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1. TOIMINNAN TARKOITUS
Irti Huumeista ry:n perustivat vuonna 1984 huumeiden käyttäjien läheiset, jotta huumeriippuvaiset
nuoret saisivat tukea. Yhdistyksen tarkoituksena on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana
toimia valtakunnallisesti ja alueellisesti ennalta ehkäisevästi, tukea huumeiden käyttäjien läheisiä
ja perheitä sekä tukea huumeiden käyttäjiä ja kuntoutujia toipumisessa. Yhdistys vaikuttaa
ehkäisevään, kuntouttavaan ja haittoja vähentävään huumetyöhön ja -politiikkaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys järjestää koulutus-,
tiedotus- ja
keskustelutilaisuuksia, tarjoaa
vapaaehtoistoimijoilleen,
huumeiden käyttäjille, toipujille
ja heidän läheisilleen vertaisja ammatillista tukea sekä
hoitoonohjausta. Yhdistys
työskentelee
huumeongelmaisten hoidon kehittämiseksi ja osallistuu huumekysymystä käsittelevään
yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yhdistys voi kustantaa, julkaista, kääntää ja levittää kirjallisuutta
ja muuta materiaalia. Yhdistys tekee kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä edellä mainittujen
osa-alueiden kehittämiseksi. (Säännöt) Yhdistyksen toiminnan kohderyhmille jaetaan tietoa ja
tukea. Irti Huumeista ry on yhdistänyt ihmisten ja asiantuntijoiden voiman yksilöjen ja yhteisöjen
hyvinvoinnin edistämiseksi ja huumehaittojen vähentämiseksi

TOIMINNALLE MÄÄRITELLYT TAVOITTEET
Toiminnan tarkoituksen
pohjalta vapaaehtoisten,
jäsenten, hallituksen ja
henkilöstön kanssa päivitettiin
yhdistyksen toiminnan
painopistealueet ja strategia
vuosille 2021–2025.
Yhdistyksen kohderyhmiksi
valikoituivat tuentarvitsijoiden
lisäksi päättäjät, median edustajat, kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja
opiskelijat, tutkimuslaitokset sekä ihmiset, jotka ajattelevat, ettei huumekysymys kosketa heitä.
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Huumekysymys on yhteiskunnallinen ja se vaikuttaa jokaiseen suomalaiseen. Toiminnan
suuntaviivat selkiytettiin ja yhdistyksen kohderyhmät, toiminnot, mittaristot ja toiminnan tuotokset
sekä tulokset määriteltiin tarkoituksenmukaisiksi.

1.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN TARVE
Asiakaskohtaamisten määrä kasvoi ja toimintapaikkakuntien määrä kasvoi, ja toimintatapoja
muutettiin ja kehitettiin ketterästi,
ammattitaitoisesti ja johdonmukaisesti
toimintaympäristö huomioiden. Uudet
toiminnot tavoittivat vapaaehtoiset ja
kohderyhmät. Verkkoympäristö ja
työnohjaukselliset keskustelut turvasivat
toiminnot alueellisesti yhdenvertaisemmin
sekä vahvistivat valtakunnallisuutta ja
toimijoiden hyvinvointia. Tarve yhdistyksen
toiminnoille kasvoi sekä yksilö- ja
yhteiskuntatasolla.

Suomessa huumeisiin liittyvää tietoa
koostaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
sekä eri viranomaiset ja järjestöt. Läheiset
tarvitsivat voimakkaammin tukea yksilöinä,
kuin mitä saivat. Kyselyt
läheistenvertaisryhmille kertoivat läheisten
tilanteen olevan usein huolestuttava.
Korona-aika pahensi osalla
asiakaskohderyhmistä elämänlaatua
entuudestaan. Palveluohjausta ja edunvalvonnallista työtä tekivät sekä yhdistyksen ammattilaiset
että vapaaehtoiset. Kohderyhmien vahva viesti oli, että matalan kynnyksen toiminnan
laajentamista tarvitaan erityisesti perhekeskeisestä näkökulmasta ja hoitoon pääsyä tulee
helpottaa.
Tutkimustiedon mukaan huumeiden käyttö, huumehaitat sekä huumekuolemat ovat lisääntyneet
2000-luvulla. Tietopyyntöjä, lausuntoja sekä sidosryhmien ja medioiden yhteydenottoja tuli
aiempaa enemmän, ja huumekysymys nousi laajasti mediakeskustelussa. Suora palaute
päättäjiltä, sidosryhmiltä ja muilta kansalaisilta oli, että Irti Huumeista ry tekee merkittävää
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yhteiskunnallista työtä. Yhteistyöverkostot toimivat tärkeänä pohjana etenkin asiantuntijuuden
vahvistamisessa, asiakasohjauksessa, edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa. Erityishuolina esiin
nousivat sukupolvelta
toiselle periyhtyvä
syrjäytyminen sekä lasten
ja nuorten pahoinvointi.
Koronatilanne vahvisti
virtuaalisia työtapoja.
Verkkokohtaamiset
mahdollistivat poikkeus- ja
kriisitilanteiden
jäsentämisen yhdessä
toimijoiden kanssa. Yhdistys tarjosi aiempaa laajemmin ja alueellisesti yhdenvertaisemmin
verkossa sosiaalista tukea, koulutusta ja työnohjauksellisia keskusteluja (ammattilaiset ja
vapaaehtoiset). Osa läheisistä, toipuvista ja huumeita käyttävistä jäi koronatilanteen seurauksena
pois yhdistyksen vertais- ja ammatillisen tuen piiristä joko teknisten apuvälineiden,
ennakkoluulojen tai taitojen puuttumisen takia.

Epävarmuutta toimintaan loivat järjestöjen epävakaat rahoitusnäkymät, veikkausvoittovarojen
kehitys ja koronan luoma poikkeustila. Yhdistyksellä ei ole ulkopuolisilta otettuja lainoja.
Yhdistyksen toiminta on vakautunut.

2. KOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT
Irti Huumeista ry järjesti koulutuksia ja tapahtumia toimintakalenterin mukaisesti, koronarajoitukset
huomioiden. Koulutusten määrä oli suunniteltua suurempi. Syynä kasvuun oli vapaaehtoisten
määrän ja sidosryhmien kasvu sekä valmius käynnistää verkkokoulutukset ketterästi.

