TOIMINTAKERTOMUS,
TILINPÄÄTÖS 2019 JA
TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO
HYVÄKSYTTY
KEVÄTKOKOUKSESSA 16.6.2020
Vertaistukea vuodesta 1984
www.irtihuumeista.fi

1

Sisällys
1 TOIMINNAN TARKOITUS

3

1.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

3

1.2 TOIMINTAKALENTERI 2019

5

2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

5

2.1 VAPAAEHTOISTEN KOULUTUS

8

2.2 VAPAAEHTOISTEN TUKI

9

2.3 VAPAAEHTOISTYÖN ARVIOINTI JA SEURANTA

9

3 HUUME- JA LÄHEISTYÖ

10

3.1 LÄHEISTYÖ

10

3.2 HUUMETYÖ

12

3.3 HUUME- JA LÄHEISTYÖN SEURANTA JA ARVIOINTI

12

4. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN

13

4.1 TALOUS JA JÄRJESTÖHALLINTO

13

4.2 JÄSENPALVELUT

15

4.3 EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN

16

4.4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

17

4.5 VIESTINTÄ

18

4.6 YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN ARVIOINTI JA SEURANTA

19

5. KEHITTÄMINEN JA HANKKEET

20

5.1 OIKEUS TURVALLISEEN ARKEEN –HANKE

20

5.3 PALASISTA ETEENPÄIN

23

5.4 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSJÄRJESTÖJEN TUTKIMUSOHJELMA

25

5.5 RAITTILA

25

6. SEURANTA JA ARVIONTI

26

7. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

27

2

1 TOIMINNAN TARKOITUS
Irti Huumeista ry ehkäisee huumeiden käyttöä ja tukee läheisiä sekä käyttäjiä huumeiden käytön
lopettamiseksi sekä vaikuttaa huumetyön ja -politiikan kehittämiseen maassamme. Järjestö
tarjoaa valtakunnallisia vertais- ja ammattitukipalveluja huumeiden käyttäjille, toipujille ja heidän
läheisilleen. Toiminnallaan järjestö ehkäisee ja vähentää huumeiden käytöstä aiheutuvia haittoja
yksilöille ja yhteiskunnalle sekä edistää huumeongelman vuoksi sairastuneiden ihmisten
toipumista. Irti Huumeista ry on huumeiden käyttäjien, toipujien ja heidän läheistensä
edunvalvontajärjestö.
1.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Irti Huumeista tiivisti yhteistyötään ja verkostoitui aktiivisesti erilaisten järjestöjen kanssa
pitääkseen huolta huumeiden käyttäjien, huumeista toipujien ja heidän läheistensä tuesta ja
hoidosta uusissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Maakuntauudistuksessa yhdistys painotti ehyttä
ja tasavertaisesti tarjolla olevaa hoitoketjua, kun sote-palvelut kilpailutetaan.
Syntyneet verkostot auttoivat järjestöjä käyttämään yhteiskuntavaikuttamisen resurssinsa
aiempaa tehokkaammin. Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostossa (ETP) jaettiin ja
hyödynnettiin erilaisten viranomaisten ja tutkimuslaitosten julkaisemaa tietoa.
Valtakunnallisesti huumekysymys nousi laajasti mediakeskusteluun. Suora palaute päättäjiltä ja
muilta kansalaisilta oli, että Irti Huumeista ry tekee merkittävää yhteiskunnallista työtä
muistuttaen hyvinvointierojen vähentämisen tärkeydestä. Yhdistys painotti julkisuudessa työtään
huumeongelman kanssa kamppailevien ja heidän läheistensä tukena ja apuna pääsyssä
huumeettomaan elämään. Verkostot ovat luoneet pohjan yhteistyölle ja yhteiselle
edunvalvonnalle jatkossakin.
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Tarkkaa tutkimustietoa huumekysymyksestä on vain vähän. Suomessa huumeisiin liittyvää
tietoa koostaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Irti Huumeista ry on seurannut
huolestuneena huumetilanteen kehittymistä ja monimutkaistumista.

Teknologisen kehityksen ja sosiaalisen median myötä Irti Huumeista on pystynyt tarjoamaan
tietoa ja sosiaalista tukea aiempaa laajemmin koko Suomen alueella. Huumeongelmaisten,
toipujien ja heidän läheistensä tukeminen on helpottunut erilaisten some-alustojen ja verkostojen myötä. Myös koulutustarjonta on saatu useamman ulottuville kuin aiemmin.
Irti Huumeista ry:n kansainvälinen yhteistyö syveni ja verkostoituminen laajeni. Yhdistys osallistui
alan kansainvälisiin kokouksiin ja sai näin välitettyä omia näkemyksiään kansainväliseen
huumekeskusteluun. Samalla yhdistys sai ideoita oman työnsä kehittämiseen Suomessa.
Etenkin päihde- ja mielenterveystyön yhteistyöverkostot ovat olleet tärkeässä roolissa
edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä.
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1.2 TOIMINTAKALENTERI 2019
Irti Huumeista ry järjesti tiedotus- ja koulutustilaisuuksia yksin ja yhteistyössä muiden järjestöjen
kanssa, osallistui alan ammattilaisten messuihin ja seminaareihin sekä kehitti edelleen
läheistukitoimintaansa.
Koulutuksella lisättiin vapaaehtoisten ja yhdistyksen työntekijöiden tietoja, taitoja ja ymmärrystä
huumekysymyksestä ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Lisäksi vahvistettiin sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisten osaamista huumekysymyksissä. Vapaaehtoisten koulutuksissa ja tapaamisissa
jaettiin tietoa järjestön toimintalinjauksista, kehitettiin osallistujien yhdistystaitoja ja kykyä
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Samalla kehitettiin järjestön yhteisöllisyyttä ja lisättiin
kohtaamisen mahdollisuuksia. Sekä keväällä että syksyllä järjestettiin alueyhdyshenkilöiden
tapaaminen, joissa vahvistettiin valtakunnallisen työn koordinaatiota ja alueellista toimintaa.
Sote-ammattilaisten koulutuksissa ja tilaisuuksissa jaettiin tuoretta tietoa huumekysymyksistä
niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Usein teemana oli läheisten kohtaaminen.
Ihmisarvoista elämää! -tilaisuuksissa herätettiin keskustelua ajankohtaisista aiheista. Vuonna
2019 aiheina olivat kannabis ja huumestrategia.

2 VAPAAEHTOISTOIMINTA
Irti Huumeista ry:n valtakunnallinen alueellinen toiminta perustuu koulutettuihin vapaaehtoisiin, joita
tukevat yhdistyksen palkatut työntekijät. Alueille on nimetty 12 aluevastaavaa tai alueyhdyshenkilöä,
jotka kutsuvat kokoon alueen vapaaehtoiset ja toimijat. Aluevastaaville ja alueyhteyshenkilöille
järjestettiin koulutus- ja verkostoitumispäivät Helsingissä ja Oulussa. Verkostoitumispäiviin
osallistuneet suunnittelivat alueyhteyshenkilöverkoston rakentamista, vaihtoivat vertaiskokemuksia,
saivat tietoa mm. haittoja vähentävästä työstä, huumeista, yhteiskuntavaikuttamisesta ja apua oman
toimintansa suunnitteluun.
VAPAAEHTOISTOIMINNAN TAVOITTEET:
-

Vapaaehtoiset kiinnittyvät yhdistyksen toimintaan löytäen oman tapansa
osallistua ja olla mukana yhdistyksen toiminnassa.
Vapaaehtoiset kokevat osallisuutta ja heille muodostuu tärkeitä ihmissuhteita.
Vapaaehtoiset osallistuvat yhdistyksen koulutuksiin, yhteiskuntavaikuttamis- ja
huumetyöhön ja vahvistavat omaa osaamistaan.

Yhdistyksessä toimi vuoden 2019 aikana sata vapaaehtoista yli 40 paikkakunnalla. Vapaaehtoistyön
tavoitteet saavutettiin vuoden aikana hyvin. Tavoitteiden saavuttamista arvioitiin myös
vapaaehtoisille tehdyllä kyselyllä ja kohtaamisissa saatujen palautteiden perusteella.
Vapaaehtoisten kyselyyn vastanneista 97 % koki, että heidän tekemäänsä vapaaehtoistyötä
arvostetaan. Yhdistyksen vapaaehtoiset kokivat myös suurta osallisuuden tunnetta (97 %)
toimiessaan vapaaehtoisena. Tukea toimintaansa arvioi saavansa hyvin 91,5 % vapaaehtoisista.
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TOIMINTAKALENTERI 2019

TAMMIKUU

HEINÄKUU

• 10.1. Hallituksen kokous, klo 17.00
• 11.1. Henkilökunnan tyhy/kehipäivä
• 26.–27.1. Sururyhmän tapaaminen, Porvoo

• 1.7.–31.7. Toimisto suljettu
• Suomi-Areena, Pori

HELMIKUU

• Käänne ilmestyy
• 5.8.–10.8. Läheisten leiri, Lomakoti Kotoranta
• 13.8. Toimintasuunnitelma työstäminen
• 30.8.–31.8. Läheisseminaari, Kajaani

• Käänne ilmestyy
• 9.–10.2. Läheisseminaari, Pori
• 23.–24.2. Vapaaehtoiskoulutus, peruskoulutus ja tukihenkilökoulutus, Tampere
• 26.2. Hallitus, klo 17.00 (Toimintakertomus, tilinpäätös)
• 27.2. Torstin päivä

MAALISKUU
• Taite ilmestyy
• 8.–10.3. Helmet kokoon - risteily
• 30.–31.3. Vapaaehtoiskoulutus, Viestijöiden ja päivystäjien
koulutus, Helsinki

HUHTIKUU

ELOKUU

SYYSKUU
• Taite-lehti ilmestyy
• 5.9. Hallitus, klo 17.00 (Välitilinpäätös, toimintasuunnitelma ja 		
talousarvio)
• 6.9. Irti Huumeista ry:n 35-vuotisjuhla
• 14.9.–15.9. Vapaaehtoiskoulutus, tukihenkilö- ja lapsitoiminnanohjaajakoulutus Helsinki

LOKAKUU

• Käänne ilmestyy
• 5.–7.4. Läheisseminaari, Lohja
• 13.4.–14.4. Yhdistyksen kevätkokous ja ihmisarvoista elämää
kannabisseminaari, Lahti

• Käänne ilmestyy
• 19.10.–20.10. Syyskokous ja Ihmisarvoista elämää haittoja 		
vähentävän työn seminaari, Helsinki
• 26.10.–27.10. Vapaaehtoiskoulutus, peruskoulutus ja vertaistuki		
ryhmän ohjaajien koulutus, Vantaa

TOUKOKUU

MARRASKUU

• 3.5. Henkilöstön ja hallituksen yhteistyöpäivä, Helsinki
• 4.5. Hallituksen järjestäytymiskokous (Toimintasuunnitelma 		
lähetekeskustelu)
• 8.5.–9.5. Päihdepäivät, Helsinki
• 16.5.–17.5. Toipujien päivät, Mikkeli
• 24.5. Henkilökunnan tyhy/kehi -päivä

JOULUKUU

KESÄKUU
• Käänne ilmestyy
• Taite-lehti ilmestyy
• 1.6. Koulujen päihteetön päätöstapahtuma, Mustikkamaan
uimaranta klo 14–22.
• 10.6.–14.6. OTA-perheleiri ja Irti Huumeista ry:n perheleiri
• 24.6.–31.7. Toimisto suljettu

• 4.11.–8.11. EPT viikko
• 5.11. Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus, Helsinki
• Mielenterveysmessut
• 29.11.–30.11. Läheisseminaari, Kouvola

• Käänne ilmestyy
• Vapaaehtoistoiminnan messut
• 5.12. Vapaaehtoisten päivä
• 12.12. Hallituksen kokous
• 13.12. Pikkujoulut ja glögit

