehitettiin toimintaa. Projektiryhmä piti
neljä kehittämispäivää. Lisäksi kehittämispäiviä järjestettiin yhdessä Kaarinan kaupungin kotihoidon
henkilökunnan, Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin henkilökunnan sekä Palveluyhdistys Kaseva
ry:n Avoin kohtaamispaikka Kiesin henkilökunnan kanssa. Projektityöntekijät pitivät viikkopalavereja
(MART-työryhmä), joissa arvioitiin mennyttä ja suunniteltiin tulevaa sekä käytiin läpi ajankohtaisia
asioita ja asiakaskohtaamisia.
Projektityöntekijät osallistuivat projektin aikana laajasti eri sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin. Projektityöntekijöillä oli mahdollisuus käydä työnohjauksessa ja osallistua Palveluyhdistys Kaseva ry:n
järjestämiin työhyvinvointipäiviin. Oman lisänsä projektiin toivat kolme opiskelijaa, jotka suorittivat
opintoihin kuuluvan harjoittelun projektissa.

3.3 Ohjausryhmä
Ohjausryhmä arvioi ja seurasi projektin toteutumista ja kehittämistyötä. Projektin aikana ohjausryhmä kokoontui yhteensä kymmenen kertaa. Puheenjohtajana toimi Palveluyhdistys Kaseva ry:n
toiminnanjohtaja ja sihteerin tehtävästä vastasivat projektityöntekijät vuorollaan. Ohjausryhmältä kerättiin palautetta projektista syksyllä 2011 kyselylomakkeella ja syksyllä 2012 yhteistoiminnallisesti.
Ohjausryhmältä saadut palautteet ja kehittämisehdotukset huomioitiin projektin suunnittelussa ja
toteutuksessa. Ohjausryhmässä tapahtui projektin edetessä henkilövaihdoksia.
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Kaikki ohjausryhmään kuuluneet jäsenet:
Aaltonen Johanna, osastonhoitaja, Kaarinan aikuispsykiatrian poliklinikka
Hautala Erja, vanhustyön palveluohjaaja, Kaarinan hyvinvointipalvelut
Heino Pirkko, toiminnanjohtaja, Palveluyhdistys Kaseva ry
Hermonen Merja, kirkkoherra, Piikkiön seurakunta
Jansén Annastiina, projektityöntekijä, Palveluyhdistys Kaseva ry
Karlsson Anna-Mari, sosiaalityöntekijä, Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti
Koskinen Samuli, toiminnanjohtaja, Omaiset Mielenterveystyön tukena L-S yhdistys ry
Loijas Ritu, projektityöntekijä, Palveluyhdistys Kaseva ry
Mikkonen Antti, ylilääkäri, Kaarinan Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti
Nieminen Minna, toiminnanjohtaja, Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö
Pirttikoski Minna, projektityöntekijä, Palveluyhdistys Kaseva ry
Riittonen Teija, vammaispalveluohjaaja, Kaarinan Hyvinvointipalvelut
Sjöblom Seija, vanhuspalvelujohtaja, Kaarinan Hyvinvointipalvelut
Tammi Marjo, erikoissairaanhoitaja, Kaarinan aikuispsykiatrian poliklinikka
Tengström Mirja, vanhustyön palveluohjaaja, Kaarinan Hyvinvointipalvelut
Valtanen Tiina, projektityöntekijä, Palveluyhdistys Kaseva ry
Virtanen Mia, diakoni, Kaarinan seurakunta
Virkki Marja-Leena, sosiaalityöntekijä, Kaarinan Hyvinvointipalvelut
Välimäki Hannele, psykologi, Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti

3.4 Talous ja tilat
Raha-automaattiyhdistys myönsi Palveluyhdistys Kaseva ry:lle projektiavustusta 128 000 euroa
vuonna 2010 ja 138 000 euroa vuosina 2011-2012, yhteensä 404 000 euroa. Projektin kirjanpidosta
vastasi Maininki Kiinteistöpalvelut Oy.
Projektilla oli käytössään työhuone Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön omistamassa
Hovirinnan palvelukeskuksessa ja toinen vuokrattu toimitila Kaarinan kaupungin Omaishoidon tukikeskus Visiitin tiloissa. Yhdistyksen ja säätiön muut tilat olivat projektin vapaassa käytössä tarpeen
mukaan. Projekti käytti seminaari-, koulutus- ja ryhmätoimintoihin Kaarinan kaupungin ja seurakunnan tiloja.
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4 YHTEISTYÖ JA TIEDOTTAMINEN
4.1 Yhteistyö
Projektin aikana pyrittiin rakentamaan hyvät yhteistyösuhteet eri sosiaali- ja terveyspalveluja
tuottavien tahojen kanssa. Keskeisimmät yhteistyökumppanit olivat Kaarinan kaupungin Hyvinvointipalveluiden Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti, kotihoito- ja vanhuspalvelut, vammaispalvelut, aikuissosiaalityö sekä Kaarinan seurakunta ja Kaarinan Aikuispsykiatrian poliklinikka.
Yhteistyön tekeminen avointa päivätoimintaa tuottavien tahojen (Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin toimintakeskukset Talo ja Nappi&Plätty, Palveluyhdistys Kaseva ry:n Avoin kohtaamispaikka Kiesi, Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön Hovirinnan palvelukeskus,
Piikkiön Hoivataito Oy:n Tupasvilla) kanssa oli säännöllistä ja tärkeää, koska eri tahojen asiakkaat ja henkilökunta pääsivät tapaamaan toisiaan. Yhteistyössä järjestettiin erilaisia retkiä
ja tapahtumia, jotka olivat hyödyllisiä vertaistuen, osallisuuden ja yhteistyön vahvistumisen
näkökulmista. Monelle projektin asiakkaalle osallistuminen tapahtumiin vahvisti itsetuntoa ja
oli keino tutustua eri toimintakeskusten toimintaan, asiakkaisiin ja henkilökuntaan. Yhteistyötä
tehtiin myös Halikon sairaalan vanhuspsykiatrian avohoidon työparin, Salon A-klinikan työntekijöiden, Omaiset Mielenterveystyön Tukena Uudenmaan yhdistyksen OPA-hankkeen projektityöntekijöiden sekä Mielenterveysyhdistys Helmi ry:n palveluohjaajien kanssa. Tapaamiset
olivat työnohjauksellisia ja niissä jaettiin kokemuksia asiakastyöstä.
Yhtenä yhteistyön muotona projektissa oli osallistuminen Kaarinassa toimineeseen palveluohjaustyöryhmän työskentelyyn vuosina 2010-2011. Työryhmän tavoitteena oli pohtia palveluohjauksen merkitystä kaarinalaisessa palvelujärjestelmässä. Työskentelyn tuloksena projektityöntekijät järjestivät kaksi palveluohjauksellisen työotteen kehittämisiltapäivää Kaarinan
kaupungin kotihoidon työntekijöille.
Projektissa tehtiin yhteistyötä Yrjö ja Hanna –säätiön kanssa heidän valmistellessaan Eka Koti
-hankehakemusta Raha-automaattiyhdistykselle. Projektityöntekijät ja projektin nuoret aikuiset mielenterveysasiakkaat jakoivat kokemuksiaan liittyen asumiseen, palveluihin ja kuntoutumiseen hankkeen kirjoitusvaiheessa. Toteutuessaan hankkeen tarkoituksena on tukea nuoria
mielenterveyskuntoutujia itsenäistymään lapsuudenkodistaan.

Yleisöluentotilaisuudet:
n

Päihdeongelma – myytit ja todellisuus Hovirinnan palvelukeskuksessa 11/2010. Luennoitsijana Turun yliopiston sosiaalitieteiden lehtori Heikki Suhonen. Osallistujia noin 25.

n

Lasten ja nuorten masennuksen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen Kaarinan kirkon seurakuntasalissa 4/2011. Luennoitsijana nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Linnea Karlsson. Osallistujia noin 50.
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n

Aikuisten masennuksen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen Kaarinan kirkon seurakuntasalissa 10/2011. Luennoitsijana aikuispsykiatrian erikoislääkäri Hasse Karlsson.
Osallistujia noin 50.

n

Voiko vanhanakin oppia onnellisuutta? Kaarinan kirkon seurakuntasalissa 11/2011. Luennoitsijana psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen. Osallistujia noin 50.

n

Naisten ilta ”Sydän täynnä tunteita – naisen elämän monet roolit” Kaarinan Tähdessä 3/2012. Luennoitsijana tietokirjailija, toimittaja Tuula Vainikainen. Tilaisuus järjestettiin
yhteistyössä kaarinalaisten yrittäjien kanssa. Osallistujia noin 100.

n

Surun kohtaaminen Kaarinan kirkon seurakuntasalissa 9/2012. Luennoitsijana pastori,
kirjailija Hilkka Olkinuora. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Palveluyhdistys Kaseva ry:n
Vastoinkäymiset Voimavaraksi –hankkeen kanssa. Osallistujia noin 50.

n

Iloista ikääntymistä kulttuurin voimalla Tupasvillassa 10/2012. Luennoitsijana lääketieteen ja kirurgian tohtori Vappu Taipale. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Piikkiön Hoivataito Oy:n kanssa. Osallistujia noin 70.

n

Omaisen rooli asiakkaan elämässä Hovirinnan palvelukeskuksessa 11/2012. Luennoitsijana VTL perheterapeutti Sauli Suominen. Osallistujia noin 25.