Koulutuksella tuettiin vapaaehtoisten ja yhdistyksen työntekijöiden tiedon, taidon ja ymmärryksen
kasvua. Lisäksi vahvistettiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamista huume- ja
läheiskysymyksissä. Vapaaehtoisten koulutuksissa ja tapaamisissa jaettiin tietoa järjestön
toimintalinjauksista, kehitettiin osallistujien yhdistys- ja viestintätaitoja ja kykyä yhteiskunnalliseen
keskusteluun. Sote-ammattilaisten koulutuksissa ja tilaisuuksissa jaettiin ja saatiin tuoretta tietoa
huumekysymyksistä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.
Vapaaehtoisille järjestettiin valtakunnallisia ja alueellisia koulutuksia yhteensä 15 kappaletta, joista
kasvotusten 2 ja Teamsillä 13. Koulutusaiheet valittiin vapaaehtoisten tarpeet huomioiden ja
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verkkokoulutuksia laajennettiin Google Forms -alustaa hyödyntäen. Vapaaehtoisia osallistui
koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen, esimerkiksi kertomalla omasta läheiskokemuksestaan
ja tiestään vapaaehtoiseksi. Kolmessa läheisseminaarissa vapaaehtoiset pitivät puheenvuorot ja
avustivat tilaisuuden järjestämisessä.

Koulutuksista kerättiin palautteet, joiden mukaan koulutussisällöt vastasivat osallistujien odotuksia
ja tavoitteita, erityistä kiitosta tuli vertaistuen saamisesta ja antamisesta. Teams-koulutukset otettiin
hyvin vastaan. Yhdistyksen koulutuksissa onnistuttiin hyvin ja pyydetyn koulutuspalautteiden
keskiarvo oli 4,9, kun asteikolla 1 = on huonoin ja 5 = kiitettävin arvosana.

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä suunnitellut Ihmisarvoista elämää -vaikuttamisseminaarit
sekä osallistuminen SuomiAreenaan peruttiin. Yhdistys järjesti Kiinni elämässä -aamiaisen
ehkäisevän päihdetyön viikolla. Tilaisuudessa esiteltiin yhdistyksen toimintaa, ja siihen osallistui
yhteistyökumppaneiden 29 edustajaa.

Ammattikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten opiskelijoiden lisäksi koulutuksia pidettiin
oppilashuoltoryhmien koulutuspäivillä (Sedu-kuntayhtymä), HAAVI-messuilla, Seinäjoella Länsi- ja
Sisä-Suomen AVIn ja puolustusvoimien koulutustilaisuudessa, Juupajoella nuorisolle sekä
aikuisille ja nuorten kanssa toimijoille (Juupajoen malli), Vantaalla ammattiopisto Varian opetus- ja
sotealan henkilökunnalle sekä Espoon kaupungin soteammattilaisille. Koulutettavista sotealan
ammattilaisia oli 378. Kaikkiaan Irti Huumeista ry:n ammattilaiset osallistuivat 9 eri
kouluttamiskertaan, joissa oli koulutettavia merkittävästi enemmän kuin edellisenä vuonna (+123).
Yhteistyössä Munuais- ja maksaliiton MUMAn kanssa suunniteltiin ja rakennettiin Maksasairaus
osana elämää – HCV ja alkoholimaksasairaus -tapahtuma C-hepatiittiin sairastuneille ja
sopeutumiskurssi heidän läheisilleen 6.–8.11. Tampereelle. Koronan takia tapahtuma peruttiin.

Yhdistys järjesti toista kertaa Terveysneuvontapäivät yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.
Terveysneuvontapäivät pidettiin Helsingin Malmitalolla hybridimallilla 27.–28.10.2020. Päivät saivat
hyvää palautetta ja kaksipäiväiseen tilaisuuteen mahtui mm. asiantuntijaluentoja ja paneeli.
Osallistujia oli ilmoittautunut paikalle ensimmäiseen päivään 86 ja toiseen päivään 74. Todellista
osallistujamäärää on vaikea arvioida, koska verkkovälitystä seurattiin myös työyksiköissä.
Yhdistyksen toiminnanjohtaja osallistui Sivistysakatemian kolmannelle vuosikurssille.
”Sivistysakatemia on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä
Opetushallituksen Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 lanseeraama korkean
profiilin koulutuskokonaisuus, johon kutsutaan osallistujiksi tarkoin valikoitu joukko
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yhteiskunnallisia vaikuttajia ja päättäjiä.” Kokonaisuuteen kuului kaksi huumekeskustelutilaisuutta
Outamon koulun oppilaille.

Irti Huumeista ry:n ammattilaiset pitivät yllä ammattitaitoaan ja -tietoaan mm. osallistumalla
luennoille, verkostoihin sekä A-klinikkasäätiön Nopean huumetiedon verkostoon NOPSAan. Lapset
puheeksi -menetelmän käyttöön koulutettiin järjestön viisi sotealan ammattilaista. Tällä vahvistettiin
huumeperhetyön osaamista. Järjestön ammattilaiset lisäsivät osaamistaan virtuaalisilla
Mielenterveysmessuilla ja Päihdepäivillä.

3. VAPAAEHTOISTOIMINTA
Vapaaehtoisten määrä
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Vapaaehtoistoiminta on Irti Huumeista ry:n
toiminnan ytimessä, ja vapaaehtoiset ovat
keskeisiä toimijoita. Yhdistyksen
vapaaehtoiset mahdollistivat toiminnan eri
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puolilla Suomea, vahvistivat yhdistyksen
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näkyvyyttä alueilla ja valtakunnallisesti sekä
hoitivat edunvalvontaa ja vaikuttamista

paikallisesti. He toimivat etenkin alueyhdyshenkilöinä, ryhmänohjaajina ja tukihenkilöinä sekä
päivystäjinä Irti Huumeista -puhelimessa ja -chatissa.
Yhdistyksessä toimi 126 vapaaehtoista 39 paikkakunnalla. Vapaaehtoistoiminta vahvistui, ja uusia
työmuotoja lanseerattiin. Uusia vapaaehtoisia tuli toimintaan mukaan 26. Alueyhdyshenkilöt
toimivat 14 alueella: Helsinki, Hämeenlinna, Kouvola, Kuopio, Jyväskylä, Lahti, Lappeenranta,
Oulu, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Seinäjoki, Rauma ja Vantaa. He vastasivat yhteistyöstä
yhdistyksen toimiston kanssa alueellisen yhteistyön koordinoinnista vapaaehtoistoimijoiden ja
kuntien kanssa. Alueyhdyshenkilöt osallistuivat neljään Teams-tapaamiseen ja työnohjauksellisiin
keskusteluihin.
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Vapaaehtoistoiminnan ydintoimintoja olivat Irti Huumeista -puhelin, Irti Huumeista -chat, muu
verkkoauttaminen, läheisryhmän ohjaus, tukihenkilötoiminta, ehkäisevä päihdetyö, viestintä,
edunvalvonta sekä neuvonta ja ohjaus.
Uutena toimintamuotona vapaaehtoiset
toimivat valtakunnallisissa Teamsryhmissä. Vapaaehtoiset markkinoivat
yhdistyksen toimintaa muun muassa
sosiaalisen median ryhmissä, esimerkiksi
Twitterissä, sekä omilla Facebooksivuillaan.