Irti Huumeista järjestää vapaaehtoisilleen läpi vuoden sekä valtakunnallisia että alueellisia
koulutuksia. Vuonna 2019 jatkettiin vapaaehtoisten peruskoulutusta verkossa, mikä madalsi
kynnystä kiinnittyä toimintaan vapaaehtoisen oman aikataulun mukaan.
Vapaaehtoistyön ydintoimintoja yhdistyksessä ovat Irti Huumeista -puhelin, verkkoauttaminen,
läheisryhmän ohjaus, tukihenkilötoiminta, ehkäisevä päihdetyö, viestintä, edunvalvonta sekä
neuvonta ja ohjaus. Vapaaehtoiset osallistuivat myös yhdistyksen Taite-lehden suunnitteluun ja
toteutukseen. Vapaaehtoiset olivat mukana avustamassa messuilla ja tilaisuuksissa. Lisäksi kolme
vapaaehtoista toimi ohjaajina Päihdelinkin Vilpolassa. Vapaaehtoiset osallistuivat yhdistyksen ja
toiminnan markkinointiin muun muassa sosiaalisen median ryhmissä, Twitterissä ja henkilöiden
omilla Facebook-sivuilla.
Vapaaehtoisista valitut aluevastaavat tai alueyhdyshenkilöt vastaavat alueellisen yhteistyön
koordinoinnista sekä yhteistyöstä keskustoimiston kanssa. He ottavat huomioon alueen
vapaaehtoisten voimavarat ja suunnittelevat toimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
Yhdistyksellä on kaikkiaan 12 aluevastaavaa tai alueyhteyshenkilöä seuraavilla alueilla: Helsinki,
Hämeenlinna, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Turku, Seinäjoki ja
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Vantaa. Toimintavuonna 2019 yhdistys tarjosi kaikille alueyhdyshenkilöille tukea, koulutusta ja
mahdollisuuden yhteydenpitoon suljetussa Facebook-ryhmässä. Alueyhdyshenkilöiden toiveesta
perustettiin WhatsApp-ryhmä, jossa he voivat jakaa kuulumisiaan ja ajatuksiaan.
Läheisryhmät eli läheisten vertaistukiryhmät tarjoavat luotettavan ympäristön, jossa voi keskustella
toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Läheisten vertaistukiryhmät on tarkoitettu
huumeidenkäyttäjien läheisille, ja niitä ohjaavat yhdistyksen koulutetut vapaaehtoiset. Irti huumeista
ry:n läheisryhmätoiminta on ainutlaatuista Suomessa. Ryhmänohjaajien tukena, ohjaajina ja
kouluttajina toimivat yhdistyksen läheistyöntekijät. Vapaaehtoisia ryhmänohjaajia on osallistettu
mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan läheisryhmän ohjaajan opasta, jonka työstäminen
aloitettiin loppuvuonna 2019.
Irti Huumeista ry:n vapaaehtoiset ryhmänohjaajat ohjasivat vuonna 2019 kaikkiaan 21
vertaistukiryhmää kahdellakymmenellä eri paikkakunnalla. Vuonna 2019 läheisryhmissä
vertaistukea sai 951 huumeidenkäyttäjän läheistä (2018: 857). Läheisryhmiin osallistuneiden määrä
kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin. Kuluneena vuonna kasvua oli 11 %:a ja kahden viime vuoden
aikana 22 %:a. Ryhmät kokoontuivat kaiken kaikkiaan 166 kertaa. Vertaistukiryhmiä toimi niin
Päihdelinkin Vilpolassa kuin Facebookissakin. Vertaisryhmien toimintaa kehitettiin edelleen
sosiaalisessa mediassa.
Tukihenkilötoiminta tarjoaa ohjausta ja kohtaamisia ihmiseltä ihmiselle. Vuonna 2019 painopisteinä
olivat tukihenkilötoiminnan kehittäminen ja arviointi. Irti Huumeista ry koulutti kymmenen uutta
tukihenkilöä. Toiminta osoitti, että tukihenkilötoiminnan vahvistaminen vaatii johdonmukaista
toiminnan profilointia, alueellista verkostoitumista ja verkostoitumisen vahvistamista sekä
ammatillista tukea alueelle. Uusia tukisuhteita syntyi vuoden 2019 lopussa ja kysyntään pystyttiin
vastaamaan entistä paremmin.
Irti Huumeista -puhelimeen tuli vuoden 2019 aikana 1 138 puhelua (2018: 1 010). Puhelin antoi
tukea huumeongelmaisille ja heidän läheisilleen tarjoten tietoa huumeista ja niiden oheisilmiöistä
sekä tietoa Irti Huumeista ry:n ja muiden tahojen palveluista. Puheluiden määrä jatkaa kasvua,
edelliseen vuoteen verrattuna puheluiden määrän kasvu oli 13 %.
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2.1 VAPAAEHTOISTEN KOULUTUS
Uusia vapaaehtoisia kutsuttiin mukaan messuilla ja Irti Huumeista ry:n tilaisuuksissa. Asiaa
pidettiin esillä yhdistyksen viestinnässä ja järjestötyössä. Yhdistys järjesti 20 koulutusta
vapaaehtoisille. Myös vapaaehtoistyön välityspalvelua Hiiop100.fi-alustaa hyödynnettiin
paikalliseen ja valtakunnalliseen rekrytointiin.
Koulutuksissa jaettiin perustietoa yhdistyksestä ja käsiteltiin huume- ja päihderiippuvuutta,
toimimista vapaaehtoisena tukihenkilönä, ryhmänohjaajana tai päivystäjänä sekä sähköistä
auttamista. Myös läheisteema, oma jaksaminen sekä hyvinvointi olivat teemoina mukana
koulutuksissa.
Koulutuksista kerätään aina palautteet. Vuonna 2019 palautteet osoittivat, että koulutussisällöt
vastaavat osallistujien odotuksia ja tavoitteita. Jokaisen koulutuksen palautteista näkyi myös
yhteisöllisyys ja hyvä ryhmähenki. Osallistujat toivoivat enemmän valtakunnallisia ja syventäviä
koulutuksia. Koulutuspalautteiden arvosanat ovat pääsääntöisesti olleet 4,5:n tasolla asteikolla
1–5.
Yhdistyksen koulutuksissa käytiin arviointikeskustelut ja kerättiin palauteet. Lisäksi
vapaaehtoiset kutsuttiin mukaan koulutussuunnitteluun ja koulutusten toteutukseen. Esimerkiksi
alueyhdyshenkilöiden päivillä vapaaehtoiset pitivät puheenvuoroja aktiivisesti ja
läheisseminaareissa vertaispuheenvuoron piti monesti yhdistyksen vapaaehtoinen.
Vapaaehtoisilta kysytään aina lisäkoulutustarvetta ja aiheiden toteutus otetaan huomioon
seuraavassa koulutuksessa.
Uusien vapaaehtoisten oli vuoden aikana mahdollista suorittaa peruskoulutus
verkkokoulutuksena Google Docs -alustalla. Koulutuksen kävi 15 vapaaehtoista ja palautteen
mukaan 90% heistä haluaisi suorittaa verkkokoulutuksia vastedeskin. 70% koki, että molemmat
koulutusmuodot, live- ja verkkokoulutukset ovat hyviä vaihtoehtoja. Myös syventävät teemat
kiinnostivat koulutukseen osallistuneita. Osana verkkokoulutusta vapaaehtoiset arvioivat omaa
työskentelyään ja oppimistaan verkkoympäristössä.
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2.2 VAPAAEHTOISTEN TUKI
Irti Huumeista ry:n työntekijät tukivat vapaaehtoisia vuoden aikana kohtaamisten, puhelimen ja
sähköpostin lisäksi myös Skype- ja WhatsApp-sovelluksilla. Työntekijät osallistuivat
mahdollisuuksien mukaan alueilla järjestettyihin vapaaehtoisten iltoihin. Vapaaehtoisille
tiedotettiin yhdistyksen ajankohtaisista asioista seuraavasti: Läheinen-uutiskirjeessä
vapaaehtoisille,
Käänne-uutiskirjeessä
jäsenille,
Facebookissa,
henkilökohtaisilla
yhteydenpidoilla sekä kohtaamisissa, koulutuksissa ja muissa tilaisuuksissa.
Keväällä vapaaehtoisille tarjottiin työnohjausta yhdistyksen Helmet kokoon -risteilyn yhteydessä.
Osallistujien palaute työnohjauksesta oli hyvää. Tarve vapaaehtoistyön haasteiden ja tunteiden
purkamiselle sekä ohjaukselle on vastausten perusteella vahvasti olemassa. Työnohjaajan
palautteen mukaan vapaaehtoiset innostuivat työnohjauksesta ja vuoropuhelu oli aktiivista ja
rakentavaa. Yhdistys totesi, että työnohjaus on osa vapaaehtoisten jaksamisen ja oppimisen
tukea myös tulevaisuudessa. Vuoden 2020 koulutusten yhteyteen on lisätty mahdollisuus
työnohjaukselliseen keskusteluun.
2.3 VAPAAEHTOISTYÖN ARVIOINTI JA SEURANTA
Irti Huumeista ry:n vapaaehtoiset raportoivat toiminnastaan numeraalisesti ja keskusteluissa,
raporteissa. Vapaaehtoistoimintaa seurataan useilla numeraalisilla ja laadullisilla mittareilla.
Toimintaa arvioitiin yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Numeraaliset mittarit kootaan neljä
kertaa vuodessa johtoryhmälle.
Vuoden 2019 kyselyssä vapaaehtoiset toivovat enemmän kasvokkain kohtaamisia toistensa
kanssa, mutta myös palkatun henkilöstön kanssa. Tukeen ja vapaaehtoisen oman toiminnan
ohjaukseen toivotaan selkeää lisäresurssia. Kaikki vapaaehtoisille suunnitellut koulutukset
toteutuivat vuoden aikana, samoin toimintakalenterin tapahtumat.
Vapaaehtoinen sosionomiopiskelija alkoi tehdä opinnäytetyötä Irti Huumeista ry:n
vapaaehtoisten psykososiaalisesta jaksamisesta vuonna 2019. Tähän liittyen vapaaehtoisille
tehtiin kysely heidän kuormitustekijöistään ja psykososiaalisen tuen tarpeistaan. Opinnäytetyö
valmistuu vuonna 2020, jolloin sen tulokset ovat kokonaisuudessaan saatavilla.
Vuoden aikana huomattiin, että vapaaehtoisten toimintaraportit ovat jääneet huomattavassa
määrin kirjaamatta. Esimerkiksi Irti Huumeista -puhelimen puheluista noin 45% jäi raportoimatta.
Tällä perusteella myös läheisryhmien kävijämäärä on todennäköisesti suurempi kuin 951.
Toiminnoista nimenomaan puhelinauttaminen ja ryhmäkokoontumiset sekä niiden
osallistujamäärät ovat vapaaehtoisten oman raportoinnin varassa. Vapaaehtoisten
muistuttamista raportoinnista on jatkettu jokaisessa koulutuksessa ja kohtaamisessa.
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3 HUUME- JA LÄHEISTYÖ