Muita tapahtumia ja koulutuksia:
n

MT-ajokorttikoulutus (16h) Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön Värttinässä
8.2.-13.5.2011. Kouluttajana YTM Katri Pihlaja. Koulutukseen osallistui projektin työntekijöiden lisäksi Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön, Palveluyhdistys Kaseva ry:n
Avoin kohtaamispaikka Kiesin, Kaarinan Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintin sekä Omaiset Mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys ry:n työntekijöitä. Osallistujia 22.

n

Vapaaehtoistoiminnan seminaari Hovirinnan koulussa 3/2011. Seminaari järjestettiin
yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n Kylä auttaa ja välittää kriisissä –hankkeen kanssa.
Osallistujia noin 70.

n

Palveluohjauksellisen työotteen kehittämisiltapäivät 5/2011 ja 9/2011. Kouluttajina
projektityöntekijät. Koulutus suunnattiin kotihoidon henkilökunnalle. Päivien tavoitteena oli
vahvistaa palveluohjauksellista työotetta kotihoidon arjen työkäytännöissä. Osallistujia 13.

n

Tandem-hankkeen aloitusseminaari (ASPA) Paimiosalissa 10/2011. Tilaisuudessa MTnavigaattori-projektin toiminnan esittely.

n

Henkilökohtainen palveluohjaus –toimintamallin info/koulutustilaisuus Paimiossa
12/2011. Projektityöntekijä kutsuttiin kertomaan kotihoidon henkilökunnalle projektin kehittämästä toimintamallista.

n

Tunnekuunteleminen® –peruskoulutus Tuorlan Majatalossa 12.-13.3.2012. Kouluttajina psykoterapeutit Sirkka-Liisa Kuitunen ja Pentti Kivinen-Aalto. Koulutukseen osallistui
projektin työntekijöiden lisäksi Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön ja Palveluyhdistys Kaseva ry:n henkilökuntaa. Osallistujia 15.
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n

Vapaaehtoistoimija osana työyhteisöä –koulutus Kotikunnaassa 4/2012. Kouluttajana
suunnittelija Jarkko Utriainen. Osallistujia noin 40.

n

Retkipäivä Hyrsylän mutkaan 5/2012. Retkellä mukana vapaaehtoisia, asiakkaita ja projektityöntekijät. Osallistujia noin 50.

n

Tutustumismatka Haabersti Klubimajaan Tallinnassa 27.-28.9.2012. Projektiryhmä tutustui mielenterveysasiakkaiden klubitaloperiaatteella toimivaan tallinnalaiseen päiväkeskukseen.

n

Dementiasairaudet, niiden erityispiirteet ja hyvä hoito Hovirinnan koululla 11/2012.
Luennoitsijana lääketieteen tohtori, geriatrian erikoislääkäri Markus Halminen. Koulutus
suunnattiin Kaarinassa ikäihmisten parissa työskenteleville mm. kotihoidon ja palvelukeskusten henkilökunnille. Osallistujia noin 50.

n

MT-navigaattori-projektin loppuseminaari Kaarina-Teatterissa 24.1.2013.

4.2 Tiedottaminen
Projektista tiedotettiin alussa tutustumiskäyntien yhteydessä yli 50:een sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavaan tahoon. Projektin esite ja käyntikortit tulivat käyttöön syksyllä 2010. Projektin etenemisestä, tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotettiin Kaarinan perusturvalautakunnalle,
Palveluyhdistys Kaseva ry:n ja Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön hallituksille,
projektin ohjausryhmälle, yhteistyökumppaneille ja lehdistölle. Yleisötapahtumista ilmoitettiin
myös kaupungin yleisillä ilmoitustauluilla.
Asiakkaille tiedotettiin henkilökohtaisesti, kirjeitse, puhelimitse sekä sähköpostilla. Asiakassuhteen alussa asiakkaille jaettiin projektin esite ja projektityöntekijän käyntikortti. Yleisöluentotilaisuuksista, tapahtumista ja retkistä tiedotettiin asiakkaille aiheesta ja kohderyhmästä
riippuen. Asiakkaan asioista tiedotettiin yhteistyökumppania asiakkaan luvalla tarpeen mukaisesti. Asiakkaiden omaiset huomioitiin tiedottamisessa asiakkaan toiveiden mukaan.
Projektin sisäinen tiedottaminen hoidettiin projektipalavereissa, joista laadittiin asialistat ja
muistiot. Päivittäinen tiedottaminen hoidettiin sähköpostilla, puhelimitse sekä tarvittaessa henkilökohtaisilla tapaamisilla. Tiivis yhteydenpito ja projektityöntekijöiden nopea tavoitettavuus
koettiin tärkeänä, koska toimipisteet sijaitsivat kolmessa eri paikassa ja projektityöntekijät liikkuivat työssään paljon.
Marraskuussa 2010 Kaarina-lehti julkaisi artikkelin ”Suunnannäyttäjänä elämän ristiaallokossa” (liite 1). Huhtikuussa 2011 Julkaistiin artikkeli ”Vapaaehtoinen on ihminen ihmiselle” Kaarina-lehden Sateenkaarina-osiossa (liite 2). Joulukuussa 2011 projektityöntekijät osallistuivat
Hansakorttelissa järjestettäville vapaaehtoistoiminnan Menu-messuille, josta Turun Sanomat
kirjoitti nettiartikkelin ”Vapaaehtoistoimintaan kaivataan etenkin miehiä” (liite 3). Heinäkuussa
2012 projektityöntekijät kirjoittivat mielipidekirjoituksen ”Hankkeet tärkeä osa kaarinalaista palvelujärjestelmää” Kaarina-lehteen (liite 4).
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5 PROJEKTIN KÄSITTEET
5.1 Henkilökohtainen palveluohjaus
Palveluohjaus on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava työtapa. Sillä tarkoitetaan
sekä asiakastyön menetelmää (case management) että palveluiden yhteensovittamista organisaatioiden tasolla (service coordination) (Hänninen 2007, 11). Palveluohjauksen (case management) juuret sijoittuvat Yhdysvaltoihin. Suomessa palveluohjausta alettiin soveltaa asiakastyössä 1990-luvulta lähtien. (Suominen & Tuominen 2007, 7.)
Palveluohjauksen eri työtapoja ovat Suomisen ja Tuomisen (2007, 16) mukaan varsinainen
(yksilökohtainen) palveluohjaus, jolla tarkoitetaan asiakkaan ja työntekijän tiivistä yhteistyötä, palveluohjauksellinen työote, jolla viitataan asiakkaan tarpeen mukaiseen palvelujen
koordinointiin sekä konsultoiva tai neuvova työote, joka tarkoittaa asiakkaan auttamista jonkin tietyn ongelman ratkaisemisessa.
Palveluohjauksen tärkeimpiä elementtejä ovat työntekijän ja asiakkaan aito kohtaaminen ja
luottamuksellinen asiakassuhde (Suominen & Tuominen 2007, 13). Keskeistä on myös ihmisarvon kunnioittaminen ja tasavertaisuus. Asiakaslähtöisyyttä kuvaa asiakkaan kuunteleminen
ja kuuleminen, asiakkaan tarpeiden huomioiminen, asiakkaan omatoimisuuden vahvistuminen
sekä itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Työntekijän ja asiakkaan välinen auttamissuhde
perustuu yhteiseen sopimukseen, jossa on päämäärä ja tavoitteet. (Noppari, Kiiltomäki & Pesonen 2007, 34-36.) Asiakassuhteessa sekä työntekijä että asiakas ovat asiantuntijoita, asiakas oman elämänsä asiantuntija ja työntekijä ammatillinen asiantuntija (Hänninen 2007, 12).
Projektissa palveluohjauksella tarkoitettiin toimintamallia, jossa mielenterveys- ja päihdeasiakkaita tuettiin joustavasti asiakkaan tarpeitten mukaan riittävällä ajankäytöllä ja pienin tavoittein.
Asiakkaan elämäntilannetta pyrittiin tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti, jolloin muun muassa
asiakkaan sosiaaliset suhteet, toimeentulo, terveys ja osallistuminen huomioitiin asiakasta tuettaessa. Asiakastyön kulmakiviä olivat tasavertainen kohtaaminen ja asiakkaan omien arvojen kunnioittaminen. Projektin alussa palveluohjauksesta käytettiin termiä intensiivinen palveluohjaus. Termi muuttui projektin aikana henkilökohtaiseksi palveluohjaukseksi, jota käytetään
tässä raportissa.
Suominen ja Tuominen (2007, 41) kuvaavat palveluohjauksen kolmivaiheisena prosessina,
jossa on aloitusvaihe, työvaihe ja lopetusvaihe. MT-navigaattori-projektissa tämän pohjalta
luotiin oma palveluohjausmalli (kuvio 1), jossa palveluohjausprosessi jaettiin neljään osa-alueeseen: kartoitus, toiminta, seuranta ja irtaantuminen.
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KUVIO 1. Palveluohjausmalli Suomista ja Tuomista (2007) mukaillen