Vapaaehtoisten kyselyssä 94%
vapaaehtoisista koki, että heidän
tekemäänsä vapaaehtoistoimintaa arvostetaan ja 91% koki saavansa tukea toimintaan. 100%
vapaaehtoisista katsoi, että yhdistyksen arvot näkyvät toiminnassa. 100% vastaajista oli kokenut
osallisuutta ja oman toimintansa arvokkaaksi.

3.1 LÄHEISTOIMINTA
Läheisryhmänohjaajat ohjasivat kaikkiaan 20 vertaistukiryhmää 19 eri paikkakunnalla.
Läheisryhmissä vertaistukea sai 613 ihmistä. Läheisryhmiin osallistuneiden määrä laski edelliseen
vuoteen verrattuna, koska kasvokkain kohtaamisia oli pakko perua koronarajoitusten takia. Osa
läheisryhmänohjaajista siirsi tapaamiset kävelytapaamisiksi. Ryhmänohjaajina toimi 59
vapaaehtoista. Vapaaehtoiset ryhmänohjaajat osallistuivat läheisryhmän ohjaajan oppaan
viimeistelyyn. Valtakunnallinen läheisryhmä Teamsillä tavoitti vuoden aikana 153 läheistä ja se
kokoontui 32 kertaa. Näin pystyttiin osaltaan vastaamaan liveryhmien peruuntumisiin.

Läheisten iltoja järjestettiin 3 alueella, joissa osallistujia oli yhteensä 30. Läheisten illat oli avoimia
tilaisuuksia, joissa ihmisillä oli mahdollisuus tavata toisiaan ja jakaa kokemuksiaan alueen
huumetilanteesta. Läheisten olohuonetoiminnassa oli mukana vapaaehtoisia ja
kokemusasiantuntija. Olohuonetoiminta suljettiin koronatilanteen takia, ja sen siirtämistä verkkoon
yritettiin. Kohderyhmä ja toiminta huomioiden verkkoympäristö ei ollut toimiva.

3.2 HUUMEIDEN VASTAINEN TOIMINTA
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Irti Huumeista -puhelin ja -chat tarjosivat huumetietoa, palveluohjausta, keskustelutukea ja
ohjausta. Puheluiden määrä jatkoi

Irti Huumeista -puhelin, yhteydenotot
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verrattuna 33 %:lla. Puhelimessa
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mukaan viisi opiskelijaa, jotka suorittivat päivystyksessä vapaaehtoistoiminnan kurssin. Irti
Huumeista -chattiin tuli toimintavuonna 877 yhteydenottoa. Chatin toimintaa kehitettiin
alkuvuodesta sosionomiharjoittelijan kehittämistehtävän tulosten perusteella. Syyskuusta lähtien
chat-palvelu hoidettiin pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Chatissa toimi 7 vapaaehtoista.

Tukihenkilötoiminta tarjosi ohjausta ja kohtaamisia ihmiseltä ihmiselle. Irti Huumeista koulutti
seitsemän uutta tukihenkilöä. Läheisten osalta tukihenkilötoiminnan kysyntään pystyttiin
vastamaan, mutta toipuville ei ollut osoittaa riittävästi tukihenkilöitä. Järjestön vapaaehtoiset
toimivat toipumisorientoituneesti.

Yhdistys tarjosi mahdollisuuksia kohtaamiselle ja verkostoitumiselle, mm. järjestön Futsaljoukkueessa (harrastepiirisarja, Helsinki). Joukkue koostui 31 ihmisestä, joita huumekysymys
koskettaa eri tavoin kuten poliiseja, varhaiskasvatuksen ammattilaisia, toipujia, päihdetyöntekijöitä
ja lastensuojelun ohjaajia. Kohtaamiset olivat voimaannuttavia ja niiden yhteydessä jaettiin
ajankohtaista tietoa huumekysymyksestä.

4. AMMATILLINEN HUUME- JA LÄHEISTYÖ
Ammatillinen huume- ja läheistyö kohtasi ja tuki kriisissä olevia huumeita käyttäviä, toipujia ja
heidän läheisiään. Näyttöön perustuva, yhdistyksen Suomeen tuoma, läheis- ja perhetyön 5-Step
metodi ja materiaalit otettiin käyttöön vapaaehtois- ja ammatillisessa läheistyössä. Lisäksi
ammattilaiset koordinoivat vapaaehtoistoimintaa turvaamalla vapaaehtoisten osaamisen ja
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jaksamisen vaativassa toiminnassa.

ASIAKASKONTAKTIT
4661

Ammatillista työtä kehitettiin hankekeskeisesti.

2781

3563

Ammattilaiset päivystivät Irti Huumeistapuhelimessa arkisin klo 9-15. Kriisipuhelimen
kehittämistä enemmän vapaaehtoistoiminnan
muodoksi jatkettiin.

2018

2019

Ammattilaiset tukivat ja ohjasivat

2020

kuntouttavassa työtoiminnassa olevia ihmisiä ja
sosiaalialan opiskelijoita sekä kouluttivat sisäisiä ja ulkoisia kohderyhmiä. Toipuville ja huumeita
käyttävien läheisille rakennettiin Irti Huumeista ry:n omaa kokemusasiantuntijaverkostoa.
Vapaaehtoisia ohjattiin kokemusasiantuntijakoulutuksiin ja kolme järjestön vapaaehtoista
kouluttautuivat kokemusasiantuntijoiksi.

Facebook-vertaistukiyhmien jäsenmäärät
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Facebook-vertaisryhmät kasvoivat. Irti Huumeista ry:n ammattilaiset moderoivat Facebookvertaistukiryhmiä arkisin ja päättivät suljettuihin ryhmiin hyväksymisestä. Liittymispyynnön
yhteydessä uudelle ryhmän jäsenelle kerrottiin toimintaohjeet ja ryhmän säännöt sekä varmistettiin
hänen kuuluvan kohderyhmään. Facebook-ryhmien jäsenet tarjosivat toisilleen vertaistukea
aktiivisesti 24/7. Lisäksi tukea tarjottiin päihdelinkki Vilpolassa.
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4.1 VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOORDINOINTI
Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa keskityttiin vapaaehtoisten tukemiseen sekä
toimintaedellytyksien luomiseen kohtaavassa huume-, perhe- ja läheis- sekä ennaltaehkäisevässä
toiminnassa. Irti Huumeista ry:n ammattilaiset tukivat ja ohjasivat vapaaehtoisia kussakin
vapaaehtoistehtävässä. Uusia vapaaehtoisia kutsuttiin mukaan toimintaan yhdistyksen
tilaisuuksissa ja some-kanavilla sekä Kansalaisareenan sivustolla (HIIOP -vapaaehtoisten
rekrytointialusta).