HUUME- JA LÄHEISTYÖN TAVOITTEET:
- Edistää huumeiden käyttäjien ja läheisten hyvinvointia ja osallisuutta.
- Luoda kohderyhmille onnistumisen ja yhdessä tekemisen kokemuksia ja iloa.
- Laajentaa ja vahvistaa toimintaa valtakunnallisesti sekä tarjota ammatillista tukea
digitaalisia keinoja hyödyntäen.
Huume- ja läheistyön tehtävänä on ehkäistä huumeidenkäyttöä sekä tukea läheisiä,
huumeidenkäyttäjiä ja toipujia käytön lopettamiseksi sekä arjen voimavarojen löytämiseksi. Irti
Huumeista ry:n ammatillista asiakastyötä tekivät sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö sekä
kokemusasiantuntijat ja vertaiset. Asiakastyön tiimi teki ammatillista asiakastyötä, tuki ja ohjasi
vapaaehtoisia, työkokeilijoita ja kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevia ihmisiä ja opiskelijoita
sekä koulutti ja jakoi ajankohtaista tietoa asiakkaille ja muille tietoa kaipaaville.
Asiakastyön
tiimissä
läheistyöntekijät
ohjasivat
kahta
sosiaalija
terveysalan
ammattikorkeakouluopiskelijaa ja yhtä lähihoitajaopiskelijaa. Harjoittelupaikkana Irti huumeista ry:tä
pidetään kiinnostavana. Yhdistys saa harjoittelupaikkapyyntöjä enemmän kuin on mahdollista
toteuttaa.
Työllistämistoiminnalla edistettiin huumeiden käyttäjien ja läheisten työelämävalmiuksia.
Kuntouttavassa työtoiminnassa ollut ihminen toi läheistyön tiimissä vertaisena esiin oman
elämäntarinansa sekä osallistui mahdollisuuksien mukaan läheistyöntekijän parina
asiakastapaamisiin ja koulutuksiin. Vastaava läheistyöntekijä vastasi yhdessä muiden asiakastyötä
tekevien työntekijöiden kanssa työllistämistoimien piirissä olevien ihmisten työhön perehdytyksestä
ja ohjaamisesta.
3.1 LÄHEISTYÖ
Läheisseminaareja järjestettiin vuonna 2019 neljällä paikkakunnalla (Pori, Kouvola ja
Kajaani). Läheisseminaarien tavoitteena on vahvistaa valtakunnallista ja alueellista toimintaa
sekä herättää kunnissa ja maakunnissa keskustelua läheisten tilanteesta ja oikeuksista
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palveluihin. Seminaarien jälkeen käynnistyi 2 uutta läheisryhmää. Läheisseminaareista viestittiin
laajasti medialle sekä sosiaalisen median kanavissa. Seminaarit saivat huomiota alueiden
paikallislehdissä, alueradioissa ja kunnissa.
Yhdistys järjesti kaksi leiriä. Toinen oli suunnattu läheisille, toinen koko perheelle. Läheisleiri
järjestettiin 5.–10.8.2019 lomakoti Kotorannassa. Leirillä yhdistettiin vertaistuen ja ammatillisen
työskentelyn keinot. Leirit toteutettiin yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa.
Työskentelyryhmien
ohjaajina
toimivat
läheistyöntekijä
ja
3
vapaaehtoista
läheisryhmänohjaajaa. Perheleiri järjestettiin 10.6.–14.6.2019 lomakoti Kallioniemessä.
Perheleirille osallistuneet perheet saapuivat ympäri Suomea. Leirillä keskityttiin arjen rakenteisiin
ja yhdessäoloon.
Läheisten iltoja järjestettiin 5 alueella, ja niihin osallistui yhteensä 40 henkeä. Läheisten illat ovat
avoimia tilaisuuksia, joissa läheisillä on mahdollisuus tavata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan
alueen huumetilanteesta. Läheistyöntekijät tukivat vapaaehtoisia iltojen järjestämisessä ja
toteuttamisessa. Illat järjestettiin seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Imatra, Vantaa ja
Turku. Läheisten iltojen toteutukseen koulutettiin myös pitkäaikaisia vapaaehtoistoimijoita.
Huumekuolemien määrä on vuodesta 1996 THL:n mukaan lähes viisinkertaistunut. Tämä kehitys
näkyy surutyön lisätarpeena. Huumeisiin läheisensä menettäneiden Facebook-ryhmä kasvoi ja
ryhmäläiset toivoivat kasvotusten tapaamista. Irti Huumeista ry suunnitteli suruviikonlopun
tammikuulle 2019, joka täyttyi jo vuoden 2018 puolella. Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus
järjestettiin ehkäisevän päihdetyön viikolla 45, 5.11.2019 Helsingin Tuomiokirkossa. Irti
Huumeista ry koordinoi tapahtumaa. Helsingissä tilaisuutta olivat järjestämässä yhteistyössä
Stop Huumeille ry, Tukikohta ry, KRAN rf, Irti Huumeista ry, Sininauhaliitto, A-klinikkasäätiö,
Myllyhoitoyhdistys ry, Vihreä Keidas ry ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunta. Irti Huumeista ry
toimi myös päihdesensitiivisen surutyön verkostossa. Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuuksia
järjestettiin myös muilla paikkakunnilla Irti Huumeista ry:n aktiivien tuella.
Läheistyönkeskus
Läheistyönkeskus tarjosi asiakkaille matalan kynnyksen yksilö-, pari- ja perhetapaamisia.
Asiakkaiden henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi Läheistyönkeskus järjesti Sururyhmäryhmäprosessin yhteistyössä Mieli ry:n kanssa. Tapaamisten tavoite oli tarjota keskustelu- ja
vertaistukea. Yhdistyksen ammatillisen työn painopiste kääntyi vuoden aikana enemmän
valtakunnallisen vapaaehtoistyön tukemiseen ja edellytysten luomiseen, minkä takia
asiakastapaamisille ei jäänyt resursseja. Kysyntä ja tarve tapaamisiin olivat kovat, mutta
priorisoinnin ja organisaation painopisteen vuoksi kaikkiin asiakkaiden tapaamispyyntöihin ei
pystytty vastaamaan eikä työtä voitu kehittää kohderyhmän tarpeisiin.
Vuoden 2019 aikana Läheistyönkeskuksessa kävi 146 asiakasta yhteensä 126 asiakaskäynnillä.
Asiakastapaamisissa käytettiin mahdollisuuksien ja asiakkaiden toiveiden mukaan myös
työparimallina läheistyöntekijää ja kokemusasiantuntijaa. Läheistyöntekijät vastasivat 384
asiakaspuheluun ja tekstiviestiin sekä toimivat Irti Huumeista -puhelimessa vastaajina
pääsääntöisesti arkisin klo 9–15. Läheistyöntekijät kouluttivat ulkopuolisia ammattilaisia 10
kertaa, joissa kohdattiin yhteensä 315 sote-alan ammattilaista.
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Yhteensä yhdistyksen ammattilaisilla ja vapaaehtoisilla oli vuoden 2019 aikana 3 563
asiakaskontaktia.
3.2 HUUMETYÖ
Irti Huumeista ry toimii toipumisorientoituneesti ja huumetyöhön kuuluu tukihenkilötyö, ehkäisevä
huumetyö, Irti Huumeista -puhelin, verkostoyhteistyö sekä Facebook-ryhmät. Työtä tehdään
erilaisissa verkostoissa huumekuolemien ehkäisemiseksi ja huumehaittojen vähentämiseksi.
Osa Irti Huumeista ry:n henkilöstöstä syvensi vuoden 2019 aikana ymmärrystään ja tietojaan
huumeiden käyttöhuoneista tekemällä apurahan turvin tutustumis- ja opintokäynnin
Kööpenhaminaan.
Opioidikorvaushoidon verkostopäivä järjestettiin 2.12.2019 THL:n tiloissa Helsingissä.
Järjestäjinä olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Irti Huumeista ry, HUS
Riippuvuuspsykiatria, Okey ry ja A-klinikkasäätiö. Yhdistyksen ajankohtaista tietoa vahvistettiin
osallistumalla A-klinikkasäätiön ylläpitämään nopean huumetiedon Nopsa-verkostoon.
Yhdistys oli ensimmäistä kertaa Terveysneuvontapäivien päävastuullinen järjestäjä.
Terveysneuvontapäivät pidettiin Vantaalla Lumossa 14.–15.11.2019. Päivät saivat hyvää
palautetta ja kaksipäiväiseen tilaisuuteen mahtui mm. asiantuntijaluentoja, paneeli ja
kansainvälisiä vieraita. Päivät järjestettiin yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n,
Vantaan kaupungin, A-klinikkasäätiön, A-klinikka Oy:n, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n,
Helsingin kaupungin, Munuais- ja maksaliiton, Suomen Diakoniaopisto HDO:n ja Helsingin
Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n kanssa.
Irti Huumeista ry:n työntekijät moderoivat Facebook-vertaistukiryhmiä arkisin. Ryhmien jäsenet
tarjosivat toisilleen vertaistukea aktiivisesti 24/7. Lisäksi tukea tarjottiin päihdelinkin Vilpolassa.
Vuoden 2019 lopussa suljettuja FB-ryhmiä toimi seuraavasti: Päihteidenkäyttäjien puolisot 43
henkilöä (2018: 30), Ryhmä huumeista irtautumisen tueksi 41 henkilöä (40), Vertaistukiryhmä
toipujille, joilla on lapsia 76 henkilöä (69), Vertaistukiryhmä sisaruksille 89 henkilöä (73),
Sururyhmä 132 henkilöä (95), Läheisten salainen ryhmä 276 henkilöä (291) ja Vanhempien
ryhmä 308 henkilöä (136). Vertaisryhmät ovat kasvaneet lähes systemaattisesti. Vanhempien
vertaistukiryhmä on melkein kolminkertaistunut jäsenmäärältään vuoden aikana. Myös
Sururyhmässä on kasvua toista vuotta peräkkäin.
Liittymispyynnön yhteydessä uusi ryhmän jäsen saa toimintaohjeet ja ryhmän säännöt. Samalla
varmistetaan hänen kuuluvan kohderyhmään. Verkkoauttaminen jatkaa kasvamistaan
tukimuotona.
3.3 HUUME- JA LÄHEISTYÖN SEURANTA JA ARVIOINTI
Yhdistyksen seuranta- ja arviointiprosessit kehittyivät vuonna 2019. Määrällisen seurannan
rinnalle kehitettiin yhteistyössä A-klinikkasäätiön kanssa Arjen toimintakyky -kysely, jota
käytettiin osana huume- ja läheistyön laadullista arviointia. Lisäksi seurantatietoa kerättiin
asiakastapaamisista, ryhmistä, vapaaehtoisten työstä, yhteydenotoista ja palautteista. Myös
Facebook-vertaisryhmiltä kysyttiin palautetta kokemuksista.
Arjen toimintakyky –kyselyn tuloksista kävi ilmi, että Läheistyönkeskuksen asiakkailla on suuri
psykososiaalisen tuen tarve. Arviossa nousivat esille myös läheisten kokema psykososiaalinen
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kuormitus, mielialan haasteet sekä kivut ja univaikeudet. Myös vertaistukiryhmien läheiskyselyt
kertovat samaa. Läheisten kuormitus ja arjen haasteet nousevat selvästi näkyviin silloin, kun
perheessä on huumeidenkäyttäjä. Toisille läheisille vertaistuki on ensisijaisen tärkeää, ja toisilla
on tarve henkilökohtaisiin kohtaamisiin.
Läheistyön laajentamiseksi ja sen näkyvyyden lisäämiseksi todettiin tarvittavan pitkäjänteistä
työtä. Kohderyhmän arvioitiin saavan tarvitsemaansa tukea lisäämällä resursseja, kehittämällä
eri tukitoimintoja ja nostamalla aihetta yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tämän arveltiin auttavan
myös stigman vähentämisessä. Toimintaedellytyksiä asiakastyön lisäämiselle ei saatu
hankehakemusten eikä rahoittajalle tehdyn lisäresurssin hakemisen avulla.

4. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN
Yhteiskuntavaikuttaminen koostuu hallinto-, edunvalvonta-, vaikuttamis-, viestintä- ja järjestötyöstä.
Yhdistys osallistui yhteiskunnalliseen keskusteluun ja huumetyön kehittämiseen julkaisemalla ja
levittämällä alaa käsittelevää materiaalia sekä järjesti keskustelutilaisuuksia sekä Porissa
SuomiAreenassa yhden tiedotustilaisuuden yhdessä muiden päihdejärjestöjen kanssa.
Aktiiviset jäsenet ja vapaaehtoiset olivat yhdistyksen yhteiskuntavaikuttamiseen kuuluvan
edunvalvonnan avainasemassa. Vapaaehtois-, vertais-, ja asiakaspalvelutoiminnassa heiltä saatiin
kokemusperäistä tietoa, jonka perusteella yhdistys nosti julkisuuteen huumeidenkäyttäjien ja
läheisten kokemia epäkohtia. Erityisen tärkeäksi ja ajankohtaiseksi nousivat nuorten
huumekuolemat, kannabis ja sen aiheuttamat psykoosit, läheisten ja huumeiden käyttäjien
hyvinvoinnin haasteet sekä C-hepatiitti.
Irti Huumeista ry:n kokemusperäinen ja ajankohtainen tieto sekä asiantuntemus huumetyöstä tuotiin
suuren yleisön, ammattilaisten ja päättäjien tietoon useissa medioissa ja yhteistyöverkostoissa.
Kokemusperäinen tieto saatiin yhdistyksen jäseniltä sekä vapaaehtoisilta.
Yhdistyksessä seurataan tutkimuksia, joiden tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä. Lisäksi
yhdistyksen henkilökunta ja vapaaehtoiset osallistuvat eri järjestöjen työpajoihin ja
tutkimusseminaareihin. Irti Huumeista ry on mukana A-klinikkasäätiön Päihde- ja
mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa, MIPA 2.0 -hankkeessa. Vuonna 2019 järjestö
osallistui hankkeen tuottamaan kyselyyn Päihde- ja mielenterveysomaisten mielen hyvinvointi ja
siihen liittyvät tekijät.
Yhdistys on antanut lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisista kysymyksistä sekä itsenäisesti että
yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Vuonna 2019 järjestö antoi sekä päihdejärjestöjen yhteisen että
omansa lausuntonsa valmisteilla olleeseen uuteen mielenterveysstrategiaan Kansallinen
mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030. Lausuntotyöstä vastasi
toiminnanjohtaja.
4.1 TALOUS JA JÄRJESTÖHALLINTO
Talous- ja järjestöhallinnon työtapojen kehittämistä jatkettiin. Hallinnossa haettiin
kokonaistaloudellisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka turvaavat toiminnallista kapasiteettia
tulevaisuudessa. Kiinteitä kustannuksia seurattiin ja hankinnoissa etsittiin edullisimmat
vaihtoehdot. Myös Taite-lehden painosmäärää vaihdeltiin toiminnalliset kuukaudet ja tilaisuudet
huomioon ottaen. Kiinteät kulut saatiin vakiinnutettua. Toiminta pystyttiin rahoittamaan ilman
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likviditeettiongelmia. Yhdistyksellä oli tarkka talous, mikä mahdollisti yhdistyksen toiminnan
kehittämisen ja uusien sähköisten toimintojen käyttöön ottamisen. Toiminnan päärahoittajat
olivat STEA ja Helsingin kaupunki. STEAn avustuksilla rahoitettiin pääosa yhdistyksen
yhteiskuntavaikuttamisen, ammatillisen työn ja toiminnan kiinteistä kuluista. Alueellisen
vapaaehtoistyön kustannuksia katettiin myös kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien avustuksilla.
Irti Huumeista ry sai vuonna 2019 STM:ltä huumeiden käyttäjien Terveysneuvontapäivien
järjestämiseksi rahoitusta 12 000 euroa. Lisäksi tapahtumaa rahoitettiin osallistujamaksuilla.
Henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi Kansan Sivistysrahastolta KSR:ltä saatiin 2 000 euron
suuruinen avustus opintomatkalle Kööpenhaminaan huumeiden käyttöhuonetoimintaan
tutustumiseksi. Opintomatkalle osallistui toiminnanjohtaja ja asiakastyön tiimi.
Torsti Koskisen rahasto jatkoi tunnustusten jakamista. Tunnustuksia jaettiin yhteensä 1 800
euroa ja rahaston kulut olivat 1 850 euroa pankkikuluineen. Vapaaehtoistyön palkitut olivat Erkki
Nissi ja Merja Kytöaho. Torsti Koskisen rahaston tunnustuspalkinto jaettiin rikoskonstaapeli Pasi
Oksaselle. Rahastoa purettiin saman verran tilinpäätöksessä. Rahaston saldo oli 31.12.2019
yhteensä 5 343,70 euroa.
Tilinpäätös osoittaa alijäämää 3 924,07 euroa. Varainhankinnan tuotot jäsenmaksut mukaan
lukien olivat vuonna 2019 nettona 22 704,76 euroa. Tilinpäätöksen mukaan Oikeus turvalliseen
arkeen -hankkeen STEA-avustusta siirtyi vuodelle 2020 57 165,70 euroa. Palaset -hankkeesta
jäi saamisia lomapalkkavelan verran 2 991,46 euroa. STEAn AK 3 -avustusta siirtyi seuraavalle
vuodelle 4 836,70 euroa. AY 1 -avustus käytettiin kokonaan. Avustuksella katettiin
yhteiskuntavaikuttamisen toiminta sekä yhdistyksen kiinteät kulut. Avustusmäärät ja niiden
käyttöaste on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Irti Huumeista ry:n alijäämä johtuu siitä, että hallinnon kulut kasvavat avustuksia nopeammin. Irti
Huumeista ry:n kiinteiden kulujen kasvu johtuu mm. henkilökunnan määrän kasvusta hankkeisiin
liittyen. Ulkoiseen tiedotukseen on kuluvana vuonna satsattu. Aktivoimiskampanja Irti Huumeista
– Kiinni elämässä tuotettiin mainostoimistolla. Myös tiedotukseen liittyviä töitä hankittiin
ulkopuolisilta ammattitahoilta. Muilta osin toiminnassa ei ole ollut talouteen vaikuttavia
muutoksia.
Yhdistyksessä ylintä päätäntävaltaa käyttivät jäsenet yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa.
Kevätkokous pidettiin 13.4.2019 Lahdessa ja kokoukseen osallistui 20 ihmistä, joista 18 jäsentä
ja 2 ei-jäsentä. Syyskokous pidettiin 19.10.2019 Helsingissä ja kokoukseen osallistui 12 ihmistä,
joista 12 jäsentä. Yhdistyksen strategisesta toiminnasta vastasi hallitus ja operatiivisesta
toiminnasta toiminnanjohtaja.
Hallituksessa toimivat kaudella 2018–2019: Sami Räsänen (puheenjohtaja), Kari Virtanen
(varapuheenjohtaja), Mette Strauss, Aino-Kaisa Pekonen, Liisa Jaakonsaari, Venla Abney, Piia
Tuosa ja varajäseninä Hannu Pentikäinen, Anniina Sihvonen, Leo Kolttola, Merja Väisänen,
Maria Ronkainen ja Outi Kähkönen.
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Hallituksessa toimivat kaudella 2019–2020: Sami Räsänen (puheenjohtaja), Kari Virtanen
(varapuheenjohtaja), Mette Strauss, Aino-Kaisa Pekonen, Liisa Jaakonsaari, Jari Kyllönen, Piia
Tuosa ja varajäseninä Hannu Pentikäinen, Anniina Sihvonen, Sari Leinonen, Merja Väisänen,
Ida Tyni ja Outi Kähkönen. Aino-Kaisa Pekosen siirryttyä ministeriksi ja pyydettyä eroa hänen
tilalleen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin syyskokouksessa Sari Leinonen ja Sari
Leinosen tilalle varajäseneksi Tapio Jaakkola.
Vuonna 2019 yhdistyksen hallitus piti 8 kokousta ja yhden koulutuspäivän.
Yhdistyksen vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat toiminnanjohtaja, talouspäällikkö,
viestintäpäällikkö, järjestösihteeri, yhteiskuntavaikuttamisen sihteeri sekä vastaava
läheistyöntekijä, kaksi läheistyöntekijää ja huumetyönkoordinaattori. Projektihenkilöstön määrää
mitoitettiin järjestötyön ja hankkeiden mukaisesti. Kaksi projektityöntekijää oli palkattuna Oikeus
turvalliseen arkeen –hankkeessa (aik. Oikeus turvallisempaan arkeen –hanke). Lisäksi yksi
projektityöntekijä oli palkattu Palasista eteenpäin -hankkeeseen, joka toteutetaan yhdessä
Sininauhaliiton kanssa.
Työn suunnittelua lisättiin hallituksen ja henkilöstön osalta sekä yhdessä että erikseen tiimeittäin.
Yhdistyksen hallituksen ja henkilöstön yhteistyötä vahvistettiin yhteisillä kohtaamisilla ja
koulutuspäivillä. Työhyvinvointia edistävä (Tyhy) toiminta on ollut läsnä joka päivä arkisissa
kohtaamisissa työpaikalla. Työnohjausta järjestettiin henkilökunnalle säännöllisesti. Lisäksi
toiminnanjohtajalla oli oma työnohjaus. Työn ohella Tyhy-päivillä kohotettiin henkilöstön
motivaatiota ja lisättiin yhteisöllisyyttä. Vuoden mittaan järjestettiin kaksi Tyhy-päivää, toinen
keväällä ja toinen syksyllä. Lisäksi henkilökunnalla oli mahdollisuus purkaa työviikon tapahtumat
joka perjantai. Yhteistoimintakokouksina työpaikalla pidetään henkilökunnan toimistokokouksia
viikoittain. Näissä kokouksissa kaikilla työntekijöillä on ollut mahdollisuus nostaa työhön liittyviä
kysymyksiä keskusteluun. Työterveyssuunnitelma on ollut kaikkien nähtävillä. Työterveyshuolto
järjestettiin vuonna 2019 Terveystalo Oy:n kanssa.
Yhdistyksen työlle huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä tarpeisiinsa vastaamiseksi sekä
edunvalvontaan ja yhteiskunnan asenteiden muuttamiseksi todettiin olevan enemmän tarvetta,
kuin yhdistyksen resurssit antavat myöten. Tämä koettiin työssä kuormittavaksi tekijäksi. Kaikkiin
alueellisiin tarpeisiin ja esimerkiksi nuoren huumeriippuvaisen tukihenkilötyöhön ei voitu ryhtyä
resurssivajeen vuoksi.
4.2 JÄSENPALVELUT
Yhdistykseen jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa oli 542. Jäsenrekisterin hoitoa uudistettiin ja
tehostettiin. Yhdistykseen liittyi 71 uutta jäsentä. Jäsenhankinta on lähtenyt hyvin alkuun ja sitä
päätettiin tehostaa edelleen vuonna 2020.
Uudet jäsenet tulivat tehostetun jäsenkampanjan kautta messuilla, seminaareissa, koulutuksissa
sekä yhdistyksen nettisivujen kautta. Jäsenasioissa yhteydenottoja oli yhteensä 127 kertaa
sähköpostitse tai puhelimitse.
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Vuoden 2019 tavoitteiden mukaisesti jäseniä aktivoitiin ja sitoutettiin vapaaehtoistoimintaan.
Jäsenet ovat olleet mukana mm. messuilla, mediassa, koulutuksissa, vertaistukitoiminnassa ja
ryhmissä. Heille on annettu tukea, ohjausta ja koulutusta toimintaan.