Kartoitusvaiheessa selvitettiin kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilannetta, voimavaroja ja
olemassa olevia palveluja sekä rakennettiin luottamusta asiakkaan ja työntekijän välillä. Toimintavaihe oli innovatiivista palvelujen ja erilaisten tukimuotojen suunnittelua ja kokeilemista.
Seurantavaiheessa arvioitiin palvelujen toimivuutta ja tarvittaessa palattiin toimintavaiheeseen. Irtaantumisvaiheen tavoitteena oli päättää palveluohjaus.
Tuki asiakkaille oli konkreettista ja se tarkoitti usein asioiden tekemistä yhdessä. Asiakkaat
ohjautuivat projektiin omasta aloitteesta, omaisen tai viranomaistahon kautta. Projektissa oli
käytössä asiakkaan palvelusuunnitelma ja kirjallinen sopimus tietojen vaihdosta yhteistyökumppaneiden välillä. Asiakasrekisterin ylläpidosta tehtiin rekisteriseloste. Asiakastyön arviointivälineenä käytettiin WHO5-Hyvinvointiseulaa. Projektin päättyessä kaikki asiakastiedot
hävitettiin asianmukaisesti.
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5.2 Vapaaehtois-, vertais- ja tukihenkilötoiminta
Vapaaehtoistoiminnasta on perinteisesti käytetty käsitettä vapaaehtoistyö. Viime aikoina on
kuitenkin alettu enemmän käyttää termiä vapaaehtoistoiminta, sillä on haluttu erottaa selkeästi
vapaaehtoistyö palkkatyöstä. Vapaaehtoistoiminta on vastikkeetonta työtä, josta ei makseta
palkkaa. Sitä määritellään kahden käsitteen avulla; palkattomuus ja vapaaehtoisuus.
Ihmisten altruistinen sitoutuminen ja halu auttaa innostavat vapaaehtoistoimintaan. Altruismia
ja egoismia ei nähdä toisilleen vastakkaisina vaan jatkumona. Eli ihmisen vapaaehtoistoiminta
voi olla altruistista, toista huomioonottavaa samalla, kun se on egoistista eli itseä hyödyttävää
toimintaa. (Lehto 2009, 7-8.)
Vertaistuella tarkoitetaan samassa elämäntilanteessa elävän ihmisen antamaa sosiaalista tukea. Vertaistuki nähdään yhtenä sosiaalisen tuen elementtinä tunnetuen, käytännön avun ja
tietotuen rinnalla. Vertaisryhmä on tukiryhmä, jonka muodostaa saman ongelman omaavat tai
samassa elämänvaiheessa elävät ihmiset. Vertaisryhmän jäsenillä on halu jakaa kokemuksiaan samassa elämäntilanteessa elävien kanssa. Vertaisryhmässä annetaan, saadaan ja jaetaan. Toiminta perustuu vertaisten yhdessä oloon ja kokemusten vaihtoon. Vastavuoroisuus
kuvaakin hyvin vertaisryhmätoiminnan luonnetta. (Leander 2008, 6–7.)
Tukihenkilötoiminta on yksi vapaaehtoistoiminnan muoto, joka eroaa jonkin verran muusta
vapaaehtoistoiminnasta. Se on yksilöllisempää, toisen arjessa toimimista ja vaatii enemmän
sitoutumista ja pysyvyyttä. Tukihenkilötoiminnan tarkoituksena on luoda toimintaa, joka vaikuttaa pysyvästi arjessa selviytymiseen. Parhaimmillaan se tuo lisäarvoa tuettavan elämään,
mutta se ei voi koskaan korvata ammatillista sosiaalityötä. Toisaalta lopputuloksena voi olla,
että palvelutarve vähenee. Joskus maallikkoapu voi jopa olla ammattiapua tärkeämpää ja tuloksellisempaa. On myös todettu, että maallikkojen kyky auttaa erilaisista ongelmista kärsiviä
on paljon odotettua parempi. Tukihenkilö on psykososiaalisen tuen antaja, kokemusten jakaja ja omakohtaisten kokemusten kautta ymmärtävä ihminen. (Arffman & Katajamaa 2010,
12–14.)
Vapaaehtoistoiminnassa jaksaminen edellyttää aina koulutuksen, perehdytyksen, säännöllisen ohjauksen, arvioinnin ja tukemisen lisäksi kiittämistä ja palkitsemista. On muistettava, että
vapaaehtoistyökin maksaa. Vapaaehtoisten elämäntilanteet muuttuvat ja vapaaehtoiset vaihtuvat. Nykyään on tyypillistä, ettei samaan toimintaan tai yhdistykseen sitouduta loppuiäksi.
Siten vapaaehtoisten rekrytointi ja kouluttaminen on jatkuvaa.
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Projektissa termi ”vapaaehtoistoimija” oli yläkäsite, joka kattoi kaikki vapaaehtoistoimijat; tukihenkilöt, rinnalla kulkijat eli käsikynkkäläiset sekä vertaisryhmien ohjaajat. Tukihenkilö oli vapaaehtoinen, jonka tuettava tuli asiakkaaksi viranomaistahon, esim. terveyskeskuspsykologin,
sosiaalityöntekijän, vammaistyöohjaajan ohjaamana tai projektin henkilökohtaisen palveluohjauksen kautta. Tukihenkilölle maksettiin käyntikohtainen 10 euron verollinen korvaus. Rinnalla kulkija eli käsikynkkäläinen vieraili esim. palvelutalon asukkaiden luona keskustelemassa,
lukemassa lehtiä, toimi ulkoilukaverina tai oli mukana auttamassa erilaisissa tilaisuuksissa ja
tapahtumissa. Rinnalla kulkijan autettava ohjautui projektiin joko palvelutalon, omaisen tai autettavan itsensä yhteydenotosta. Vertaisryhmän ohjaajina toimivat joko tukihenkilökurssin suorittaneet tai projektityöntekijät. Vertaisryhmät koostuivat pääasiassa mielenterveys- ja päihdekuntoutujista.
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6 PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN
6.1 Palveluohjauksellinen asiakastyö
MT-navigaattori-projektin työ alkoi toukokuussa 2010. Työntekijät tekivät alussa tutustumiskäyntejä yli 50:een mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä muita terveys- ja sosiaalipalveluja tuottavaan tahoon Kaarinassa ja lähikunnissa. Tutustumiskäyntien tavoitteena oli oppia
tuntemaan erityisesti Kaarinan palvelujärjestelmä, tiedottaa projektista ja luoda hyviä yhteistyösuhteita eri palveluntuottajien kanssa. Palveluyhdistys Kaseva ry:n ja Kaarinan Vanhusten
Palvelukeskuksen säätiön tunnettavuus Kaarinassa edesauttoi projektin näkyväksi tekemistä.
Asiakastyö käynnistyi kesäkuussa 2010. Yhteydenotot tulivat yhteistyökumppanin, asiakkaan
tai omaisen kautta. Ohjaavia viranomaistahoja (liite 5.) oli yhteensä 16: Kaarinan kaupungin Hyvinvointipalveluiden kotihoito- ja vanhuspalvelut (kotihoito, Vinkki, muistihoitaja, Visiitti), vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti, lastensuojelu, aikuissosiaalityö,
terveyskeskus, Monitoimikeskus Tikli sekä Kaarinan aikuispsykiatrian poliklinikka, Kaarinan
seurakunta, Halikon sairaala, Salon A-klinikka, Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö ja Palveluyhdistys Kaseva ry. Muutama asiakas ohjautui itse tai omaisen kautta mukaan
projektiin. Yhteistyötahojen määrään oltiin erittäin tyytyväisiä ja koettiin, että tiedottaminen oli
onnistunut. Suuri asiakasohjauksien määrä osoitti, että Kaarinassa oli tarve projektin kokeilemalle mallille henkilökohtaisesta palveluohjauksesta. Projektissa pyrittiin tekemään tiivistä
yhteistyötä asiakkaan lähi- ja viranomaisverkoston kanssa.
Yleisimmin yhteistyökumppani otti yhteyttä MT-navigaattori-projektin työntekijään ja kertoi
huolesta liittyen asiakkaan selviytymiseen arjessa. Mielenterveyteen liittyvät ongelmat näkyivät asiakkaiden arjessa monin eri tavoin. Huolenaiheita olivat yksinäisyys, asiakkaan eristäytyminen kotiin tai vaikeus osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan, puutteet asiakkaan kyvyssä
huolehtia itsestä, arjen askareista tai asioiden hoidosta. Lähes aina asiakkailla ilmeni tarve
keskustella. Joskus huoli oli epämääräistä, jolloin asiakkaan tilanteesta ei ollut riittävästi tietoa,
asiakas ei itse osannut kertoa tilanteestaan tai yhteistyökumppani kaipasi toisen työntekijän
näkemystä ja neuvoja.
Asiakassuhde käynnistyi yleensä yhteisellä tapaamisella asiakkaan ja yhteistyökumppanin
kanssa, jossa käytiin läpi asiakkaan elämäntilannetta ja sovittiin yhteiset tavoitteet. Tavoitteita
olivat arjenhallinnan vahvistuminen, mielialan ja itsetunnon kohentuminen, aktiivisuuden ja
sosiaalisten suhteiden lisääntyminen, vuorokausirytmin löytyminen sekä osallisuuden vahvistuminen. Kartoitusvaiheessa tehtiin asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma ja sopimus tietojen
vaihdosta yhteistyötahojen kanssa. Tällöin käytiin läpi vaitiolovelvollisuuteen ja luottamuksellisuuteen liittyvät asiat.
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Asiakastapaamisia oli yleensä 2-4 kertaa kuukaudessa, tarvittaessa jopa päivittäin. Tapaamisiin
oli myös mahdollisuus iltaisin. Toimintavaiheessa asiakkaille tarjottiin keskustelutukea, apua
hakemusten täyttämisessä, asunnon etsimisessä, raha-asioiden selvittämisessä, saattoapua
esimerkiksi lääkärikäynneille tai sosiaalitoimistoon, vertaisryhmätoimintaan tai harrastukseen
sekä apua erilaisten palvelu- ja tukimuotojen etsinnässä. Kartoituksen pohjalta asiakkaalle
järjestettiin kotiin esimerkiksi siivouspalvelu, jonka toimivuutta seurattiin yhdessä asiakkaan
kanssa. Joidenkin kanssa laadittiin opinto- tai viikkosuunnitelma, joka auttoi arjen hallinnassa.
Työntekijät lähtivät asiakkaan tueksi esimerkiksi uimahalliin, ATK-kurssille, kauppareissulle,
tutustumaan työkokeilupaikkaan tai hankkimaan apuvälineitä, esimerkiksi rollaattoria tai silmälaseja. Tärkeä osa jokaista asiakassuhdetta oli keskustelutuki, johon varattiin riittävästi aikaa.
Asiakastyöhön kuului olennaisesti asiakastapaamisten lisäksi yhteydenpito asiakkaan lähi- ja
viranomaisverkoston kanssa, verkostopalaverit ja asiakkaan asioiden selvitystyö.
Asiakassuhteet vaihtelivat lyhytkestoisesta pitkäkestoisiin, muutamasta tapaamisesta koko
projektin ajan kestäneeseen asiakassuhteeseen. Lyhytkestoisessa palveluohjauksessa asiakasta autettiin yksittäisissä asioissa, esimerkiksi asunnon hankkimisessa tai tutustumisessa päivätoimintaan. Palveluohjaus jäi lyhytkestoiseksi myös silloin, kun asiakkaan palvelu- ja
tukimuotojen todettiin kartoituksen tuloksena olevan kunnossa, asiakkaan mielenterveys- tai
päihdeongelma oli akuutissa vaiheessa tai asiakkuus ei jostain syystä käynnistynyt.
Moni asiakas löysi itselleen sopivan palvelu- tai tukimuodon ja keinoja parempaan arjenhallintaan. Merkittävä apu monelle asiakkaalle löytyi projektin järjestämistä vertaistukiryhmistä
tai tukihenkilösuhteesta. Aina oikeanlaisen ja asiakasta hyödyttävän palvelun löytyminen ei
ollut helppoa tai edes mahdollista. Palvelujärjestelmä ei tällöin tarjonnut asiakkaalle sopivaa
palvelua, projektin tarjoamat tukimuodot eivät auttaneet asiakasta tai asiakkaan elämäntilanne
ei ollut otollinen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopivan palvelumuodon löydyttyä saattoi haasteena olla myös se, että palvelun laatu ei vastannut sopimusta. Esimerkiksi asiakkaan ostama
siivouspalvelu oli heikkotasoista, mutta asiakas ei itse osannut tai uskaltanut vaatia parempaa
palvelua. Näissä tilanteissa projektityöntekijä toimi asiakkaan apuna ja ”tulkkina” palvelutuottajan suuntaan. Koettujen haasteiden vuoksi palveluiden toimivuuden seuranta osoittautui projektin aikana tärkeäksi.
Irtaantumisvaiheessa lähettävään tahoon oltiin yhteydessä ja pyrittiin järjestämään yhteinen
tapaaminen tai verkostopalaveri. Asiakastapaamisten määrää harvennettiin ja palveluiden toimivuutta seurattiin edelleen. Asiakassuhteen päätyttyäkin asiakkaalla oli mahdollisuus olla yhteydessä projektityöntekijöihin puhelimitse. Jotkut asiakassuhteet olisivat vaatineet enemmän
aikaa tavoitteiden saavuttamiseksi tai henkilökohtaisen palveluohjauksen mukaisen toiminnan
jatkumista asiakkaan arjen hallinnan tukemiseksi.
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Kopparitoiminta
Palveluohjauksessa kokeiltiin niin sanottua kopparitoimintaa, jolla tarkoitettiin erityisen tiiviin
tuen tarjoamista asiakkaalle kuntouttavan laitosjakson tai muun hoitojakson päättyessä. Kopparitoiminnassa asiakkaan ja hoitavan tahon kanssa suunniteltiin asiakkaan kotiutumista jo
hoidon aikana. Projektityöntekijä tuki asiakasta kotiin paluussa, tarjosi keskustelutukea, auttoi
kodin laittamisessa, asioiden hoitamisessa ja sopivien palvelu- ja tukimuotojen etsimisessä.
Kopparitoimintaa kokeiltiin yhteensä 10 asiakkaan kanssa.
Tiiviimmillään yhdelle asiakkaalle tarjottiin tukea viikoittain noin kuusi tuntia kerrallaan puolen vuoden ajan. Yhteistyö asiakkaan läheis- ja viranomaisverkoston kanssa oli onnistunutta,
asiakkaan tilannetta seurattiin kokonaisvaltaisesti ja kukin taho tiesi oman roolinsa asiakkaan
hoidossa. Projektityöntekijän tehtävänä oli tukea asiakasta arjessa, jolloin asiakkaan kanssa
tehtiin viikko-ohjelmaa, rakennettiin päivärytmiä ja järjesteltiin yhdessä kotia. Asiakkaan kanssa suunniteltiin seuraavia tapaamisia ja asiakkaan tarpeet otettiin huomioon. Keskustelutuen
merkitys oli suuri. Asiakkaan motivaation ja tiiviin työskentelyn tuloksena asiakkaan omat voimavarat ja arjenhallinta lisääntyivät kokeilun aikana.