Ammattilaiset olivat yhteydessä vapaaehtoistoimijoihin Teams-alustalla, puhelimitse, sähköpostitse
ja WhatsApp-sovelluksella. Vapaaehtoisille tiedotettiin yhdistyksen ajankohtaisista asioista
kohtaamisten ja koulutusten lisäksi Läheinen-kirjeellä, sähköpostilla, tekstiviestein ja
henkilökohtaisilla yhteydenpidoilla. Vapaaehtoisille pidettiin työnohjauksellisia keskusteluja 14
kertaa vuoden aikana.

4.2 LÄHEISTYÖNKESKUS
Irti Huumeista ry:n Läheistyönkeskus on tukenut huumeita käyttäviä ja heidän läheisiään
perhekeskeisesti vuodesta 2002. Keskus on toiminut Helsingissä, mutta se on tarjonnut
ammatillista tukea ja koulutusta
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rajaamaan, ja henkilöstöresursseja suunnattiin
vapaaehtoistoiminnan koordinointiin. Vuoden

2020 aikana Läheistyönkeskuksessa kävi 25 henkilöä yhteensä 21 asiakaskäynnillä.
Läheistyöntekijät vastasivat 511 asiakaspuheluun ja tekstiviestiin.

Läheistyönkeskus keräsi tietoa huumeita käyttävien, heidän perheidensä ja läheistensä tilanteesta.
Läheistyönkeskuksen asiakaskyselyissä ja Arjen toimintakyky -kartoituksessa kävi ilmi, että
huumeita käyttävillä ja läheisillä on suuri psykososiaalisen tuen tarve, kuormitus, isot mielialan
haasteet sekä kipuja ja univaikeuksia.
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Läheistyönkeskus järjesti yhteistyössä Mieli ry:n kanssa suljetun sururyhmäprosessin, johon
osallistui 10 läheistä aluksi kasvotusten ja sitten Teamsillä. Ohjaajaparin muodosti kummankin
järjestön ammattilainen. Ryhmässä tarjottiin keskustelu- ja vertaistukea huumekuoleman
kohdanneille läheisille, tapaamisia oli 13. Vuodelle 2021 sovittiin kaksi tapaamista, joista toinen on
jälkitapaaminen. Irti Huumeista ry osallistui Päihdesensitiivisen surutyön verkostoon.

Huumekuolemien määrä on vuodesta 1996 THL:n mukaan lähes viisinkertaistunut. Useat läheiset
toivoivat Irti Huumeista suruviikonlopun järjestämistä, mutta siihen ei ollut resurssia. Huumeisiin
läheisensä menettäneiden Facebook-ryhmä kasvoi, ja ryhmäläiset toivoivat kasvotusten
tapaamista. Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus järjestettiin ehkäisevän päihdetyön viikolla 45,
Helsingissä 3.11.2020 Vanhassa kirkossa. Tilaisuutta olivat järjestämässä Irti Huumeista ry:n
kanssa yhteistyössä KRAN rf, STOP huumeille ry, Tukikohta ry, KRIS Etelä-Suomi ry, DIAK ja
Suomen evankelisluterilainen seurakunta. Irti Huumeista ry koordinoi yhdessä muiden järjestöjen
kanssa valtakunnallisia tapahtumia. Helsingin lisäksi huumeisiin tai päihteisiin kuolleiden
muistotilaisuuksia pidettiin viikon aikana yhteensä 20 paikkakunnalla.

Läheisleiri toteutettiin yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa Kotorannassa 10–15.8.2020.
Leiriin osallistui 9 läheistä sekä ohjaajina yksi ammattilainen ja kolme vertaista. Läheisseminaarit
toteutettiin Mikkelissä, Tampereella, Hämeenlinnassa ja Joensuussa, osallistujia oli yhteensä 54.
Seminaarien jälkeen käynnistyi uusia läheisryhmiä. Kaikille läheisille tarkoitetut valtakunnalliset
läheispäivät pidettiin Seinäjoella ja Tampereella, osallistujia oli yhteensä 44. Perheleiri jouduttiin
perumaan viime hetkellä koronatilanteen vuoksi.

Kohderyhmät saivat ammatillista tukea valtakunnallisissa Teams-ryhmissä, puhelimitse ja
tekstiviestein. Verkkotukea hakivat ja saivat myös muualla kuin Suomessa asuvat suomenkieliset.
Läheistyötä, hankeideoita ja kuntayhteistyötä kehitettiin yhteistyössä muiden läheistyötä tekevien
tahojen kanssa. Läheistyönkeskus aloitti läheistyönverkoston kokoamisen yhdessä Sininauhaliitto
ry:n kanssa. Helsingin kaupungin psykiatrian ja päihdepoliklinikan kanssa haettiin ratkaisuja
läheistoimintoihin, jotka vastaisivat perhekeskeisesti läheisten tuen tarpeisiin.

4.3 OIKEUS TURVALLISEEN ARKEEN -PERHETYÖ
Oikeus turvalliseen arkeen STEA-rahoitteinen hanke käynnistyi 2018. Hankkeen tavoitteena oli
parantaa toimintaan osallistuneiden perheiden, lasten ja heidän vanhempiensa, hyvinvointia ja
arjen rutiinien hallintaa ammatillisen ohjauksen, vertaistuen ja kummitoiminnan keinoin. Vertaisten
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tuella etsittiin toimivia ratkaisuja huumeriippuvuuden synnyttämään
kriisiin perheen sisällä. Lapsilla oli oma kummi, joka tuki lapsen
tarvetta saada oma aikuinen ystävä.
Koronarajoitukset vaikeuttivat selkeästi perheiden arkea ja
vähensivät mahdollisuuksia kohtaamisille. Hankkeessa oli 7
perhettä, ja yksi perhe jäi pois toiminnasta. Kummitoiminnassa oli 12
kummia, jotka tapasivat lapsia yhteensä 20 kertaa. Tapaamisten
määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna koronarajoitusten vuoksi. Tukea tarjottiin virtuaalisin
menetelmin, kuten WhatsApp-ryhmässä ja puhelimitse 1 028 kertaa. Vuoden lopussa toiminnasta
oli kiinnostunut 10 perhettä.

Väliraportti jätettiin 2020 ja siitä saadun palautteen pohjalta tiedon raportointia kehitettiin ja etsittiin
ratkaisuja kummiverkoston vahvistamiselle. Toiminnassa kehitettiin kummi- ja vertaistoimintaa
sekä kokonaisvaltaista tukea tarjoava yhteisöllinen perhetoiminnan malli, joka koostuu
yhteisöviikonlopuista ja -leireistä. Koronan vuoksi yhteisöviikonloppuja ja -leirejä siirrettiin
tulevaisuuteen. Hankkeen tuotoksena yhteisöllisen perhetoiminnan malli integroitiin Irti Huumeista
ry:n läheistyön toimintaan. Vanhempien toiminnassa hyödynnettiin 5-Step ja Lapset puheeksi menetelmiä.