Irti Huumeista tarjosi jäsenilleen tietoa ja tukea, ohjausta ja sparrausta sekä koulutusta ja
verkostoitumismahdollisuuksia. Jäsenet pääsivät omien resurssiensa ja kiinnostuksensa
mukaisesti mukaan järjestötoimintaan myös vapaaehtoisina. Jäsenviikonlopuissa käsiteltiin
ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia yhteiskunnallisia ja huumepoliittisia kysymyksiä sekä
järjestötoiminnan teemoja. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin Taite-lehti neljä kertaa vuodessa ja
sähköinen Käänne-uutiskirje kaksi kertaa vuodessa.
Jäsenpalvelut:
- Jäsenten neuvonta puhelimitse ja sähköpostitse
- Jäsentiedotteet, Käänne-uutiskirje ja Taite-lehti
- Kevät- ja syyskokoukset
- Jäsenille tarkoitetut koulutukset
- Ajankohtainen tieto
4.3 EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN
Irti Huumeista ry:n jokainen toimija osallistui omalla panoksellaan yhdistyksen
vaikuttamistyöhön. Vaikuttamistyössä tuotiin esille kokemusperäinen tieto ja asiantuntemus
suuren yleisön, ammattilaisten ja päättäjien tietoon. Yhdistys osallistui yhteiskunnalliseen
keskusteluun mm. lähettämällä tiedotteita, lausuntoja ja kannanottoja. Toiminnanjohtaja julkaisi
blogia huumekysymyksistä Uusi Suomi -alustalla. Yhdistyksen vapaaehtoiset ja toimihenkilöt
antoivat haastatteluja ja esiintyivät mediassa. Toimihenkilöt osallistuivat erilaisiin yleisö- ja
ammattitapahtumiin.
Keväällä eduskuntavaalien alla järjestö haastoi eduskunnassa olleet puolueet pohtimaan
huumepolitiikkaa ja tuomaan esille kantansa huumetyöhön. Tulokset julkaistiin Taite-lehdessä.
Vaalien jälkeen puolueisiin ja kansanedustajiin oltiin yhteydessä. Heitä muistutettiin
vastauksistaan vaalien alla. Yhteistyötapaamisia oli hallituksen ministerien ja heidän
avustajiensa kanssa. Lisäksi tietoa ja vinkkejä huumepolitiikkaan liittyen tarjottiin myös
sähköpostitse.
Yhdistyksen edunvalvontatyötä tehtiin verkostoitumalla muiden järjestöjen kanssa.
Yhteistyökumppanit ovat organisaatioista, jotka tukevat Irti Huumeista ry:n perustehtävää.
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Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT) oli tärkeä yhteistyökumppani edunvalvontayölle.
Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja toimi EPT:n vt. puheenjohtajana, EPT:n eri työryhmissä oli
Irti Huumeista ry:n henkilöstön edustus. Lisäksi toiminnanjohtaja osallistui SOSTE ry:n
toimintaan ja järjestöjohtajien tapaamisiin. Kansalaisareenan hallituksen varajäsenenä toimi
yhdistyksen järjestösihteeri.
Vuoden aikana osallistuttiin useisiin messuihin ja tapahtumiin: Sairaanhoitajapäivät,
Päihdepäivät,
SuomiAreena
2019,
Terveysneuvontapäivät,
Mielenterveysmessut,
Asunnottomien yö, Vapaaehtoistoiminnan messut sekä Opioidikorvaushoidon verkostopäivät.
Tapahtumissa kirjattiin keskustelukontaktien määrä ja niitä oli yhteensä 2 813 kpl.
Vuonna 2019 yhdistys täytti 35 vuotta ja järjesti kaikille avoimen seminaarin Helsingin
keskuskirjasto Oodissa 6.9.2020 aiheena Huumestrategiaa - avoin keskustelutilaisuus.
Osallistujia oli 79. Yhdistyksen jäsenviikonlopussa pidettyjen Ihmisarvoista elämää -seminaarien
aiheet olivat keväällä kannabis ja syksyllä toipuminen. Kannabis-seminaari pidettiin Lahdessa
13.4.2019 ja osallistujia oli 34. Toipuminen-seminaari pidettiin Helsingissä 20.10.2019 ja
osallistujia oli 37.
Irti Huumeista ry osallistui useisiin kansainvälisiin päiviin sosiaalisen median kampanjoilla ja
vaikuttamisviestinnän keinoin. Yhdistys toimi 6. kesäkuuta kansainvälisenä päivänä huumeiden
väärinkäytön ja laittoman huumausainekaupan vastustamiseksi (YK), 28. heinäkuuta Maailman
hepatiittipäivänä (WHO), 10. lokakuuta Maailman mielenterveyspäivänä (WHO) ja 17. lokakuuta
Kansainvälisenä päivänä köyhyyden poistamiseksi (YK). 20. marraskuuta Lapsen oikeuksien
päivänä yhdistys nosti esiin lapsen oikeuden huumeettomaan kasvuympäristöön (UNICEF), 25.
marraskuuta puhuttiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen lopettamisesta (YK). Lisäksi
yhdistys toi esille 1. joulukuuta Maailman aids-päivää (WHO), 5. joulukuuta Kansainvälisen
vapaaehtoistoiminnan päivää (UNW) ja 10. joulukuuta Ihmisoikeuksien päivää (YK).
4.4 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälisessä toiminnassa yhdistys sai uutta ja ajankohtaista tietoa, kokemustietoa ja pystyi
jakamaan omaa tietotaitoaan eteenpäin. Kansainvälisessä työssä saatu asiantuntemus
hyödynnettiin yhdistyksen toiminnassa. Samalla kartoitettiin edunvalvontatyön haasteita eri
maissa ja mietittiin niihin ratkaisuja. Yhdistyksen asiakastyön tiimi matkusti opintokäynnille
Tanskaan Kööpenhaminaan tutustumaan huumeiden käyttöhuoneisiin. Matka rahoitettiin
Kansan Sivistysrahaston apurahalla. Lisäksi toiminnanjohtaja osallistui OECD Forumiin 2019
Pariisissa 20.–21. toukokuuta ja Addictions 2019 konferenssiin Lissabonissa 23.–25. lokakuuta.
Kansainvälistä tutkimusta huumeaiheista seurattiin säännöllisesti eri tutkimusjulkaisuista, mm.
seuraavista: Journal of Addiction Medicine, EU:n ja YK:n toimielinten julkaisut, kannanotot ja
muu julkaistu materiaali.
Kansainvälistä yhteistyötä jatkettiin seuraavien järjestöjen kanssa: Drug Watch International,
ECAD – European Cities Against Drugs, EURAD – Europa Against Drugs, EWDTS – The
European Workplace Drug Testing Society, FESAT – European Foundation of Drug Helplines,
ICAA – International Council on Alcohol and Addictions, NIDA – National Institute on Drug Abuse,
NMN – Norden Mot Narkotika, UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime.
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4.5 VIESTINTÄ
Yhdistyksen viestintää toteutettiin viestintä- ja markkinointisuunnitelmien mukaisesti.
Yhdistyksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän väyliä selkeytettiin ja eriytettiin kohderyhmien ja
some-alustojen mukaan. Yhdistyksen viestinnällä edistettiin ihmisarvoista elämää ja
varmistettiin, että yhdistys tunnetaan huume- ja läheistyön asiantuntijana. Sisäisen viestinnän
tavoitteena oli oikean, asiallisen ja merkityksellisen tiedon välittäminen yhdistyksen sisällä sekä
markkinointimateriaalien tuottaminen vapaaehtoistyön tarpeisiin. Yhdistyksen graafinen ilmeen
yhtenäistämistä jatkettiin, ja yhdistyksen nettisivut uusittiin vastaamaan paremmin
asiakaskunnan tarpeita.
Julkaisutoiminnassa painotettiin yhdistyksen arvoja ja yhteisöllisyyttä. Taite-lehti ilmestyi neljä
kertaa, ja sen teemat valittiin tukemaan yhdistyksen muuta toimintaa. Lehden suunnitteluun ja
toteutukseen otettiin vapaaehtoiset mukaan aiempaa tiiviimmin, lehden periaatteita ja
toimintatapoja kirkastettiin viestintäpäällikön johdolla. Lehden journalistista ja visuaalista
kehitystyötä jatkettiin. Lehti ilmestyi neljä kertaa printti- ja e-lehtiversioina. Lehden numeroita
jaettiin kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa sekä messuilla.
Jäsenille tarkoitettu Käänne-uutiskirje lähti vuoden aikana kaksi kertaa. Osin syynä oli
henkilöstövaje ja sittemmin viestintäpäällikön vaihtuminen. Läheinen - vapaaehtoisten uutiskirje
lähti suunnitellusti kuusi kertaa.
Tiedotteita julkaistiin 17 kappaletta. Toiminnanjohtajan blogeja julkaistiin Uusi Suomi -alustalla
säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa, yhteensä 35 kappaletta. Järjestön verkkosivuilla
oli Google Analytics –seurannan mukaan sivunäyttöjä 70 474 kpl (2018: 63 542 kpl), istuntoja
34 708 kpl (2018: 29 659 kpl) ja yksilöityjä kävijöitä 25 024 kpl (2018: 21 992 kpl).
Yhdistykselle perustettiin kuva- ja videopankki. Niiden jatkokehittämistä suunniteltiin
opiskelijayhteistyönä ammattiopisto Luovin kanssa. Videopuolen kehittämistä päätettiin jatkaa
saman oppilaitoksen kanssa.
Yhdistyksen verkkoviestintää kehitettiin edelleen. Sosiaalisen median rooli vahvistui ja sitä
hyödynnettiin laaja-alaisemmin ja suunnitellusti kunkin some-alustan erityispiirteitä ajatellen.
Irti Huumeista ry:llä oli Facebook-seuraajia ja -tykkääjiä vuoden 2019 lopussa seuraavasti: Irti
Huumeista 3 932, Läheistyönkeskus 467 ja Oikeus turvalliseen arkeen (OTA-hanke) 380 ja
Palasista eteenpäin 501. Muun sosiaalisen median Irti Huumeista -tilien seuraajia tai tilaajia oli
seuraavasti: Instagramissa 1 372 (2018: 971), Twitterissä 603 (2018: 365) ja YouTubessa 54
(2018: 24).
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Yhdistyksen esittelyvideota suunniteltiin ja YouTube-kanavaa käytetään tiedotuksessa.
Toukokuussa ammattiopisto Luovin opiskelijoiden kanssa toteutettiin MAMMUTTI 1.0 -hanke,
jossa verkkoviestinnän keinoin järjestettiin puoli päivää kestänyt keskustelu huumeista ja
huumeidenkäytön arkipäiväistymisestä. Aiheeseen perehdyttiin monipuolisesti asiantuntijoiden,
huumeiden käyttäjien ja heidän läheistensä sekä tavallisten ihmisten näkökulmista.
Sisäisen viestinnän vahvistamiseen ja kehittämiseen on käytetty suljettua Facebook-ryhmää,
Messengeriä ja WhatsApp-ryhmää. Tiedotusvälineisiin luotiin tiiviimmät kontaktit ja olemassa
olevia suhteita ylläpidettiin syöttämällä juttuideoita ja auttamalla haastateltavien hankinnassa.
Uusia mediakontakteja luotiin aluelehtiin ja –radioihin niillä paikkakunnilla, joilla järjestettiin
läheisten päiviä ja koulutuksia. Viestintää suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä huume- ja
läheistyön sekä yhteiskuntavaikuttamisen tiimin kanssa.
4.6 YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN ARVIOINTI JA SEURANTA
Irti Huumeista ry:n yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteiden toteutumista seurattiin ja arvioitiin
vuoden aikana kriittisesti. Yhteiskuntavaikuttamisen seurantaa tehtiin viikoittain. Palautetta
yhdistyksen johtamisesta ja johtamiskokemuksista sekä kehittämisehdotuksia kerätiin kaksi
kertaa vuodessa kyselyllä henkilöstöltä ja hallitukselta. Taloutta ja jäsenmäärän kehitystä
seurattiin kuukausittain sekä jokaisessa hallituksen kokouksessa.
Tiedotteiden määrää, läpimenoa ja palautetta mediassa sekä keskustelupalstoilla seurattiin ja
koottiin hallitukselle tiedoksi. Mediaseurantaan koottiin valtakunnallisten ja alueellisten
mediajulkaisujen määrät.
Some-kanavia seurattiin numeerisesti ja laadullisesti, eli miten julkaisuihin reagoitiin, kuinka
laajasti niitä jaetiin ja millä sävyllä aiheista keskusteltiin. Kotisivujen kävijämäärän ja avattujen
sivujen määrän seurantaan on hyödynnetty Google Analyticsia. Lisäksi on kerätty kotisivuista
saatua palautetta.
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5. KEHITTÄMINEN JA HANKKEET

Irti Huumeista ry:n omien ja yhteistyöhankkeiden suunnittelussa ja teemojen muodostamisessa on
otettu huomioon järjestön omien sisäisten tavoitteiden lisäksi yhteiskunnan ajankohtaiset haasteet
ja mahdolliset pitkäaikaiset muutossuunnat. Näin toiminta on saatu jatkuvasti kehittyväksi,
ennakoivaksi ja muutostrendejä huomioivaksi. Hankkeilla on pyritty vastaamaan perustyössä esiin
nouseviin asiakkaiden tarpeisiin.
Hanketoiminta on suunnitelmallista. Keväällä 2019 haettiin rahoitusta kolmeen uuteen
hankkeeseen, joista yksi sai hankerahoituksen. Irti Huudeista -hanke on kehitetty yhteistyössä
Kukunori ry:n kanssa. Hanke toteutuu vuosina 2020–2022.
5.1 OIKEUS TURVALLISEEN ARKEEN –HANKE