Asiakastyön arviointia
Asiakassuhteita projektin aikana oli yhteensä 77 (liite 5). Asiakkaita olisi ohjautunut tätäkin
enemmän, mutta kehittämistyön ja resurssien näkökulmasta asiakkaiden määrää rajattiin. Uusia asiakkaita otettiin heinäkuuhun 2012 saakka ja asiakastyö päätettiin marraskuussa 2012.
Yhteisesti asiakkaan kanssa asetetut tavoitteet vaihtelivat arjen pienten konkreettisten asioiden hoitamisesta suuriin yksilön voimavaroja vaativiin muutoksiin, esimerkiksi rollaattorin
hankkimisesta opintojen etenemiseen tai yksinäisyyden tunteen vähenemiseen. Tämän vuoksi tavoitteiden saavuttamista tarkasteltiin aina suhteessa yksilöön ja yleisiä johtopäätöksiä tai
päätelmiä henkilökohtaisessa palveluohjauksessa saavutetuista tavoitteista tehtiin harkiten.
Projektityöntekijät arvioivat, että 40 asiakkaan tavoitteet saavutettiin palveluohjaussuhteen aikana. On kuitenkin muistettava, että asiakkaiden kokemukset tavoitteiden saavuttamisesta
saattoivat poiketa merkittävästikin työntekijöiden arvioista.
Palveluohjauksesta vastaavien projektityöntekijöiden kokemus asiakastyön tekemisestä oli,
että työ asiakkaiden parissa oli erittäin antoisaa ja pienillä teoilla voitiin saada merkittäviä muutoksia aikaan asiakkaan elämässä. Projekti mahdollisti asiakastyön tekemisen joustavasti ja
asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Projektityöntekijöiden näkemys oli, että erityisesti
hyvistä vuorovaikutustaidoista, asiakkaan yksilöllisestä kohtaamisesta sekä palvelujärjestelmän tuntemuksesta oli hyötyä projektin palveluohjaustyössä.
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Asiakastyön haasteita olivat erityisesti kohderyhmän tarpeisiin vastaaminen, tiedonkulun ja
yhteistyön ongelmat sekä projektin rajallinen kesto. Monella projektin asiakkaalla oli tarve
saada tiivistä tukea arjessa selviytymiseen ja kodin ulkopuoliseen toimintaan lähtemiseen.
Kaarinalaisessa palvelujärjestelmässä toimii useita asiakkaille neuvontaa ja ohjausta tarjoavia
tahoja, mutta ei tahoa, joka tarjoaisi riittävän tiivistä tukea erityisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Esimerkiksi nuorten kohdalla aktivoiminen ryhmätoimintaan lähtemällä yhdessä
kuntosalille tai saattamalla vertaistukiryhmään motivoi ja auttoi asiakasta kiinnittymään toimintaan. Ikäihmisten kohdalla korostui ajan käyttö ja keskustelutuen merkitys ja työntekijän mukanaolo esimerkiksi päivätoimintaan tutustumisessa. Projektin aikana näihin tarpeisiin vastattiin,
mutta juurruttamisvaiheessa haaste nousi uudelleen esiin.
Asiakastyöhön liittyviä yhteistyöongelmia olivat tiedonkulun katkokset projektityöntekijöiden
ja yhteistyökumppanien välillä. Esimerkiksi projektityöntekijä ei saanut yhteistyökumppanilta
tietoa asiakkaan sairaalaan joutumisesta ja meni kotikäynnille turhaan tai yhteistyökumppani
koki, ettei tiennyt mitä projektityöntekijä oli asiakkaan kanssa tehnyt. Projektityöntekijät kokivat
myös, että heidän työnkuvaansa ei aina ymmärretty oikein ja se saatettiin sekoittaa perustyöhön. Projektityöntekijöiden odotettiin esimerkiksi tekevän toiselle taholle kuuluvia töitä, kuten
lääkkeiden jakaminen asiakkaille. Syitä yhteistyöongelmille saattoivat olla esimerkiksi kolmannen sektorin rooli palvelujärjestelmässä, projektin rajallinen kesto tai se, ettei luottamus ehtinyt
rakentua projektityöntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden välille.