Hankkeen keskeiset toimintatavat:
1. Asiakastapaamiset
2. Vertaisryhmätapaamiset
3. Tapahtumat ja leirit
4. Kummitoiminta
5. Yhteistyö verkostojen kanssa
6. Sidosryhmä- ja oppilaitosyhteistyö
7. Raportointi, seuranta ja kehittäminen

4.4 PALASISTA ETEENPÄIN -MALLI
Palasista eteenpäin on Sininauhaliiton ja Irti Huumeista ry:n
yhteinen kolmivuotinen 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
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synnyttämässä kriisissä. Hankkeessa kehitettiin lyhytkestoinen, kokonaisvaltaista tukea tarjoava,
strukturoitu Palaset-malli. Hankkeen asiakastyöhön kuuluivat vertaisryhmätoiminta sekä
perhekohtaiset ja yksilölliset tapaamiset. Lisäksi luotiin itseapuopas tilanteen itsenäiseen
tarkasteluun. Palaset-mallin kehittämisessä huomioitiin työskentelymallin soveltuvuus erilaisiin
toimintaympäristöihin. Hankkeen kotisivut avattiin tammikuussa 2020.

Palaset-mallin kehittämisessä hyödynnettiin mm. kansainvälisesti tutkittua 5-Step menetelmää ja
hankkeessa vuonna 2019 tehtyä tarvekartoitusta. Mallin mukainen työskentely kestää noin 3–4
kuukautta.

Palaset-malli sisältää seuraavat aihealueet:
1. Kuuntelu ja tilanteen kartoitus
2. Kriisin ja tunteiden käsittely
3. Tiedon tarjoaminen
4. Selviytymismekanismien tarkastelu
5. Sosiaalisen tuki ja voimavarat
6. Yhteenveto ja jatkotuki
Asiakastyö jatkui suunnitellusti ja asiakastapaamisia oli 85 kappaletta, joista yksilötapaamisia 61 ja
perhetapaamisia 24. Asiakkaat ohjautuivat palveluihin joko itsenäisesti tai yhteistyökumppaneiden
ohjaamina. Suurin osa yhteydenotoista tuli kotisivujen kautta. Yhteydenottoja oli 31, joiden
perusteella 17 ihmistä otettiin asiakkaaksi tai jonoon. Asiakastyötä toteutettiin hankkeen
toimitiloissa Herttoniemessä sekä etätyöskentelynä Zoomin kautta.

Hankkeen toiminnassa oli vuonna 2020 mukana 18 perhettä, joista neljän perheen tapaamiset
jatkuvat vuodelle 2021. Asiakastyössä tavattiin 29 henkilöä, joista 16 suoritti koko mallin loppuun.
Joistakin perheistä joku jäsen osallistui vain 1–2 tapaamiseen. Lisäksi neljän perheen asiakkuus
keskeytyi voimavarojen tai sitoutumisen haastaessa, ja kaksi perhettä jäi jonoon viidennelle
jaksolle.

Vertaisryhmiä järjestettiin kaksi ja näihin osallistui yhteensä 12 henkilöä. Vertaistapaamisia toteutui
11 ja yksi ryhmäkerta jäi toteutumatta, koska osallistujia ei tullut etätapaamiseen. Lisäksi
kesäkuussa 2020 järjestettiin hyvinvointipäivä asiakasperheille, osallistujia oli neljästä perheestä.
Talven hyvinvointipäivä syksyn asiakasperheille jouduttiin perumaan koronarajoitusten takia.
Palaset-ilta kaikille työskentelyyn osallistuneille läheisille järjestettiin ensimmäisen kerran syksyllä
2020 ja siihen osallistui kolme perhettä. Työskentelyssä mukana oleville läheisille avattiin oma
suljettu Facebook-ryhmä.
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Opiskelijayhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa hankkeelle tehtiin opinnäytetyö,
jonka kaksi yhteisöpedagogiopiskelijaa laativat. Opinnäytteeseen Palasista eteenpäin,
Vertaistukea perheille nuoren huumeiden käytön aiheuttamassa kriisissä sisältyivät vertaisryhmien
suunnittelu, ohjaus ja mallinnos, joiden kehittämiseen ja arviointiin hankkeen työntekijät
osallistuivat. Loppuvuodesta aloitettiin yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa, sosiaalityön pro
gradu Palaset-mallin merkityksestä osallistujien koetussa hyvinvoinnissa valmistuu vuonna 2021.

Hanketta esiteltiin ammattilaisille sekä Sosiaalipolitiikan että Perhetutkimuksen päivillä ja laajalti eri
toimijoille ja yhteistyöverkostoille (mm. lastensuojelu, perhekeskusverkosto ja päihdetyön
verkostot). Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarjottiin mahdollisuutta kokeilla mallia omassa
toimintaympäristössään, ja ensimmäinen ammattilaisten pilottikoulutus/kehittäjäryhmä aloitti
syksyllä 2020. Kehittäjäryhmään osallistui kuusi henkilöä, ja koulutustapaamisia pidettiin kolme.

4.5 HUUDIKOUTSITOIMINTA
Huudikoutsit on Irti Huumeista ry:n ja Kulttuurin ja hyvinvoinnin liitto Kukunori ry:n yhteinen 3vuotinen STEA-rahoitteinen Irti Huudeista -hanke, joka käynnistyi elokuussa 2020. Hankkeen
kokonaisuutta hallinnoi Irti Huumeista ry. Huudikoutsitoiminta lisää
viihtyisyyttä ja turvallisuutta metroasemien alueilla tuomalla koulutetut
kokemusasiantuntijat päihteiden käyttäjien sekä metroasemilla liikkuvien
ja työtä tekevien tueksi. Hankkeessa ryhdyttiin kehittämään menetelmiä,
joilla voidaan edellisten ohella lisätä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta.
Hankkeen tavoitteena on entisten ja nykyisten päihteiden käyttäjien ja
muiden yhteiskuntaryhmien välisen ymmärryksen lisääminen.
Hankkeessa vahvistetaan entisten huumeriippuvaisten ja entisten
rikollisten hyvinvointia, toipumista ja arjen hallintaa sekä edistetään
ihmisarvoista elämää.