Vuosi 2019 oli Oikeus turvalliseen arkeen -hankkeen toinen toimintavuosi (aik. Oikeus
turvallisempaan arkeen -hanke). Hanke tukee perheitä, joissa on lapsia ja vanhemmat
kamppailevat huumehaasteiden kanssa. Hankkeen projektipäällikkö vaihtui toukokuussa.
Hankkeen toiminnassa oli vuonna 2019 kahdeksan perhettä. Asiakkaista yhdeksän oli
vanhempia ja 14 lapsia. Yksi perhe lopetti toiminnan maaliskuussa ja heidän tilalleen otettiin uusi
perhe huhtikuussa. Toimintaan haastateltiin kaksi perhettä, joiden kohdalla todettiin, ettei
toiminta ole tällä hetkellä ajankohtaista. Haastatelluista perheistä toinen tuli lastensuojelun
yhteistyöpyynnön kautta ja toinen Läheistyönkeskuksen kautta.
Toiminnasta ovat olleet kiinnostuneita myös hankkeen toiminta-alueen ulkopuolella asuvat
perheet.
Toiminnassa oli mukana kymmenen vapaaehtoista kummia. Yksi kummeista lopetti toiminnan ja
kolme uutta vapaaehtoista tuli mukaan toimintaan. Vapaaehtoisten koulutuksia järjestettiin neljä.
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Hankkeen toiminta
Toimintaan kuului perheiden yksilötapaamisia (24 kertaa), perinteisiä vertaisryhmätapaamisia (6
kertaa), yhteisöviikonloppuja (2 kertaa) ja 1 kesäleiri. Kesäleiri järjestettiin yhdessä
Läheistyönkeskuksen kanssa. Hanke järjesti myös retkiä ja muita tapahtumia, jotka on eritelty
myöhemmin. Lisäksi hanke järjesti uutena toimintamuotona yhden kummipäivän, jonka
tarkoituksena on tuoda hankkeessa toimivat kummit ja lapset yhteen mukavan tekemisen äärelle.
Idea kummipäivästä nousi vapaaehtoisten kanssa käydyissä keskusteluissa. Kummipäivä sai
vanhemmilta innostuneen vastaanoton. Haasteena on löytää kummeille sopiva yhteinen
ajankohta. Kummipäivä on tarkoitus järjestää jatkossa puolivuosittain.
Kummit ovat tavanneet kummilapsiaan 47 kertaa. Kummit ovat täyttäneet tapaamisista
tapaamisraportit. Suurin osa tapaamisista toteutui Helsingissä (70%) ja loput Vantaalla (30%).
Kummit ovat käyneet kummilastensa kanssa esimerkiksi kiipeilemässä, museoissa,
sisäleikkipuistoissa, elokuvissa ja leikkineet monipuolisesti lasten lähiympäristöissä.
Yhteistyö
Vuonna 2019 hanke on saanut uusia yhteistyökumppaneita. Keväällä sovittiin
opiskelijayhteistyöstä
Metropolia
Ammattikorkeakoulun
kanssa.
Syksyllä
kaksi
toimintaterapiaopiskelijaa ohjasi toimintaterapiaryhmän hankkeen lapsille. Metropolian kanssa
sovittiin kahdesta opinnäytetyöstä, joista toinen on perustason toimintaterapeuttiopiskelijoiden ja
toinen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnoin opiskelijan opinnäytetyö. Opinnäytetyöt
toteutetaan vuonna 2020.
Irti Huumeista ry solmi yhteistyösopimuksen Teatteri ILMI Ö.:n kanssa keväällä 2019. Yhteistyö
käsitti hankkeen perheille kolmen kerran varjoteatteriproduktion. Näiden toteutuneiden
yhteistöiden lisäksi hanke solmi aiesopimuksen SOS-Lapsikylän kanssa. Yhteistyötä ei ole
toistaiseksi käynnistetty.
Kohderyhmien palaute toiminnasta
Vapaaehtoisilta kerättiin palautetta toiminnasta suullisesti keväällä, jolloin kaikki vapaaehtoiset
tavattiin tai heitä haastateltiin puhelimitse, sekä kyselyn avulla joulukuussa. Kevään
haastattelukierroksella tulleen palautteen myötä vapaaehtoisten työnohjaukselliset tapaamiset
lakkautettiin ja niiden tilalle alettiin suunnitella kummiparityöskentelyä. Kummiparityöskentelyn
ideana on, että kummit voivat sopia kahdestaan tapaamisia joustavammin ja keskustella
keskenään kummitoiminnasta. Joulukuun palautekyselyyn vastasi kuusi kummia kymmenestä.
Kummit olivat yhtä mieltä siitä, että hanke on onnistunut perehdyttämään heidät tehtävään
erinomaisesti ja he ovat kokeneet saaneensa tarpeeksi tukea toiminnassa. Osa kummeista toi
esille, että tapaamisten sopiminen vanhempien kanssa tuottaa haasteita. Myös kaikille sopivan
tapaamisajankohdan löytäminen on tuottanut haasteita, sillä etäisyydet kummien ja lasten välillä
voivat olla julkisilla kulkuvälineillä pitkähköjä. Kummit ovat kuitenkin pääosin tyytyväisiä
kummitoimintaan ja ovat kokeneet kummina toimimisen mielekkäänä.
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Loppuvuonna 2019 perheille ja vapaaehtoisille lähetettiin palautekysely, johon vastasi 3 perhettä
ja 5 vapaaehtoista. Palautekyselyyn vastanneet perheet kertoivat, että yhteistyö hankkeen
työntekijöiden kanssa on sujunut hyvin tai melko hyvin, ja he kokivat saaneensa työntekijöiltä
riittävästi tukea ja ohjausta yksilöllisiin tarpeisiin. Erityisen onnistuneina ja muistettavina
tapahtumina perheet pitivät hankkeen järjestämiä yhteisöviikonloppuja Tampereella ja Turussa.
“Tampereen ja Turun reissut. On ollut hienoa, kun on päässyt turisemaan muiden perheiden
kanssa ilman kiirettä.” - Hankkeeseen osallistunut perhe
Yksilötapaamiset 24 kpl
Vertaisryhmätapaamiset Suunniteltuja 9 kpl, toteutuneita 7 kpl
Perheiden retki, Leikkimuseo Hevosenkenkä, huhtikuu: 3 perhettä (lapsia 5, vanhempia 3)
Perheiden hemmottelu/liikuntapäivä Ilmoittautuneita 6 perhettä, osallistujia 4 (5 lasta, 4
vanhempaa)
Yhteisöviikonloppu toukokuu, Tampere: 6 perhettä, 15 osallistujaa (9 lasta, 6 aikuista)
Kesäleiri 10.-14.6., Kesäkoti Kallioniemi, Sipoo: 6 perhettä (8 lasta, 6 aikuista)
Linnanmäki-päivä elokuussa: 8 perhettä, 26 osallistujaa (Lapsia 14, vanhempia 11,
vapaaehtoisia 4)
Yhteisöviikonloppu marraskuussa, Turku: 7 perhettä, 21 osallistujaa (11 lasta, 8 aikuista, 2
vapaaehtoista)
Kummipäivä marraskuussa: 9 osallistujaa (Lapsia 6, kummeja 3)
Muut tapahtumat ja retket:
Teatteriproduktio, 3 kertaa syys-, loka- ja joulukuu, Teatteri ILMI Ö.: ilmoittautujia 5 perhettä,
(osallistujia 3 perhettä, 5 lasta, 1 vapaaehtoinen)
Lasten toimintaterapiaryhmä, 3 kertaa lokakuussa, opiskelijayhteistyö Metropolia
Ammattikorkeakoulun kanssa: 4 lasta ilmoittautui, 2 lasta osallistui
Hankkeen esittely-, koulutus- ja verkostotapaamisia oli vuonna 2019 28 kappaletta:
Selvä kesä 2019 maalis-kesäkuu, 3 tapaamista + tapahtuma, Helsinki
Amk-seminaarit maaliskuu, Tampere ja Vantaa
Seks2019-koulutuspäivä, maaliskuu, Helsinki
Metropolia Ammattikorkeakoulun terveyden edistämisen YAMK-ohjelman showroom, huhtikuu,
hankkeen esittely, 1 pvä, Helsinki
Alueyhdyshenkilöpäivät huhtikuu, kouluttajana 1 pvä, Helsinki
Irti Huumeista ry:n mainosten jakamista Malmilla huhtikuu, 1 pvä
Mainosten jakamista yhteistyökumppaneille Itä-Helsingissä huhtikuu, 1 pvä
Sairaanhoitajapäivät huhtikuu, 2 pvä, Helsinki
Lapsimessut toukokuu, 1 pvä
Päihdepäivät toukokuu, 2 päivää, Helsinki
Vapaaehtoistoiminnan messut syyskuu, Helsinki
Neuvolapäivät lokakuu, 2 pvä, Helsinki
Terveysneuvontapäivät marraskuu, 2 pvä, Vantaa
Mielenterveysmessut marraskuu, 2 pvä, Helsinki
Terveydenhoitajien opintopäivät marraskuu, 2 pvä, Turku
KEE-verkostopäivät 4 kpl tammi, touko, syys ja joulukuu
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Toiminnan esittely Helsingin Pohjoinen päihdepoliklinikka (maaliskuu), lastensuojelu Helsinki
Vuosaari (kesäkuu), Itäkeskus (syyskuu), lastensuojelu Espoo Kivenlahti (syyskuu)
Toimiva lapsi ja perhe -perheinterventiokoulutus syys-, loka- ja marraskuu, 6 pvä
Irti Huumeista ry:n omat kehittämispäivät, Kävelyfutis-turnaus, 35v.-juhlat, 1 pvä
5.3 PALASISTA ETEENPÄIN
Palasista eteenpäin – Ensiapua perheille nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä on
Sininauhaliiton ja Irti Huumeista ry:n yhteinen 3-vuotinen STEA-rahoitteinen hanke, joka
käynnistyi huhtikuussa 2019. Hankkeen kokonaisuutta hallinnoi Sininauhaliitto. Hankkeen
kohderyhmänä ovat huumeita kokeilleiden tai käyttävien nuorten perheet ja läheiset, sekä heidän
kanssaan työskentelevät ammattilaiset.
Hankkeen tavoitteena on tarjota perheille ja läheisille tukea sekä toimivia käytäntöjä nuoren
huumeidenkäytön synnyttämässä kriisissä. Hankkeessa kehitetään lyhytkestoista ja
kokonaisvaltaista tukea tarjoava strukturoitu malli. Kehittämisessä huomioidaan
työskentelymallin soveltuvuus erilaisiin toimintaympäristöihin. Hankkeen asiakastyö sisältää
perhekohtaiset tapaamiset ja vertaisryhmätoiminnan. Tämän lisäksi luodaan itseapuopas
tilanteen itsenäiseen tarkasteluun. Mallia pyritään levittämään eri toimintaympäristöihin.
Ammattilaisia koulutetaan mallin käyttöönottoon hankkeen loppuvaiheessa. Hankkeen
oheistavoitteena
pyritään
vaikuttamaan
yhteiskunnallisesti
korostamalla
läheisten
ennaltaehkäisevän avunsaannin tärkeyttä ja hälventämään ilmiöön liittyvää leimaa.
Hankeprosessi
Hanke on edennyt suunnitellusti ja asetetun aikataulun mukaisesti. Vuonna 2019 rekrytoitiin
hankkeen työntekijät: Sininauhaliitossa työskentelevä projektipäällikkö ja Irti Huumeista ry:ssä
työskentelevä projektityöntekijä. Työntekijät aloittivat huhtikuussa 2019.
Kevään aikana suunniteltiin hankkeen toimintaa ja aikataulutusta (mm. työ- ja
toimintasuunnitelma, viestintä- ja arviointisuunnitelma) sekä aloitettiin mallin ja asiakastyön
suunnittelu sekä taustamateriaalien kerääminen. Asiakastyön suunnitelmien täsmentyessä
todettiin, etteivät taustaorganisaatioiden toimitilat riitä asiakastyön toteuttamiseen. Toimitiloja
kartoitettiin laajalti kesän ja alkusyksyn aikana myös yhteistyökumppaneilta, minkä jälkeen
päädyttiin marraskuussa vuokraamaan oma toimitila Nuorisosäätiöltä Herttoniemestä.
Asiakastyö aloitettiin joulukuussa 2019. Työn tueksi aloitettiin ulkopuolinen työnohjaus.
Mallin ja asiakastyön suunnittelu. Palaset-mallin kehittämisessä hyödynnettiin mm.
kansainvälisesti tutkittua 5-Step menetelmää ja tarvekartoitusta. Kesä- ja elokuussa tehdyssä
tarvekartoituksessa selvitettiin läheisten ja ammattilaisten mielipiteitä siitä, millaista tukea
läheisille tulee tarjota nuoren huumeiden käytön synnyttämässä kriisissä. Vastauksia saatiin 40
kpl läheisiltä ja 35 kpl ammattilaisilta. Työntekijät osallistuivat kesäkuussa 5-Step -koulutukseen
Irlannissa. Tämän lisäksi aiheeseen liittyvää tietoa on kirjallisuuden lisäksi päivitetty mm.
Päihdepäivillä sekä alan seminaareissa.
Palaset-malli sisältää seuraavat aihealueet:
Kuuntelu ja tilanteen kartoitus
Kriisin ja tunteiden käsittely
Tiedon tarjoaminen
Selviytymismekanismien tarkastelu
Sosiaalisen tuki ja voimavarat
Yhteenveto ja jatkotuki
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Mallin mukainen työskentely kestää noin 3–4 kuukautta. Mallin ensimmäinen versio sisältää 5
perhetapaamista ja 2 yksilötapaamista. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus kahteen
paritapaamiseen, jotka voivat korvata perhetapaamisen. Tapaamiset räätälöidään kunkin
perheen tarpeita vastaaviksi. Tapaamisten lisäksi läheisillä on mahdollisuus osallistua 6 kertaa
kokoontuvaan suljettuun vertaisryhmään. Vertaisryhmien sisältöjen suunnittelun tiimoilta on tehty
yhteistyötä kahden Humakin yhteisöpedagogiopiskelijan kanssa. Opiskelijat toteuttavat
opinnäytetyönään ensimmäisen vertaisryhmäkokonaisuuden, jonka kehittämiseen ja arviointiin
hankkeen työntekijät osallistuvat. Työskentelyssä mukana oleville läheisille on avattu oma
suljettu Facebook-ryhmä. Kunkin työskentelyjakson jälkeen läheisille järjestetään yhteinen
hyvinvointipäivä.
Malliin liittyvän itseapuoppaan kokoaminen aloitettiin kesän 2019 aikana, ja ensimmäistä versiota
työstettiin julkaisukelpoiseksi syksyn ajan. Itseapuopas osoittautui laajaksi kokonaisuudeksi ja
julkaisu kotisivuilla viivästyi alkuvuoteen 2020.
Asiakastyö jaetaan hankkeen aikana 5 jaksoon. Ensimmäinen asiakastyönjakso aloitettiin
joulukuussa 2019. Yhteensä ensimmäisellä jaksolla on asiakkaana 4 perhettä (8 henkilöä).
Kahden perheen ensimmäiset tapaamiset olivat vuoden 2019 puolella. Ensimmäinen puhelinaika
oli marraskuussa 2019. Asiakkaat ovat ohjautuneet palveluihin joko itsenäisesti tai
yhteistyökumppaneiden ohjaamina. Puhelinaikaa täytyy hankkeen edetessä kehittää, koska se
on osoittautunut tähän mennessä heikoimmaksi yhteydenottokanavaksi. Ensimmäinen
yhteydenotto tuli jo kesäkuussa hankkeen Facebook sivustojen avauduttua.
Yhteistyö
Hankkeen toiminnan ajan on tehty aktiivisesti yhteistyötä eri tahojen kanssa hankkeen
tunnettavuuden,
asiakasohjautuvuuden
sekä
mallin
levittämisen
edistämiseksi.
Yhteistyökumppanien tavoittaminen oli kesälomien vuoksi haastavaa. Hanketta käytiin
esittelemässä laajalti kymmenien pääkaupunkiseudun toimijoiden luona (mm. lastensuojelu,
nuorisopsykiatriset poliklinikat, oppilashuoltotyöryhmät, nuorisopalvelut). Hankkeen aihealue
koetaan tärkeäksi sen ajankohtaisuuden vuoksi. Ammattilaisille on tarjottu mahdollisuutta
kokeilla mallia omassa toimintaympäristössään. Vaikka kiinnostusta on osoitettu, aika ja
resurssipula ovat näyttäytyneet haasteina. Tämän lisäksi hanketta on esitelty
yhteistyöverkostoissa, messuilla ja tapahtumissa (mm. Poliisin ennaltaehkäisevä toiminta, Koko
Helsingin vanhempainilta, Nuorten palveluiden hanketori, Mielenterveysmessut, Nopsaverkosto). Hanke on ollut puhujana A-klinikkasäätiön Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet seminaarissa.
Arviointi
Hanketta arvioidaan arviointisuunnitelman perusteella, hankeprosessin ja mallin toimivuuden
näkökulmista.
Hankeprosessia
arvioidaan
säännöllisesti
itsearvioinnin
sekä
ohjausryhmäarvioinnin avulla. Itsearviointia on tehty noin kahden viikon välein koko hankkeen
ajan. Ohjausryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen ohjausryhmä kokoontui
syyskuussa 2019.
Seuranta- ja arviointivälineistö määriteltiin syksyn aikana. Määrällistä seurantaa tehdään mm.
perheiden sitoutumisesta, tapaamisista ja yhteydenotoista, jatkotukeen ohjautumisesta sekä
ammattilaisten kontakteista. Mallin toimivuutta arvioidaan seuraamalla asiakastyön
vaikuttavuutta. Tietoa asiakkaiden kokemista muutoksista heidän hyvinvoinnissaan kerätään
Paradise 24 -toimintakykymittarin sekä 5-Step menetelmän läheiskyselyiden avulla. Kyselyt
toistetaan työskentelyn eri vaiheissa. Asiakastyön alettua otettiin käyttöön havaintopäiväkirjat.
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Lisäksi toteutetaan palautekyselyt perheille ja ammattilaisille sekä seurataan mallin levittämistä
ja käyttöönottoa.
Viestintä
Viestintää toteutettiin yhteistyössä Sininauhaliiton ja Irti huumeista ry:n viestinnän kanssa tehdyn
viestintäsuunnitelman mukaan. Hankkeen Facebook-sivut avattiin toukokuussa. Hankkeen
visuaalisen ilmeen suunnitteluun palkattiin ulkopuolinen graafinen suunnittelija. Kesän alussa
hankeen visuaalinen ilme valmistui ja hankkeen esitteet ja käyntikortit otettiin käyttöön. Kesän ja
syksyn aikana keskityttiin kotisivujen suunnitteluun ja sisällön tuottamiseen. Kotisivut avattiin
tammikuussa 2020. Hankeviestintää on toteutettu yhteistyötapaamisissa, organisaatioiden
sisäisillä kanavilla, sähköpostitse, Facebookissa, tapahtumissa ja messuilla.
Talous
Talouden suunnittelu,
talouspäällikön kanssa.