6.2 Ikäihmisten palveluohjaus
Projektin alkuvaiheessa huomattiin, että ikäihmisiä ohjautui projektin asiakkaiksi suhteellisen
paljon. Tästä johtuen yhteistyötä tehtiin tiiviisti Kaarinan kaupungin kotihoito- ja vanhuspalveluiden kanssa. Projektityöntekijät olivat mukana Kaarinassa toimivassa palveluohjaustyöryhmässä, jonka työskentelyn tuloksena järjestettiin kaksi kotihoidolle suunnattua kehittämisiltapäivää
vuoden 2011 aikana. Kehittämisiltapäiviin osallistui 13 kotihoidon työntekijää. Tavoitteena oli
palveluohjauksellisen työotteen juurruttaminen osaksi kotihoidon arjen työkäytäntöjä, asiakaslähtöisyyden vahvistaminen, kokemusten ja hiljaisen tiedon jakaminen sekä ratkaisukeinojen
löytäminen työssä koettuihin haasteisiin.
Projektin viimeisenä toimintavuotena helmikuussa 2012 projektiin palkattiin uusi projektityöntekijä. Tässä vaiheessa yhteistyötä tiivistettiin entisestään Kaarinan kaupungin kotihoidon
kanssa. Projektityöntekijän työnkuva laadittiin vastaamaan kotihoidon palveluiden tarvetta yli
65-vuotiaiden mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tukemiseksi. Työnkuvaan kuului ikäihmisten henkilökohtainen palveluohjaus, kotihoidon työntekijöiden mahdollisuus konsultoida puhelimitse projektityöntekijää puhelinaikana arkipäivisin ja kotihoidon työntekijöiden mahdollisuus
käyttää projektityöntekijää työparina asiakaskäynneillä.
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Projektissa pyrittiin hyvään tiedottamiseen ja yhteistyökumppanien ottamiseen mukaan kehittämistyöhön. Kotihoito- ja vanhuspalvelun johdon kanssa tehtiin suunnittelutyö. Projektityöntekijä kävi tutustumassa ja kertomassa työnkuvastaan kaikissa seitsemässä kotihoidon tiimissä
ja tapasi kotihoidon johtajaa sovitusti. Projektin päättyessä projektityöntekijä kävi vielä palautekierroksella kotihoidon tiimeissä.
Ikäihmisiä ohjautui projektiin yhteensä 37 (yli 63-v.). Viimeisenä toimintavuotena uusia kyselyitä ikäihmisiä koskien tuli 18, joista henkilökohtaiseen palveluohjaukseen siirtyi 12 asiakasta.
Syitä ohjautumiselle olivat yksinäisyys, masennus, pelot, turvattomuus, keskustelutarve, palveluihin saattaminen sekä palvelu- ja tukimuotojen kartoittaminen. Yhdistävä tekijä asiakkailla
oli suuri keskustelun tarve. Ikäihmisten kanssa käytiin myös tutustumassa palvelu- ja toimintakeskusten toimintaan, etsittiin sopivia tukihenkilöitä, hankittiin apuvälineitä, varattiin vastaanottoaikoja ja hoidettiin yhdessä arkisia asioita. Ikäihmisten kohdalla panostettiin riittävään
ajankäyttöön ja kiireettömään asiakkaan kohtaamiseen. Pienillä asioilla pystyttiin auttamaan ja
kohottamaan ikäihmisen elämänlaatua merkittävästi.
Projektin suunnitteluvaiheessa ei osattu huomioida kohderyhmän kaikkia tarpeita. Pieneksi,
mutta merkitykselliseksi asiaksi nousi ikäihmisten kohdalla projektityöntekijöiden käyntikortit,
joissa puhelinnumero oli ilmoitettu maatunnuksen kanssa. Tästä syystä jotkut asiakkaat eivät
osanneet ottaa yhteyttä työntekijöihin.
Ikäihmisten tarpeiden huomioiminen koettiin onnistuneena projektin näkökulmasta, koska kentältä tulleeseen tarpeeseen pystyttiin reagoimaan nopeasti kokeilemalla uusia toimintatapoja.
Ikäihmisiä ohjattiin onnistuneesti henkilökohtaiseen palveluohjaukseen, mutta työparityöskentely- tai puhelinkonsultaatiomahdollisuutta ei juurikaan hyödynnetty Kaarinan kotihoidossa.
Kaarinan kaupungin muistihoitaja kuitenkin hyödynsi työparityöskentelymahdollisuutta pyytämällä projektityöntekijää mukaan kotikäynneille muutaman asiakkaan kohdalla tavoitteena
kartoittaa yhdessä asiakkaan tilannetta. Projektin arvioinnissa nousi esiin, että uusien toimintatapojen juurruttamiselle ja uuteen työntekijään tutustumiselle olisi pitänyt olla enemmän aikaa.
Pohdittavaksi jäi, olisiko projektityöntekijän mukana olo kotihoidon tiimipalavereissa tehnyt lähestymisen projektityöntekijään helpommaksi. Lisäksi puhelinajan käyttämättä jättäminen jäi
arvoitukseksi, sillä sitä oli toivottu kotihoidon työntekijöille suunnatussa palautekyselyssä.
Kotihoidon työntekijöille tehdyssä palautekyselyssä keväällä 2012 tavoitteena oli selvittää yhteistyökumppanien kokemuksia toimintatapojen sopivuudesta ja koetuista hyödyistä kaarinalaisessa palvelujärjestelmässä. Kyselyyn vastasi 20 kotihoidon työntekijää. Kyselyssä nousi
esiin, että kotihoidon työntekijöille aiheuttavat huolta erityisesti muistisairaat sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaat. Projekti järjesti iltapäivän pituisen koulutustilaisuuden muistisairauksista, johon kutsuttiin kouluttajaksi LT Markus Halminen. Koulutus suunnattiin kaikille kaarinalaisille vanhustyötä tekeville työntekijöille.
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6.3 Vapaaehtois-, vertais- ja tukihenkilötoiminta
Projektin aikana huomattiin, että vapaaehtoistoimijoiden tarve on Kaarinassa suuri muun muassa ikäihmisten ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden parissa. Ikäihmisillä, mielenterveyskuntoutujilla ja päihdeongelmaisilla on tarvetta keskustelukumppaniin tai rinnalla kulkijaan kodin ulkopuolella asioidessa. Tarpeeseen pyrittiin vastaamaan rekrytoimalla ja kouluttamalla
vapaaehtoistoimijoita. Heidän sitoutumistaan ja jaksamistaan tuettiin tarjoamalla säännöllistä
koulutusta, työnohjauksellista tukea, tapaamisia sekä virkistystoimintaa.
Jokaisesta tuki- tai käsikynkkäasiakassuhteesta tehtiin kirjallinen sopimus, jossa määriteltiin
toiminnan tavoitteet, autettavan tarpeisiin vastaavat tukimuodot, tapaamiskerrat sekä yhteydenpitokäytännöt. Sopimusta päivitettiin säännöllisesti vähintään kolmen kuukauden välein.
Vertaisryhmät toimivat avoimina ryhminä eikä kävijöistä pidetty rekisteriä.
Projektin aikana tarjottiin mielenterveys- ja päihdekuntoutujille mahdollisuus osallistua erilaisiin joko vapaaehtoisten ohjaamiin tai ammatillisesti ohjattuihin vertaisryhmiin. Lisäksi mahdollistettiin voimaantumisen tueksi rinnalla kulkija tai tukihenkilö. Vapaaehtoistoiminnan tunteja
tehtiin projektin aikana noin runsaat 1000 ja 20 asiakasta sai rinnalleen joko tukihenkilön tai
rinnalla kulkijan eli käsikynkkäläisen.
Hankkeen aikana koulutettiin 18 vapaaehtoistoimijaa, joista neljä toimi tukihenkilönä ja loput
rinnalla kulkijana tai erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa avustajina. Tukihenkilöille järjestettiin 32 tuntia kestävä tukihenkilö- ja vapaaehtoistoiminnankoulutus ja rinnalla kulkijoille
8 tunnin koulutus. Vapaaehtoistoimijoille suunnattuja koulutuksia, virkistystoimintaa ja erilaisia
ryhmä- ja yksilötapaamisia järjestettiin useita. Tapaamisten tavoitteena oli tarjota työnohjauksellista tukea, jakaa kokemuksia, saada vertaistukea, lisätä omaa jaksamista, vaihtaa ajatuksia ja kuulumisia. Vapaaehtoisilla oli mahdollisuus osallistua mm. Helsingissä pidettäviin
mielenterveysmessuihin, projektin järjestämiin luentotilaisuuksiin ja seminaareihin. Lisäksi
projektityöntekijä tapasi vapaaehtoistoimijoita kahden kesken, jolloin voitiin paneutua paremmin ja syvemmin vapaaehtoisen omaan jaksamiseen ja mahdollisiin tuettavan ja autettavan tai
ryhmän välisiin kysymyksiin.
Ammatillisesti ohjattuja ryhmätoimintoja perustettiin projektin toimintakauden aikana kolme;
nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien ryhmä, Palveluyhdistys Kaseva ry:n Avoin kohtaamispaikka Kiesin sunnuntairyhmä sekä naisten suljettu ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä. Ryhmätoiminnot tavoittivat yhteensä keskimäärin 40 asiakasta. Moni asiakkaista osallistui useisiin projektin tarjoamiin ryhmiin. Vapaaehtoisten vetämiä ryhmiä oli kaksi; sählyryhmä
sekä kuntosaliryhmä.
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Sunnuntairyhmän kävijöiden mielestä tapaamiset joka toinen sunnuntai lisäsivät sosiaalista
elämää, mahdollisuuksia tavata muita ihmisiä myös viikonloppuna sekä antoivat virikkeitä uusiin asioihin ja harrastuksiin. Sunnuntairyhmä katkaisi pitkän ja yksinäisen viikonlopun. Se auttoi masentuneen mielentilan kohentamisessa ja piti vireyttä yllä. Sunnuntairyhmä juurtui syksyllä 2012 osaksi Avoimen kohtaamispaikka Kiesin toimintaa ja sen vetovastuu jäi kävijöille.
Nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien ryhmä oli suunnattu alle 30-vuotiaille täysi-ikäisille mielenterveyskuntoutujille. Avoin ryhmä kokoontui kerran viikossa ammatillisesti ohjattuna.
Toiminta juurtui keväällä 2012 osaksi Avoin kohtaamispaikka Kiesin toimintaa.
Kuntosaliryhmä kokoontui vapaaehtoistoimijan vetämänä kerran viikossa. Toiminta juurtui syksyllä 2012 osaksi Avoin kohtaamispaikka Kiesin toimintaa.
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7 PROJEKTISTA SYNTYNEET HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Projektin lähtökohtana ja periaatteena oli, että kehitetyt mallit ja tärkeät tulokset jäisivät osaksi kaarinalaista palvelujärjestelmää, työntekijöiden osaamista ja arjen työkäytäntöjä projektin
päättymisen jälkeen.