Koronarajoitukset hidastivat hankkeen käynnistämistä. Vuonna 2020 rekrytoitiin hankkeen
työntekijät; Irti Huumeista ry:ssä työskentelevä projektipäällikkö ja Kukunori ry:ssä työskentelevä
projektityöntekijä. Vuonna 2020 aikana suunniteltiin hankkeen toiminta ja aikataulutus,
huudikoutsien koulutus sekä hankkeen ilme ja viestintä. Toimitiloja kartoitettiin syksyn aikana.
Työn tueksi aloitettiin ulkopuolinen työnohjaus hankkeen työntekijöille ja sovittiin huudikoutsien
työnohjauksen järjestämisestä.

15

Espoon ja Helsingin kaupungin päättäjiin oltiin yhteydessä, ja yhteisen näkemyksen mukaan
huudikoutsit tuovat tärkeän lisän kohtaamalla päihderiippuvaisia ja nuoria metroasemilla. Hanketta
esiteltiin laajalti pääkaupunkiseudun toimijoille (mm. jalkautuva päihde- ja nuorisotyö, Uudenmaan
TE-toimisto, päihdepalvelut, rikostaustaisten palvelut). Toimintavuonna pidettiin yhteensä 25
yhteistyökokousta eri tahojen kanssa. Vastaanotto oli myönteistä, moni toimija halusi yhteistyöhön
hankkeen kanssa. Hanketta on esitelty myös yhteistyöverkostoissa (Jalkautuvien verkosto, Vetyverkosto, Have-verkosto, Kujato, Kontulan SoTeKa -yhteistoimintaryhmä, EHYT ry:n
huumetyöryhmä). Hanketta esiteltiin myös Irti Huumeista ry:n järjestämillä Terveysneuvontapäivillä
sekä Kiinni elämässä -aamiaisella, jossa kolme tulevaa huudikoutsia oli esittelemässä hanketta
yhdessä hankkeen työntekijöiden kanssa.

Alkusyksystä panostettiin huudikoutsien rekrytointiin. Hanketta esiteltiin erilaisten päihteettömien
toimintojen asiakkaille, infoja pidettiin yhteensä 7. Rekrytointia vaikeuttivat kokoontumisrajoitukset,
moni taho ei ottanut vierailijoita vastaan. Syksyn aikana haastateltiin 11 potentiaalista
huudikoutsia, joista koulutukseen valittiin 7 henkilöä. Huudikoutsien koulutusta suunniteltiin
yhteiskehittämispäivässä, johon osallistui hankkeen työntekijöiden lisäksi 6
yhteistyökumppaneiden edustajaa sekä 4 tulevaa huudikoutsia.

Viestintäsuunnitelma tehtiin yhteistyössä Kukunori ry:n viestinnän kanssa. Hankkeen visuaalisen
ilmeen ja kotisivujen suunnitteluun palkattiin ulkopuoliset tekijät. Hankkeesta viestitettiin
yhteistyötapaamisissa, organisaatioiden omilla kanavilla, sähköpostitse ja Facebookissa. Päätettiin
avata hankkeelle omat Facebook- ja Instagram-tilit.

5. TALOUS- JA JÄRJESTÖHALLINTO JA JÄRJESTÖVIESTINTÄ
Talous- ja järjestöhallinnossa haettiin kokonaistaloudellisia ja kestäviä ratkaisuja. Hallinnon
kehittämistä jatkettiin ja kustannuksia seurattiin säännöllisesti. Toiminta pystyttiin rahoittamaan
tilikaudella ilman likviditeettiongelmia. Koronan aiheuttamat kokoontumisrajoitukset toivat esiin
uudenlaisia haasteita, joiden vuoksi työskentelytapoja piti sopeuttaa ja ottaa nopeasti käyttöön
uusia toimintamalleja.
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Toiminnan päärahoittajat olivat STEA ja Helsingin kaupunki. STEAn avustuksilla rahoitettiin
pääosa yhdistyksen yhteiskuntavaikuttamisen, ammatillisen työn ja toiminnan kuluista. Alueellisen
vapaaehtoistyön kustannuksia
katettiin myös kuntien,
kaupunkien ja kuntayhtymien
sekä yksityisen yhteisön
avustuksilla. Irti Huumeista ry
sai vuonna 2020 STM:ltä
tartuntatautien valvonnan
määrärahaa
Terveysneuvontapäivien
järjestämiseen. Muita tuottoja
yhdistys sai
osallistujamaksuista sekä merkittävimpänä eränä varainhankinnan tuottoihin kuuluvista
jäsenmaksuista ja lahjoituksista.

Yhdistyksen tilinpäätös tilikaudella 2020 oli ylijäämäinen 10 763,41 euroa (2019: - 3 924,07 euroa).
Tilikauden aikana käynnistyneen Irti huudeista -hankkeen STEA-avustusta siirtyi seuraavalle
vuodelle 78 714,04 euroa ja päättyneen Oikeus turvalliseen arkeen -hankkeen avustusta jäi
55 161,28 euroa (2019: 56 995,70 euroa). Palaset -hankkeesta säästyi 5 992,76 euroa (2019: 2 991,46 euroa). STEAn kohdennettua toiminta-avustusta (Ak3) siirtyi seuraavalle tilikaudelle
38 278,98 euroa (2019: 4 836,70 euroa) ja yleisavustusta (Ay1) 6 255,82 euroa (2019: 0,00
euroa). Yleisavustuksella katettiin yhteiskuntavaikuttamisen toiminta sekä yhdistyksen hallinto ja
kiinteät kulut. Saatujen avustusten määrät ja niiden käyttö on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Yhdistyksessä työskentelevän henkilöstön määrä vakiintui tilikauden loppupuolella noin
kymmeneen, ja henkilöstökuluissa ei ollut merkittävää muutosta edelliseen tilikauteen. Toimintojen
järjestämiseksi enenevissä määrin verkkoalustoille ja mm. uuden Irti huudeista -hankkeen
käynnistyttyä palveluja ostettiin myös ulkopuolisilta ammattilaisilta. Kustannussäästöjä syntyi
vastaavasti, kun hallituksen kokoukset ja vuosikokoukset sekä koulutustapahtumat siirtyivät
osittain järjestettäväksi etäyhteyksin. Suuri osa järjestön tilikaudelle suunnitelluista tapahtumista ja
tilaisuuksista jouduttiin koronarajoitusten takia perumaan. Muilta osin toiminnassa ei ollut
merkittäviä talouteen vaikuttavia muutoksia.
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Torsti Koskisen rahastosta jaettiin tunnustuspalkintoja edellisten vuosien tapaan. Vuonna 2020
vapaaehtoistyön palkitut olivat Tuula Juntunen ja Ritva Rantanen ja Torsti Koskisen rahaston
tunnustuspalkinto myönnettiin tutkintasihteeri Ulla Koivuniemelle. Tunnustuspalkinnot ja Torstin
päivän juhlallisuuksien kustannukset katettiin kokonaisuudessaan rahastosta.