arviointi

ja

seuranta

toteutetaan

yhteistyössä

Sininauhaliiton

5.4 PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSJÄRJESTÖJEN TUTKIMUSOHJELMA

Irti Huumeista ry on ollut mukana Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa MIPAhankkeessa 2016 vuodesta lähtien. Hanke tuottaa tärkeää järjestötietoa yhdistyksen toiminnan
kehittämisen tueksi. MIPA on kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakoniaammattikorkeakoulun yhteinen tutkimusohjelmahanke. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa
järjestölähtöisen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä
järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena. Irti Huumeista ry jakoi MIPAn
tuottamaa tietoa toimijoilleen, ja järjestön työntekijät osallistuivat MIPAn seminaareihin. Yhdistys
hyödynsi MIPAn tuottamaa tutkimustietoa mm. vapaaehtois- ja vertaistoiminnan sekä
alueyhteyshenkilöverkoston kehittämisessä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistui MIPAn
johtoryhmän työskentelyyn ja järjestösihteeri ohjausryhmän työskentelyyn.
Irti Huumeista ry:n näkökulmasta MIPA-hanke syvensi tutkimustietoa jäsenten, vapaaehtoisten
ja vertaisten sitouttamisen ja osallistamisen vahvistamiseksi. Vuoden aikana todettiin, että
jatkossa MIPA 2.0 -hankkeen avulla lisätään tutkimustiedon käytettävyyttä, tulosten
ymmärrettävyyttä ja linkittämistä arjen yhdistystoimintaan.
5.5 RAITTILA
Irti Huumeista ry on ollut mukana Raittila-hankkeessa. Hanke on aloittanut toimintansa
huhtikuussa 2017, ja hankeyhteistyö jatkui vuonna 2019. Hankkeessa on ollut mukana
kahdeksan eri toimijaa. Hanketyöskentelyä on koordinoinut Kriminaalihuollon tukisäätiö Krits. Irti
Huumeista ry on tuonut yhteistyöhön osaamisensa läheistyöstä. Irti Huumeista ry:n tavoitteena
oli vuoden aikana pitää vapaaehtoisen kanssa yhdessä hyvinvointiteemailtoja. Niitä pidettiin
kaksi. Irti Huumeista ry on osallistunut hankkeen ohjausryhmän kokouksiin ja työskentelyyn.
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6. SEURANTA JA ARVIONTI

Seuranta ja arviointi ovat keskeinen osa yhdistyksen toimintaa, kehittämistä ja johtopäätösten
tekoprosessia. Yhdistyksen seuranta- ja arviointiprosessi kehittyivät edellisestä vuodesta erityisesti
lisäämällä laadullista seurantaa. Vuonna 2019 päätettiin arviointisuunnitelman tekemisestä ja
toiminnan indikaattorit työstettiin ajanmukaisiksi. Seuranta- ja arviointiprosesseja sekä tavoitteita ja
mittareita kehitettiin syksyllä 2019 toimintasuunnitelmaa, vuosikelloa ja aikataulutusta vuodelle 2020
tehdessä. Työn tukena käytettiin suuntakaavioita, joissa jokainen työntekijä koosti työnsä
näkökulmasta tavoitteita, toteutusta, seurantaa ja arviointiprosessiaan sekä esitteli ne muille.
Yhdistyksen toimintaa on seurattu sekä hallinnon että asiakastyön osalta. Seuranta on toteutettu
keräämällä palautetta osallistujilta, asiakkailta, verkostoilta ja yhteistyökumppaneilta.
Henkilökunnalle on tehty kerran vuodessa henkilöstökysely. Vapaaehtoisille, jäsenille ja asiakkaille
on omat kyselynsä. Läheistyönkeskuksen asiakaspalautteita on kerätty tapaamisissa ja Arjen
toimintakyky -kyselyssä. Myös verkkoauttamisen kohderyhmiltä on kerätty palautteet ja arviointi 1–
2 kertaa vuodessa. Sidosryhmäkysely toteutettiin joulukuussa. Lisäksi yhdistyksellä on ollut avoin
asiakaspalautekaavake, jonka avulla asiakkaat ovat voineet antaa jatkuvaa palautetta.
Irti Huumeista ry:n tavoitteiden täyttymistä ja toiminnan tehokkuutta on seurattu erilaisin määrällisin
mittarein. Seurattavina ovat olleet asiakasmäärät, puhelut, sähköisten kohtaamisten määrät,
läheisryhmien osallistujat, jäsenmäärä, vapaaehtoisten määrä, ryhmien ja tukihenkilöiden määrät,
some-kanavien seuraajien määrät sekä tiedotteiden ja mediaosumien määrät. Työntekijöiltä on
kerätty suoritteet sekä tiedot toiminnasta kvartaaleittain toiminnanjohtajalle ja hallitukselle.
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Työnarviointia on tehty tiimien, henkilökunnan, johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa. Lisäksi
esimiehen ja työntekijän kesken käytävät kehityskeskustelut ja työnohjaus ovat tarjonneet
mahdollisuuden arvioida työtä ja toimintatapoja. Vuoden aikana on pysähdytty arvioimaan ja
suunnittelemaan toimintaa henkilökunnan ja hallituksen yhteisillä tai erikseen pidettävillä kehittämis/työhyvinvointipäivillä.
Järjestön johtoryhmä on arvioinut säännöllisesti yhdistyksen taloutta ja toimintaa. Näiden arvioiden
pohjalta hallitus on käsitellyt yhdistyksen taloutta jokaisessa kokouksessaan ja yhdistyksen
toimintaa neljästi vuodessa.

7. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO
Irti Huumeista ry:n tilinpäätös kaudelta 1.1.2019 - 31.12.2019 sekä tilintarkastuskertomus ovat
saatavilla järjestön toimistolta myös erillisinä liitteinä (sähköisesti). Tilinpäätöksen on laatinut Rva K.
A. Koskisen Tili- ja Toimistopalvelu Oy. Tilintarkastuskertomuksen on tehnyt Tilintarkastamo
Klemetti Oy:n HT-tilintarkastaja Christian Klemetti.
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Tilinpäätös
Irti Huumeista ry
1.1.2019—31.12.2019
Y-tunnus 08101 52-7

Irti Huumeista Ry
Y-0$ 10 152-7

Toim intakertomus ja tilinpäätös

2

3 1. 12.2019
Luettelo kirjanpidoista ja aineisto ista
Tase
Tuloslaskelma
Tilinpäätöksen liitetiedot
Tilinpäätöksen liitetiedot
Tilinpäätöksen atiekirjoitukset
Tilinpäätösmerkintä

2
3
4
6
7
8
8

Luettelo kirj anpidoista ja aineistoista
Tilikaudella 1.1.2019- 31.12.2019
Tilinpäätös
Tilinpäätös
Tase-erittely

sidottuna kirjana paperilla
sidottuna kirjana paperilla

Päiväkirjat
Pääkirjat

atk-tulosteena paperilla
atk-tulosteena paperilla

Kirjanpito

Tositteet (tositelaji)
Tiliote Nordea (1, tositteet 1-205)
Myyntilaskut (2, tositteet 1-749)
Ostolaskut (4, tositteet 1-862)
Ostoreskontra (5, tositteet 1)
Palkat (6, tositteet 1-150)
Rahankeräystili (7, tosiifeet 1-27)
Jäsenmaksutili (8, tositteet 1-27)
Muistiotositteet (9, tositteet 1-25)

sähköseissä
sähköisessä
sähköisessä
sähköisessä
sähköisessä
sähköisessä
sähköisessä
sähköisessä

arkistossa
arkistossa
arkistossa
arkistossa
arkistossa
arkistossa
arkistossa
arkistossa

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä eli 31.122029 asti (KPL 2:10.1)
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli 31.12.2025 asti (KPL
2:10.2)

Tilinpäätöksen laati
Rva K. A. Koskisen lili-ja Toimistopalvelu Oy
Töölönkatu 27 A 10
00260 HELSINKI

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Irti Huumeista Ry
Y-0810152-7