Psykososiaalisen tuen ja kuntoutumisen toimintamalli
Psykososiaalisen tuen ja kuntoutumisen toimintamalli (kuvio 2) mielenterveys- ja päihdeasiakkaille syntyi projektin kahden osa-alueen, henkilökohtaisen palveluohjauksen sekä vapaaehtois-, ryhmä- ja tukitoiminnan kehittämisestä ja yhdistämisestä toimivaksi kokonaisuudeksi. Toimintamalli soveltui paremmin mielenterveysasiakkaille, joilla sitoutuminen ja motivaatio
työskentelyyn olivat vahvempaa. Päihdeasiakkaiden kohdalla usein asiakassuhteen luominen
ja asioiden eteenpäin vieminen oli hidasta tai keskeytyi, koska asiakas ei pystynyt yksilötapaamisillakaan olemaan selvin päin.
Henkilökohtaisessa palveluohjauksessa on kysymys prosessista, jossa lähdetään asiakkaan
yksilöllisistä tarpeista ja toiveista. Palveluohjauksessa edetään neljän vaiheen, kartoitus, toiminta, seuranta ja irtaantuminen kautta. Työskentelyssä tärkeitä asioita ovat asiakkaan kohtaaminen, yhteistyö eri sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien tahojen kanssa, riittävä ajan
käyttö, huolellinen kartoitus, erilaisten tuki- ja palvelumuotojen kokeileminen, palvelujen toimivuuden seuranta, yhdessä tekeminen sekä asiakkaan saattaminen palvelujen piiriin. Onnistuneen palveluohjausprosessin tuloksena asiakkaan voimavarat ja arjen hallinta vahvistuvat ja
asiakassuhde voidaan päättää.
Vertaisryhmät tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden voimaantua vertaisuuden avulla. Tärkeintä
on, että asiakas voi osallistua itselleen sopivalta tuntuvaan toimintaan. Vapaaehtoistoiminnan
kautta asiakkaalle voidaan tarjota tukihenkilö tai rinnalla kulkija, jonka kanssa keskustella ja
tehdä yhdessä asioita. Toiminnan kautta asiakkaan osallisuus ja rohkeus vahvistuvat sekä
sosiaaliset taidot kasvavat.
Psykososiaalisen tuen ja kuntoutumisen toimintamalli kuvaa mielenterveysasiakkaan polkua
henkilökohtaisesta palveluohjauksesta osallistuvammaksi tai voimaantuneemmaksi yhteiskunnan jäseneksi. Henkilökohtaisen palveluohjauksen kautta palveluohjaaja oppii tuntemaan
mielenterveysasiakkaan yksilölliset tarpeet, elämänhistorian ja nykytilanteen, joka on välttämätöntä asiakkaalle sopivien palvelu- ja tukimuotojen löytämiseksi. Samalla palveluohjaaja
pystyy huomioimaan mahdolliset sudenkuopat, jotka voivat pahimmillaan estää asiakkaan
osallistumisen toimintaan. Asiakas saa palveluohjaajalta tukea palvelu- ja tukimuotojen toimivuuden seurannassa, tukea kodin kynnyksen ylittämiseen sekä vahvistusta toimia yhteiskunnassa olevien normien ja yleisesti hyväksyttyjen toimintatapojen mukaan.
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Vertaisryhmien käyttö kuntoutumisen tukena lisää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja pääomaa. Lisäksi ryhmällä on suuri voimaantumista tukeva vaikutus. Vertaistuessa olennaista on
se, että mielenterveyden ongelmia kokeneella on foorumi, jossa jakaa omaa asiantuntemusta,
tietoa ja kokemusta siitä, millaista on elää tämän tyyppisten vaikeuksien kanssa ja mitkä asiat
voivat auttaa kuntoutumisessa. Ryhmän antama keskinäinen tuki, kumppanuus ja luottamus
luovat paikan omien kykyjen ja mahdollisuuksien esiintuomiseen, ihmissuhteiden luomiseen ja
elämänongelmien ratkomiseen.
Vapaaehtoisilla on tärkeä tehtävä mielenterveystyössä. Hoidon resurssipulaa ei vapaaehtoinen voi kuitenkaan paikata. Mielenterveyskuntoutujan arkisen elämän ja jaksamisen tukemisessa vapaaehtoisen roolilla on tärkeä merkitys. Vapaaehtoinen astuu kuntoutujan elämään
esim. silloin kun hän on siinä kunnossa, että hänet voidaan laitoksesta kotiuttaa. Kuntoutumisprosessin aikana asiakas tarvitsee vertaistukea, mielekästä tekemistä ja sosiaalisia suhteita.
Näissä tukena voi olla tukihenkilö tai rinnalla kulkija.
Toimintamallia arvioitiin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden sekä ohjausryhmän palautteiden avulla. Lisäksi työntekijät suorittivat itsearviointia koko projektin ajan. Toimintamallin mukainen palveluohjauksellinen työote on sovellettavissa laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon
työskentelyssä.
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KUVIO 2. Psykososiaalisen tuen ja kuntoutumisen toimintamalli asiakkaan asemaa vahvistaen
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Ryhti-ryhmä
Kaarinalaisista osaajista koottu moniammatillinen työryhmä Ryhtiryhmä juurtui osaksi pysyvää
toimintaa. Ryhmän tavoitteena on kartoittaa Kaarinan palvelujärjestelmästä puuttuvia mielenterveys- ja päihdekuntoutujia tukevia vertaisryhmiä, sekä yhteistyössä suunnitella ja myös yhteisvastuullisesti toteuttaa vertaisryhmätoimintoja. Ryhtiryhmässä on osallistujia Kaarinan kaupungin
Hyvinvointipalveluiden Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintistä, sosiaalitoimesta ja nuorisopalveluista, Kaarinan aikuispsykiatrian poliklinikalta, seurakunnasta, Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry:stä, Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiöstä sekä Palveluyhdistys Kaseva ry:stä.
Ryhmä kokoontuu noin kahden kuukauden välein ja vetovastuu on vuosittain vaihtuva.

Käsikynkkä
Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön kanssa luotiin laadukkaan käsikynkkätoiminnan malli ja juurrutettiin se osaksi säätiön toimintaa. Vapaaehtoistoimijoita oli ollut säätiön
toiminnassa mukana jo aikaisemmin, mutta projektin kautta luotiin strukturoitu toimintamalli.
Ryhmä koostuu 16 eläkeläisestä, jotka toimivat vapaaehtoisina muun muassa palvelutalojen
asukkaiden arjessa sekä erilaisissa tapahtumissa ja tilanteissa rinnalla kulkijana eli käsikynkkänä. Käsikynkkäläinen voi esimerkiksi ulkoilla, käydä asioilla, teatterissa, keskustella tms.
autettavansa kanssa. Säätiöllä työskentelevän toiminnanohjaajan toimenkuvaan sisällytettiin
vapaaehtoistoiminnanohjaajan tehtävät, johon kuuluu vapaaehtoisten rekrytointi, kouluttaminen, ohjaaminen ja toiminnan koordinointi.