Yhdistyksessä ylintä päätäntävaltaa käyttivät jäsenet yhdistyksen kevät- ja syyskokouksissa.
Kevätkokous pidettiin 16.6.2020 Helsingissä Irti Huumeista ry:n toimistolla ja osallistuminen
mahdollistettiin etäyhteyksin. Kevätkokoukseen osallistui 11 jäsentä ja 4 ei-jäsentä. Syyskokous
pidettiin 24.10.2020 Turussa, ja siihen osallistui 8 jäsentä ja 3 ei-jäsentä. Yhdistyksen strategisesta
toiminnasta vastasi hallitus ja operatiivisesta toiminnasta toiminnanjohtaja. Vuonna 2020
yhdistyksen hallitus piti 8 kokousta ja yhden kehittämispäivän.

Vuoden 2020 päättyessä hallitukseen kuuluivat Sami Räsänen puheenjohtajana, Jari Kyllönen
varapuheenjohtajana, Mette Strauss, Sari Leinonen, Leea Seger, Merja Väisänen ja Piia Tuosa
varsinaisina jäseninä ja Hannu Pentikäinen, Anniina Sihvonen, Ida Virta, Tapio Jaakkola, Outi
Kähkönen ja Juha-Pekka Pääskysaari varajäseninä. Kevätkokouksessa hallituksen jäsenistö
vaihtui siten, että hallituksen varapuheenjohtaja Kari Virtanen lopetti hallitustyöskentelynsä. Lisäksi
hallituksen jäsenistä vaihtovuorossa oli Liisa Jaakonsaari. Heidän tilalleen hallituksen varsinaiseksi
jäseneksi nousi Merja Väisänen ja uutena Leea Seger. Hallituksen varajäseneksi valittiin Merja
Väisäsen tilalle Juha-Pekka Pääskysaari.

Yhdistyksen vakituiseen henkilöstöön kuuluivat toiminnanjohtaja, talous- ja hallintovastaava,
viestintäpäällikkö, järjestökoordinaattori sekä huume- ja läheistyönvastaava,
läheistyönkoordinaattori ja huumetyönkoordinaattori. Hankehenkilöstön määrää mitoitettiin
järjestötyön ja hankkeiden mukaisesti. Vuoden aikana Oikeus turvalliseen arkeen –hankkeessa oli
palkattuna projektipäällikkö ja projektityöntekijä. Lisäksi yksi projektityöntekijä työskenteli Palasista
eteenpäin -hankkeessa. Elokuun alussa toteutettavassa Irti Huudeista –hankkeessa aloitti
projektipäällikkö.

Työn suunnittelua lisättiin sekä hallituksessa että työyhteisössä ja sen tiimeissä. Yhdistyksen
hallituksen ja henkilöstön yhteistyötä vahvistettiin yhteisillä kohtaamisilla ja koulutuspäivillä, jotka
toteutettiin osin Teams-alustalla. Työnohjausta järjestettiin asiakastyön ja johtoryhmän sekä
hankkeiden henkilökunnalle säännöllisesti. Lisäksi toiminnanjohtajalla oli oma työnohjaus.
Työnohjauksissa oli mahdollisuus purkaa poikkeustilan ja kasvaneen asiakasmäärän tuomaa työn
kuormittavuutta.
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Työhyvinvointi- ja kehittämispäiviä järjestettiin vuoden aikana yhteensä neljä kertaa. Näissä
keskityttiin työn kehittämiseen, työtapojen muuttamiseen poikkeustilanteen vaatimusten mukaisiksi
sekä työntekijöiden hyvinvoinnin ja yhteishengen tukemiseen. Työpaikalla pidettiin henkilökunnan
toimisto- ja tiimikokouksia viikoittain sekä päivittäin yhteisiä kahvi- ja lounastaukoja.
Koronarajoitusten myötä tapaamiset siirtyivät Teamsiin. Näissä kaikilla työntekijöillä oli
mahdollisuus nostaa työhön liittyviä asioita esille. Työntekijöiden edustajana ja tukena toimi
tarvittaessa työsuojeluvaltuutettu. Henkilöstölle tehtiin keväällä kysely poikkeustilan, toiminnan
muutosten ja etätyöhön siirtymisen vaikutuksista työhön. Työterveyshuolto järjestettiin vuonna
2020 Terveystalo Oy:n kanssa.

5.1. VARAINHANKINTA
Varainhankinnan kehittämiseen oli vain vähän resursseja. Yhdistyksen omaa varainhankintaa
toteutettiin edellisten vuosien tapaan ja varainhankintasuunnitelma tehtiin vuodelle 2021. Uusi
rahankeräyslupa tuli voimaan lokakuussa 2020. Keräysmuotoina säilyivät kuukausi-, verkkopankkija tekstiviestilahjoittaminen, lipaskeräykset, kauppojen pullopanttilahjoitukset ja
testamenttilahjoitukset. Luvanvaraisten lahjoitusten nettotuottoa kohdistettiin tilikauden aikana Irti
Huumeista -puhelimeen ja -chat-palveluun. Tärkeä yhdistyksen varainhankinnan tulonlähde olivat
jäsenmaksut.

Joulukuun 1. päivänä järjestö oli mukana valtakunnallisessa varainhankintakampanjassa Tekojen
tiistaissa, ja lisäksi lähetettiin lahjoituspyyntö joulutervehdyksen yhteydessä. Sosiaalisen median
käyttöä lahjoitusten keräämiseen kartoitettiin, taustatyötä tehtiin esimerkiksi Facebookin
lahjoitustyökalujen käyttöön ottamiseksi. Sasha Luchkovan näyttelyn Giving heART -näyttelyssä
Hotelli Katajanokalla myytyjen taulujen tuotosta Luchkova lahjoitti 10 %:n osuuden Irti Huumeista
ry:lle.

5.2 JÄSENPALVELUT
Yhdistykseen jäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 597. Yhdistykseen liittyi 55 uutta jäsentä.
Uudet jäsenet tulivat mukaan pääosin yhdistyksen nettisivujen kautta, johon ohjattiin sosiaalisen
median kanavilla. Jäseniä saatiin myös läheisseminaareissa ja läheisten päivillä. Jäsenasioissa
yhteydenottoja sähköpostilla sekä puhelimitse tuli 105 kertaa.
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Irti Huumeista tarjosi jäsenilleen tietoa ja tukea, ohjausta ja sparrausta sekä koulutusta ja
verkostoitumismahdollisuuksia. Jäseniä kutsuttiin mukaan yhdistyksen toimintaan.
Vapaaehtoistoimintaan jäsenet pääsivät omien resurssiensa ja kiinnostuksensa mukaisesti.
Jäsenet saivat kotiinsa Taite-lehden, syksystä lähtien Käänne-uutiskirjeen ja heille oli erillistä
ohjelmaa.