3

31.12.2019

Tase
31.12.2019

31.122013

1 132,07

1 509,42

Muut osakkeet ja osuudet

3 025,20

3 025,20

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

4 157,27

4 534,62

Muut saamiset

16 718,91

14 $17,53

Siirtosaamiset

19 869,01

12 232,86

Rahat ja pankkisaamiset

66 955 ,52

96 588,28

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

103 543,44

123 638,67

VASTAAVAA YHTEENSÄ

107 700,71

128 173,29

31.12.2019

31.12.2018

5 343,70

7 193,70

-35 083,48

-62 532,86

-3 924,07

31 106,38

-33 663,85

-24 232,78

Ostovelat

15 634,98

9 102,83

Muut velat

7 769,46

6 015,14

Siirtovelat

117 960,12

137 288,10

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

141 364,56

152 406,07

VASTAHAVAA YHTEENSÄ

107 700,71

128 173,29

TASE VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset

TASE VASTAHAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot
Muut rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä ( alijäämä
Tilikauden ylijäämä ( alijäämä

)

)

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Tilinpäätöksen laati
Rva K. A. Koskisen Tili-ja Toimistopalvelu Oy
Töölönkatu 27 A 10
00260 HELSINKI

Irti Huumeista Ry
Y-0$10152-7

Toimintakertomusja tilinpäätös

4

3t.12.2019

Tuloslaskelma
1.1.2019-31.12.2019

1.1.2018-31.12.2018

365 987,03

242 675,05

-164 889,73

-123 181,97

201 097,30

119 493,08

1 801,50

1 010,00

Kulut yhteensä

-19 237,16

-14 001,44

Järjestä-ja kaulutuskulut yhteensä

-17 435,66

-12 991,44

29 113,00

0,00

-8 268,29
20 844,71

0,00

-475 419,29

-417 591,89

Poistot, koneet ja kalusto

-377,35

-1310,44

Poistot yhteensä

-377,35

-1 310,44

Muut kulut yhteensä

-156 259,11

-138 648,45

Hallinta yhteensä

-632 055,75

-557 550,78

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-427 549,40

-451 049,14

Tuotot yhteensä

28 947,22

48 869,21

Kulut yhteensä

-6 242,46

-914,20

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

22 704,76

47 955,01

540,57

480,43

0,00

0,08

540,57

480,51

327 480,00

314 000,00

72 900,00

72 720,00

0,00

47 000,00

Yleisavustukset yhteensä

400 380,00

433 720,00

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ

400 380,00

433 720,00

-3 924,07

31 106,38

VARSINAINEN TOIMINTA

Asiakastyä
Tuotot yhteensä

Kulut
Kulut yhteensä

Asiakastyä yhteensä
Järjestä-ja koulutuskulut
luotot yhteensä

Terveysneuvon tapäivät
luotot yhteensä

Kulut
Terve ysneuvontapäivät yhteensä

0,00

Hallinta
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot

Muut kulut

VARAINHANKINTA

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Sijoitustoiminta

Tuotot yhteensä
Kulut yhteensä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ
YLEISAVUSTUKSET

Yleisavustukset
STEA Yleisavustus
Kunnat, kaupungit
Yksityiset, yhteisöt avustukset
-

TUOHO- /KULUJÄÄMÄ

Tilinpäätöksen laati
Rva K. A. Koskisen Till-ja Toimistopalvelu Oy
Töölönkatu 27 A 10
00260 HELSINKI

Irti Huumeista Ry
Y-0$10152-7

Toimintakertomusja tilinpäätös
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3 1. 12.2019
Rahoitustuotot ja -kulut
Varainhankinnan tuotot

Torsti Koskisen rahaston tuotot

1 850,00

0,00

Torsti Koskisen rahaston kulut

-1 850,00

0,00

Rahoitustuotot ja -kulut YHTEENSÄ

0,00

0,00

TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-3 924,07

31 106,38

TUOTTO- /KULUJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
JA VEROJA

-3 924,07

31 106,38

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-3 924,07

31 106,38

Tilinpäätöksen laati
Rva K. A. Koskisen lili- ja Toimistopalvelu Oy
Töölönkatu 27 A 10
00260 HELSINKI

Irti Huumeista Ry
Y-0$10152-7

Toimintakertomusja tilinpäätös

6

31.12.2019
Tilinpäätöksen

liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (KPA 2:2)
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet seka -menetelmät
Ry:n pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vaihto-omaisuus muuttuvaan
hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 61 momentin mukaista alimman arvon
periaatetta.
Ry:n omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta
laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti.
Tasetta koskevat liitetiedot
Muiden kuin vaihto-omaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja osuuksien aktivoitujen hankintamenojen ja niiden
tilikauden päättyessä tiedossa olevien jälleen hankinta hintojen erotus
Elisa a 150 kpl
Nordea fdr 403 kpl

hankinta arvo
1707,00
1318,20

markkina-arvo
7387,50
2917,72

Oman pääoman erittely

Kansallisen huumetyön rahasto
Edellisten tilikausien yli/alijäämä
Oikaisut edellisiin tilikausiin
Tilikauden yli/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

31.12.2019

31.12.2018

5
-31
-3
-3
-33

7 193,70
-62 532,86
0,00
31106,38
-24 232,78

343,70
426,48
657,00
924,07
663,85

Vakuudet ia vastuusitoumukset
Annetut pantit
Vuokratakuutalletukset

12548,13

Liitetiedot henkilöstöstä ia toimielinten jäsenistä
Yhdistyksen palveluksessa on ollut tilikauden aikana keskimäärin 10 henkilöä.

Tilinpäätöksen laati
Rva K. A. Koskisen Tili- ja Toimistopalvelu Oy
Töölönkatu27A 10
00260 HELSINKI

Irti Huumeista Ry
Y-0810152-7

Toimintakertomus ja tilinpäätös

7

3 Lt22019

Tilinpäätöksen liitetiedot

Saadut avustukset
Avustus

vuodeltJ’0’8

Myönnetty

Käytetty Siirtyy vuodelle 2020

STEAAK3

38507,00

154736,30

188406,60

4836,70

STEA AY 1

0,00

327 480,00

327 480,00

0,00

44095,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

137170,00
45 258,75
55 000,00
3 000,00
3 000,00
11 900,00

124100,22
45 258,75
55 000,00
3 000,00
3 000,00
11 900,00

57165,70
-2991,46
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0

12 000 00

12 000 00

0 00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

STEA-OTA
STEA Palaset
HKI kaupunki
Espoo
Kuopio
Lappeenranta
Kansan sivistysrahasto
Sosiaaliterveysministeriö
(Terveysneuvontapaivat)
Neste Porvoo

Tilinpäätöksen laati
Rva K. A. Koskisen Tili-ja Toimistopalvelu Oy
Töölönkatu 27 A 10
00260 HELSINKI

Irti Huumeista Ry
Y-0 10152-7

Toim intakertomus ja tilinpiliHös
31.12.2019

Tilinpäätöksen allekirjoimkset

Helsingissä

//

•fr

päivänä

II

1/’

kuuta 2020

,

Merja Väisänen

Kari Virtanen

••&•

Mette Strauss

TiIinpätösmerkintä
Suoritetusta titintarkastuksesta on tänäan annettu erillinen kertomus Helsingissä,

L1

päivänä 2020

Christian Klemetti, HT

Ti1inpt1Höksen laati
Rva K. Ä. Koskisen Tili- ja Toimistopalvelu Oy
Tö1lönkatu27A 10
00260 HELSINKI

$
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KLEMETTI
TILl NTARKASTUSKERTOMUS
Irti Huumeista ry:n jäsenille
Tilinpäätöksen tilintarkastus

Muut raportointivelvoitteet

Olen tilintarkastanut Irti Huumeista ry:n (Y-tunnus 0810152-7) kirjan
pidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. 31.12.2019. Tilinpäätös sisältää
taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.
—

Lausunto tilinpäätöksestä

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 3.924,07 eu
roa, antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja ta
loudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laati
mista koskevien säännösten mukaisesti sekä täyttää lakisääteiset vaati
mukset.
Tilinpäätöstä koskevan lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintar
kastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuk

siani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajon velvollisuudet tilinpää
töksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suo
messa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat
suorittamaani tilintarkastusta, ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten
mukaiset eettiset velvollisuuteni.

Toimintakertomusta koskevat raportointivelvoitteet
Hallitus vastaa muusta tilinpäätökseen liitetystä informaatiosta, joka käsit
tää toimintakertomuksen. Edellä oleva lausuntoni tilinpäätöksestä ei kata
muuta informaatiota enkä siten anna siitä muuta varmennusjohtopäätöstä
kuin jäljempänä esittämäni tilintarkastuslain edellyttämät lausunnot.
Velvollisuutenani on tilintarkastuksen yhteydessä lukea toimintakertomuk
seen sisältyvät tiedot ja arvioida, ovatko ne olennaisesti ristiriidassa tilin
päätöksen tai tilintarkastuksen yhteydessä saamieni tietojen kanssa tai vai
kuttavatko ne muutoin olennaisesti virheellisiltä. Velvollisuutenani on li
säksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovelletta
vien säännösten mukaisesti. Jos havaitsen edellä esitetyn perusteella olen
naisia virheellisyyksiä toimintakertomuksessa, minun on raportoitava tästä

sekä ilmoitettava näiden virheellisyyksien luonteesta. Minulla ei ole tämän
suhteen raportoitavaa.
Lausunto toimintakertomuksesta
Lausuntonani esitän, että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuk
sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti ja että toimintaker
tomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia.

Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen
Hallinnon tilintarkastusta koskevat raportointivelvoitteet

määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusnäyttöä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riit
tävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koske
vien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus
vastaa myös tarpeelliseksi katsomastaan sisäisestä valvonnasta voidakseen
laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa
olennaista virheellisyyttä.
Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen ky
kyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat,jotka
liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja tilinpäätöksen laatimiseen toiminnan
jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen pe
rustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa taikka
jos näille ei ole realistista vaihtoehtoa.
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä
kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista vir
heellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukai
sesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvien virheellisyyksien katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai
yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin,
joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hallitus vastaa yhdistyksen hallinnosta yhdistyslain säännösten mukaisesti.
Edellä oleva lausuntoni tilinpäätöksestä ei kata suorittamaani hallinnon ti
lintarkastusta.
Tavoitteenani on hallinnon tilintarkastuksessa hankkia kohtuullinen var
muus siitä, onko hallituksen jäsen tai muu vastuuvelvollinen syyllistynyt te
koon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus
yhdistystä kohtaan tai rikkonut yhdistyslakia taikka yhdistyksen sääntöjä.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että
edellä tarkoitettu teko tai laiminlyönti aina havaitaan hyvän tilintarkastus
tavan mukaisesti suoritetussa hallinnon tilintarkastuksessa.
Velvollisuutenani on tarvittaessa esittää tilintarkastuskertomuksessa vas
tuuvelvollisille tilintarkastuslain mukainen huomautus.

Helsingissä 21. huhtikuuta 2020
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Christian Klemetti,
HI-tilintarkastaja

Tilinpäätöksen tilintarkastukseen liittyviä velvollisuuksiani kuvataan tar
kemmin tämän tilintarkastuskertomuksen liitteessä, joka on osa tilintarkas
tuskertomusta.
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KLEMETTI
LIITE TILINTARKASTUSKERTOMUKSEEN:
Tarkempi kuvaus tilintarkastajan velvollisuuksista tilinpäätöksen
tilintarkastuksessa
TiHntarkastuslaki velvoittaa tilintarkastajaa noudattamaan hyvää tilintar
kastustapaa. Hyvän tilintarkastustavan perustana toimivat muun muassa
kansainväliset tilintarkastusstandardit, joita voidaan soveltaa tarkoituksen
mukaisessa laajuudessa kirjanpitolaissa tarkoitetun pienyrityksen tilintar
kastuksessa.

—

—

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän
ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintar
kastuksen ajan, ja että:
—

—

tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpää
töksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelen ja suoritan näi
hin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausun
toni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar
kastusnäyttöä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että vir
heestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä vää
rinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen ta
hallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta merkityksellisestä
sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan olosuhteisiin
nähden asianmukaisettilintarkastustoimenpiteet, mutta en siinä tar
koituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen
valvonnan tehokkuudesta.

Tilintarkastamo Klemetti Oy
Y-tunnus: 2718086-5
Kotipaikka: Helsinki

—

arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmu
kaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä
esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
teen hankkimani tilintarkastusnäytön perusteella johtopäätöksen
siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja siitä, esiintyykö sellaista ta
pahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka
voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimin
taansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiin
tyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan
huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoi
hin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukaut
taa lausuntoani. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuk
sen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusnäyttöön.
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen,
ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.
arvioin tilinpäätöksen yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja
sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapah
tumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin tarvittaeessa hallintoelinten kanssa muun muassa tilintar
kastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä ti
Iintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.
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