Naistenryhmä
Naistenryhmä kokoontui kahden viikon välein lähes kahden vuoden ajan. Ammatillisesti ohjatun suljetun naistenryhmän ohjaajina toimivat projektityöntekijät ja ryhmään osallistui viisi
naista. Ryhmäkerrat kerrat olivat sisällöltään oppimiseen ja vertaistukeen perustuvia. Ryhmän
tavoitteena oli vahvistaa naisten itsetuntoa, antaa osallistujille välineitä oman sairauden parempaan hallintaan ja kehittää ryhmäläisten psykososiaalisia valmiuksia. Ryhmässä tehtiin
verkosto- ja haavekartta sekä elämänjana, keskusteltiin ryhmäläisille tärkeistä asioista, tehtiin
piknik-risteily, tutustuttiin hevosterapiaan ja osallistuttiin Osaava Nainen -messuille. Ryhmäläisiltä kerättiin palautetta naisten ryhmästä.
Ryhmästä muodostui tiivis vertaistukiryhmä, jota edesauttoi pieni ryhmäkoko, suljettu ryhmä,
ryhmän intensiivisyys sekä ryhmäläisten yhteensopivuus. Projektityöntekijät arvioivat, että ryhmäläiset voimaantuivat ja heistä tuli rohkeampia osallistujia ja aktiivisempia toimijoita ryhmän
aikana. Tästä osoituksena oli, että yksi naistenryhmäläisistä käynnisti oman mielenterveyskuntoutujien vertaisryhmän ja lisäksi osa ryhmäläisistä alkoi kokoontua säännöllisesti ilman
ohjaajia omalla ajallaan. Naisten ryhmä juurrutettiin osaksi Palveluyhdistys Kaseva ry:n Avoin
kohtaamispaikka Kiesin toimintaa vuoden 2013 alusta lähtien.
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Kopparitoiminta
Kopparikokeilu arvioitiin hyväksi ja toimivaksi toimintamalliksi erityisesti mielenterveysasiakkaiden kohdalla. Hoitavan tahon ja asiakkaan kanssa tehtiin yhdessä tiivis hoitosuunnitelma
jo asiakkaan laitosjakson aikana. Suunnitelman mukaan jokaisella taholla oli oma tehtävänsä asiakkaan tukemisessa. Asiakasta tuettiin kokonaisvaltaisella työskentelyotteella, jolloin
hoitava taho keskittyi erityisesti oikean lääkityksen löytämiseen sekä asiakkaan psyykkiseen
tukemiseen. Projektityöntekijä puolestaan tuki asiakasta erityisesti arjen askareissa, intensiivisimmillään puolen vuoden aikana noin 150 tuntia. Asiakkaan tarpeista lähtevä yhteistyö eri tahojen välillä ja asiakkaan motivaatio nähtiin tärkeimpinä muutoksen mahdollistajina. Tuloksena oli asiakkaan voimavarojen lisääntyminen ja asiakkaan siirtyminen avohoidon asiakkaaksi.

Vertaisryhmät
Sunnuntairyhmä kokoontui ammatillisesti ohjattuna joka toinen sunnuntai Avoin kohtaamispaikka Kiesissä. Ryhmän jäsenet olivat pääasiassa Kiesissä käyviä mielenterveyskuntoutujia.
Toiminnan tavoitteena oli katkaista viikonlopun yksinäisyyden tunne tarjoamalla ns. yhteinen
olohuone ja mahdollisuus yhteiseen ruoanlaittoon. Toiminta juurtui pysyväksi ja jatkuu kävijävetoisena.
Nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien ryhmä kokoontui kaksi kertaa kuukaudessa ammatillisesti ohjattuna. Ohjauksesta vastasivat projektin työntekijä ja Kiesin ohjaajat. Toiminta
juurtui syksyllä 2012 osaksi Kiesin toimintaa ja vuoden 2013 alussa ryhmä muuttui kävijävetoiseksi.
Kuntosaliryhmä kokoontui kerran viikossa alkuun vapaaehtoisen ohjaamana ja syksystä 2012
toiminta jatkui avoimena toimintana ilman ohjaajaa.
Projektin aikana syntyneet ja juurtuneet vertaisryhmät ovat hyvä esimerkki siitä, miten esim.
mielenterveyskuntoutujille suunnattujen uusien ryhmien käynnistäminen vaatii alussa ammatillista panosta, ohjausta ja tukemista. Ajan myötä ryhmät itsessään kuntouttavat ja voimaanuttavat kävijöitä, tukevat heitä kokoontumaan ja toimimaan vertaisryhmätoimintaperiaatteella.
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8 PROJEKTIN ARVIOINTI
8.1 Projektiryhmän itsearviointi
Projektissa suoritettiin itsearviointia koko projektin ajan kehittämispäivillä, ohjausryhmän kokouksissa, projektipalavereissa, MART-työryhmässä sekä päivittäisissä keskusteluissa. Projektin aikana tehtiin neljä SWOT-analyysiä. Itsearvioinnissa otettiin myös huomioon kentältä
tulleet palautteet, joista nousseisiin tarpeisiin ja toiveisiin pyrittiin reagoimaan mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi koulutustoiveita huomioitiin, projektityöntekijän työnkuvaa muokattiin,
yleisöluentotilaisuuksia järjestettiin ja yhteistyötä tehtiin näiden tarpeiden mukaan.
Projektin vahvuuksia olivat projektiryhmän usko projektiin, tavoitteellinen työskentely, hyvät
yhteistyösuhteet tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin, Palveluyhdistys Kaseva ry:n ja Kaarinan
Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön tunnettuus kaarinalaisessa palvelujärjestelmässä, työntekijöiden osaamisalueiden hyödyntäminen, hyvät taloudelliset resurssit ja toimivat tilat. Projektin vahvuuksiin kuuluivat myös säännöllisesti pidetyt projektipalaverit, joissa työskenneltiin
tehokkaasti ja myönteisessä ilmapiirissä. Projektipalaverit osoittautuivat tärkeiksi informaation
kulun, kehittämistyön, yhteisten suuntaviivojen luomisen ja yhteishengen kannalta.
Projektisuunnitelma oli laaja, joten siitä keskusteltiin paljon ja päädyttiin keskittymään palveluohjaukseen ja tukitoimintaan, joita tukivat erilaiset tiedotustilaisuudet. Projektin edetessä pyrittiin vastaamaan esille tulleisiin haasteisiin, mistä hyvänä osoituksena on henkilövaihdoksen
yhteydessä uuden työntekijän tehtävien painotuksen suuntaaminen ikäihmisten palveluohjaukseen. Muutenkin projektissa toimittiin joustavasti asiakkaiden eri tilanteet ja vaatimukset
huomioiden.
Tiedotukseen ja palvelujärjestelmän tuntemukseen kiinnitettiin paljon huomiota. Projektityöntekijät tutustuivat kaarinalaisiin ja lähialueen palveluihin ja kertoivat samalla projektista jo heti
alkuvaiheessa. Tiedotustilaisuudet ja lehtiartikkelit antoivat ns. suurelle yleisölle tietoa projektin toiminnasta.
Asiakkaiden kanssa asetetut tavoitteet vaihtelivat arjen pienten konkreettisten asioiden hoitamisesta suuriin yksilön voimavaroja vaativiin muutoksiin. Tämän vuoksi tavoitteiden saavuttamista
tarkasteltiin aina suhteessa yksilöön ja yleisiä johtopäätöksiä tai päätelmiä henkilökohtaisessa
palveluohjauksessa tehtiin harkiten. Lisäksi on otettava huomioon, että asiakkaiden kokemukset tavoitteiden saavuttamisesta saattavat poiketa merkittävästi työntekijöiden arvioista.
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Tukitoiminnan järjestämisessä otettiin päämääräksi alusta lähtien toimintojen juurtuminen kaarinalaiseen palvelujärjestelmään. Erilainen ryhmätoiminta, tukihenkilöt ja vertaistoiminta sekä
ammatillisesti ohjattu naisten ryhmä osoittivat yhteisöllisyyden, vertaisuuden ja osallisuuden
merkityksen mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden voimaantumisessa.
Toimiminen yhteistyökumppaneiden kanssa oli pääasiassa hyvää, mutta toisinaan tiedotuksessa ja tiedon saannissa oli katkoksia. Projektityöntekijöiden työnkuvaa ei aina ymmärretty
oikein, vaan se saatettiin rinnastaa esim. kotihoidon perustyöhön. Kolmannen sektorin rooli
palvelujärjestelmässä ei kaikilta osin ollut selvä. Myös projektin rajallinen toiminta-aika saattoi
olla hidasteena yhteistyön rakentumiselle.

8.2 Yhteistyökumppanien palaute
Yhteistyökumppaneilta kerättiin projektin aikana palautteita keväällä 2011 ja syksyllä 2012.
Palautteita kerättiin sähköisesti ja paperilomakkeilla. Syyskuussa 2012 palautekyselyitä lähetettiin 65 yhteistyökumppanille sekä 7:lle Kaarinan kaupungin kotihoidon tiimivastaavalle,
joiden pyydettiin lähettämään kysely eteenpäin kaikille kotihoidon työntekijöille (yhteensä 50
työntekijää). Vastauksia saatiin 18 ja vastausprosentti oli 15,7%.
Palautteissa projekti tunnettiin henkilökohtaisesta palveluohjauksesta, ryhmätoiminnoista,
tukihenkilötoiminnasta sekä yhteistyön tekemisestä. Yhteistyökumppanit olivat tyytyväisiä
konkreettiseen jalkautuvaan työskentelyyn ja riittävään ajankäyttöön asiakkaiden kanssa, ryhmätoimintoihin, ikäihmisten huomioimiseen, yhteistyön tekemiseen uusien näkemysten saamiseksi. Toisaalta yhteistyökumppanit toivoivat toiminnan jatkumista, yhteistyön ja tiedonkulun
lisäämistä ja vahvistamista, mahdollisuutta suurempaan asiakasmäärään sekä aktiivisempaa
tiedon jakamista. Syksyn 2012 palautteiden kouluarvosanaksi tuli 8,6.
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8.3 Asiakkaiden palaute
Projektin aikana asiakkailta kerättiin palautteita keväällä 2011 ja syksyllä 2012 sekä erikseen
ryhmätoimintojen osalta ryhmien päättyessä. Kyselyä ei lähetetty, jos asiakastapaamisia oli
kertynyt vain yksi, asiakkaalla oli muistisairaus tai asiakkaan osoitetiedoissa oli puutteita. Palautekyselyt vastauskuorineen lähetettiin asiakkaille postitse tai annettiin henkilökohtaisesti
yksilötapaamisella tai ryhmätoiminnassa.
Syyskuussa 2012 73:lle asiakkaalle lähetettiin palautekysely postitse tai annettiin henkilökohtaisesti. Kyselyn mukana oli saatekirje ja vastauskuori. Vastauksia saatiin 29 ja vastausprosentti oli 39,7. Lähes kaikki (26) vastanneista kokivat saaneensa projektista apua tai tukea
elämäänsä, esimerkiksi keskustelutukea, apua asioiden hoitamisessa ja tukea kodin ulkopuoliseen toimintaan lähtemisessä.
”Se vei eteenpäin elämässä, lähdin taas liikkeelle”
”Vihdoin löytyi taho, joka auttoi oikeasti aina siinä missä tarvitsin ja apu oli konkreettista, todella joustavaa ja ihmisläheistä”
”Tavata toisia, vertaistukea, viikonloput ovat muuten niin pitkiä”
Asiakkaat antoivat projektille kouluarvosanaksi 8. Kiitosta saivat eniten ryhmätoiminnat, yksilöllinen tuki, hyvä tukihenkilö, retket, välittäminen ja palveluiden toimivuuden seuranta. Asiakkaat olisivat toivoneet projektin jatkumista ja enemmän yksilö- ja ryhmätapaamisia.
”Minusta välitettiin ja otettiin todesta avuttomuus”
”Projektissa oli hyvää erilaiset retket, ryhmässä keskustelu, sai tutustua uusiin ihmisiin…”
”…Aikaa olisi voinut olla enemmän ryhmätapaamisissa”
”…Miinuspuolena projektin loppuminen. Tällaista tarvittaisiin kovasti ja toivoisin,
että jatkuisi”
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET
MT-navigaattori-projektin punaisena lankana oli tukea kaarinalaisia mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä asiakkaita. Henkilökohtaisen palveluohjauksen sekä vapaaehtois-, vertais- ja tukihenkilötoiminnan kautta pyrittiin vahvistamaan asiakkaiden voimavaroja, elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskunnan jäseninä.
Projektin aikana todettiin, että psykososiaalisen tuen ja kuntoutumisen toimintamalli toimi hyvin
aikuis- ja vanhusikäisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tukemisessa. Asiakkaat hyötyivät jalkautuvasta ja joustavasti tuotetusta avusta, jossa asiakkaan tarpeet huomioitiin ja työntekijän oli mahdollisuus liikkua toimiston ulkopuolella. Päihdeongelmista kärsivien asiakkaiden
tukeminen henkilökohtaisella palveluohjauksella tunnustettiin haastavammaksi. Palveluohjauksella, ei edes intensiivisellä kopparitoiminnan kaltaisella toiminnalla ollut hyötyä tai hyöty oli
vähäistä päihdeasiakkaiden tukemisessa päihteettömyyteen ja parempaan elämänhallintaan.
Hyvien yhteistyösuhteiden luominen ja yhteistyön tekeminen olivat tärkeimpiä edellytyksiä projektin onnistumisen ja tuloksellisuuden näkökulmista. Voidaan todeta, että projekti kolmannen
sektorin toimijana oli riippuvainen julkisen sektorin ja muiden toimijoiden tuesta ja hyvien yhteistyösuhteiden rakentuminen edesauttoi projektin onnistumista merkittävästi.

Palveluohjauksellisen työotteen vahvistaminen
Projektissa syntyneiden kokemusten mukaan Kaarinaan ei välttämättä tarvita erillistä aikuisikäisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluohjaajaa, vaan palveluohjauksellisesta
työotteesta tulisi tehdä osa jokaisen sosiaali- ja terveysalan työntekijän arjen työkäytäntöjä.
Joissakin työyhteisöissä palveluohjauksellinen työote onkin jo luonnollinen osa arkea.
Jatkossa palveluohjauksellisuuden toteutuminen edellyttää muutoksia nykyisissä asenteissa
ja työkäytänteissä. Työntekijöillä tulee olla riittävästi aikaa, halua ja mahdollisuutta työn kehittämiseen sekä oman osaamisen vahvistamiseen. Työn kehittäminen tulee nähdä tärkeänä
osana toimenkuvaa ja sille on varattava riittävät resurssit ja johdon tuki toteutuakseen.
Tämän päivän sosiaali- ja terveysalan töissä kiireellä perustellaan usein heikkoa työn laatua.
Vaikka tämä osittain pitää paikkansa, työntekijä voi aina myös itse vaikuttaa miten aikansa
käyttää ja työyhteisöissä voidaan yhdessä pohtia ajankäytön mahdollisuuksia. Lisäksi työntekijöiden aito asiakkaista välittäminen ja kuunteleminen ovat olennainen osa palveluohjauksellista työotetta, johon jokaisella työntekijällä tulisi olla halua ja tahtoa. Palveluohjauksellisen
työotteen toteutuessa arjen työkäytännöissä erillistä aikuisikäisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden henkilökohtaista palveluohjaajaa ei tarvittaisi.
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Vanhusten Almi-tiimi
Ikäihmisille suunnatuissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa huomattiin projektin aikana
puutteita. Kotihoidon resurssit eivät riitä tarjoamaan asiakkaille riittävästi keskusteluapua tai
tukea arjen pyörittämisessä. Projektin tulokset vahvistavat Kaarinassa jo aikaisemmin todetun tarpeen jalkautuvalle ”Vanhusten Almi-tiimille”. Tällä hetkellä Kaarinan Hyvinvointipalveluiden Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintissä toimii työikäisiin keskittyvä Almi-tiimi. Vanhusten
Almi-tiimi keskittyisi mielenterveyttä tukevaan ja päihteettömyyttä edistävään työskentelyyn
vanhusasiakkaiden arjessa. Työssä korostuisi riittävä ajankäyttö, keskustelutuki, saattaen vieminen ja aktiivinen yhteistyö vapaaehtoistoimijoiden suuntaan.

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
Omaisten, läheisten ja vapaaehtoistoimijoiden tekemän työn merkitys kasvaa yhteiskunnassamme. Projektissa saatiin innostettua useita vapaaehtoistoimijoita mukaan toimintaan tukemaan mielenterveys- ja päihdeasiakkaita. Tarve jäi kuitenkin elämään projektin päättyessä,
sillä tuen tarvitsijoiden määrä on suuri ja kasvaa koko ajan. Erityisesti ikäihmiset tulevat tarvitsemaan kolmannen sektorin toimijoiden panosta entistä enemmän tulevaisuudessa.
Vapaaehtoistoimijat toivovat tänä päivänä joustavia ja innostavia vaihtoehtoja olla mukana
vapaaehtoistoiminnassa. Palveluyhdistys Kaseva ry:n uuden hankkeen ”Vastoinkäymiset voimavaraksi – yhteisöllisyyden voimaannuttava vaikutus” päätavoitteena on luoda Kaarinaan
vapaaehtoistoimijoiden resurssikeskus. Hanketta rahoittaa RAY ja sen toimintakausi on 2012–
2014.
Hankeidea syntyi MT-navigaattori-projektista saatujen hyvien kokemusten ja esiin nousseiden
tarpeiden kautta. Haluttiin lähteä kehittämään vapaaehtoisten jaksamista ja osaamista tukevia
strukturoituja malleja sekä luomaan yhdistyksiä, kuntasektoria ja kansalaisia palveleva yhteinen areena, josta koko kaarinalainen vapaaehtoiskenttä löytyy yhden katon alta.
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Asiakastilastot

Liite 5.
							
HENKILÖKOHTAINEN PALVELUOHJAUS
Asiakkaita yhteensä		
77	 	
miehiä		
35
naisia		
42
 	
18-29-vuotiaita		
10
30-62-vuotiaita		
30	 	
63-79-vuotiaita		
19
80 < -vuotiaita		
18
keski-ikä (vuosina)		
 	 	
Ohjautumisen pääasiallinen syy
mielenterveysongelma		
päihdeongelma		
muut syyt *		
(* muistisairaus, neurologiset sairaudet
vammaisuus, muut sosiaaliset syyt
esim. yksinäisyys, syy epäselvä)

59

Asiakassuhteen keskim. pituus (kk)
lyhin (alle kaksi tapaamista)
 	
pisin
Asiakastapaamisten keskim. lukumäärä

9
0
28
15

31
18
28

Ohjaavat tahot
Kotihoito- ja vanhuspalvelut (kotihoito, Vinkki,
muistihoitaja, Visiitti)		
Mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti
Vammaispalvelut		
Aikuissosiaalityö		
Aikuispsykiatria		
Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö
Lastensuojelu		
Asiakas itse ohjautunut		
Salon A-klinikka		
Halikon sairaala		
Omainen		
Kaarinan seurakunta		
Palveluyhdistys Kaseva ry (Kiesi)
Kaarinan terveyskeskus		
Monitoimikeskus Tikli		
 	
VAPAAEHTOIS- JA VERTAISTUKITOIMINTA
Vapaaehtoistoimintaan osallistuneet
 	
tukihenkilöt
 	
käsikynkkäläiset
 	

Asiakkaat (lm)
30
11
8
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1

yht.

3
15
18

Vapaaehtoistuntien määrä		
1000
Vertaisryhmien määrä		
6
Vertaisryhmiin osallistuneet 	 32
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