Jäsenpalvelut:
Jäsenten neuvonta puhelimitse ja
sähköpostitse
Jäsenrekisteri
Jäsentiedotteet, Käänne-uutiskirje ja Taite-lehti
Kevät- ja syyskokoukset
Jäsenille tarkoitetut koulutukset ja seminaarit
Ajankohtainen tieto
Jäsenhinnat suru- ja läheistenpäiville

542

597

509

2016

462

602

JÄSENET

2017

2018

2019

2020

5.3 JÄRJESTÖVIESTINTÄ
Viestinnän tavoitteena oli tiedon kokoaminen, koostaminen ja jakaminen toimijoiden ja
kohderyhmien tarpeisiin yhdistyksen viestintä- ja markkinointistrategian mukaisesti. Viestintä
varmisti, että yhdistys tunnetaan huume- ja läheistyön asiantuntijana. Viestintää suunniteltiin ja
toteutettiin yhteistyössä työntekijöiden ja yhdistyksen vapaaehtoisten ja sidosryhmien kanssa.

Koronarajoitusten tultua julki yhdistyksen toimijoille lähetettiin pikaisesti tieto poikkeusolojen
vaikutuksista yhdistyksen toimintoihin. Nopean sisäisen viestinnän kanaviksi valittiin WhatsApp- ja
sähköpostiryhmät, joilla tavoitettiin työntekijät, hallitus ja aluevastaavat. Yhdistyksen ulkopuolisen
viestinnän väyliä painotettiin
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palvelemiseen aktivoitiin. Yhdistyksen läheistenpäiviä ja -seminaareja markkinoitiin some-kanavilla
ja maakuntalehdissä. Maakuntien medioihin otettiin yhteyttä ennen ko. tapahtumia. Kuvapankin
kartuttamista ja sen tietojen ajantasaistamista jatkettiin.

Viestintä vastasi median pyyntöihin tai tarjosi medialle/toimittajalle apuaan 52 kertaa.
Toiminnanjohtajan blogit (24 kpl) jaettiin some-kanavilla. Viestinnän tiiviimpi yhteistyö asiakastyön
tiimin kanssa näkyi aiempaa parempina mediaosumina, joita oli 81 ja someosumia 505. Yhdistys
auttoi mediaa haastateltavien hakemisessa myös silloin, kun yhdistyksen nimeä ei mainittu, jos
yhdistyksen tavoitteet huumekysymyksen esille tuomisessa toteutuivat.

Yhdistyksen ilmettä uudistettiin Sasha Luchkovan laatiman ilmeen mukaisesti. Uusi ilme otettiin
käyttöön yhdistyksen Facebook- ja Instagram-kanavilla ja tervehdyksissä. Yhteistyö Luchkovan
kanssa lisäsi yhdistyksen myönteistä julkisuuskuvaa.

6. EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN
Yhdistyksen edunvalvonnassa neuvottiin asiakkaita, vaikutettiin mielenterveys- ja päihdehuollon
toimijoihin ja päättäjiin sekä puolustettiin huumeiden käyttäjien, toipujien ja heidän läheistensä
oikeuksia. Yhdistyksen toimijat osallistuivat huumekysymykseen liittyvään yhteiskunnalliseen
keskusteluun niin lehdistössä, radiossa, televisioissa ja somekanavilla kuin koulutuksissa,
paneeleissa ja muissa tilaisuuksissa. Yhdistyksen toimijat laativat mielipidekirjotuksia ja artikkeleja
sekä antoivat haastatteluja. Irti Huumeista ry seurasi huumepoliittista keskustelua ja tutkimustietoa
sekä otti kantaa lausunnoin, kirjelmin sekä kannanotoin ja tiedottein. Päihdetyön kokemuksellista
ja tutkimuksellista tietoa vietiin paikallisen toiminnan vahvistamiseksi. Tietoa koottiin viestintä- ja
koulutusmateriaaliksi toimijoiden käyttöön.

Vaikuttamisen kohderyhmiä olivat virkamiehet, päättäjät, toimittajat, sote alojen ammattilaiset ja
opiskelijat sekä tutkijat. Tietoa huumeiden käyttäjien, toipujien, läheisten ja perheiden
edunvalvonnan tarpeista saatiin asiakaskohtaamisissa, Irti Huumeista -puhelimesta ja -chatista
sekä Facebookin vertaistukiryhmistä sekä tutkimuslaitoksilta, järjestöiltä ja viranomaisilta (mm.
THL, Poliisi, Tulli, SOSTE ja korkeakoulut). Irti Huumeista ry kokosi ja jakoi tietoa koulutus- ja
tiedotustilaisuuksissa sekä kirjoituksissa ja viestintämateriaaleissa.

Yhdistys vaikutti hallitusohjelman päihde- ja mielenterveysasioita koskevien kirjausten
toimeenpanoon sekä lausui mielenterveys- ja itsemurhien ehkäisyohjelmasta sekä huume- ja
riippuvuusstrategian työstä. Sisällöistä käytiin lisäksi vuoropuhelua THL:n ja STM:n valmistelijoiden
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kanssa. Erityisen tärkeäksi ja ajankohtaisiksi aiheiksi nousivat huumekuolemat, somaattisten
sairauksien hoitamattomuus, epätasa-arvo ja hyvinvointierojen kasvu sekä hoidon pääsyn
vaikeudet. Edunvalvontatyössä painotettiin julkisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen lisäämistä
läheisten palvelutarpeiden mukaisiksi. Tähän mietittiin keinoja yhdessä valtion, kuntien ja
sidosryhmien kanssa

6.1 VERKOSTOYHTEISTYÖ
Verkostoyhteistyössä jaettiin ja hankittiin tietoa sekä päivitettiin arviota Suomen huumetilanteesta.
Lisäksi osallistuttiin tapahtumiin, koulutuksiin ja tapaamisiin ja niiden järjestelyihin sekä yhteiseen
tiedon kokoamiseen sekä yhteisiin kannanottoihin. Verkostoyhteistyön tavoitteena oli tiedon
jakaminen ja saaminen yhdistyksen toimijoiden käyttöön hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden
edistämiseksi. Sidosryhmäkyselyn mukaan Irti Huumeista ry oli haluttu yhteistyökumppani.

Verkostoyhteistyökumppaneiksi valikoituivat organisaatiot ja verkostot, joilla on samansuuntaisia
tavoitteita kuin Irti Huumeista ry:llä. Edunvalvontayhteistyötä tehtiin EHYT ry:n ylläpitämän
ehkäisevän päihdetyön -EPT-verkoston ja päihdeasiamiehen kanssa. Irti Huumeista ry:n
toiminnanjohtaja toimi verkoston huumetyöryhmän puheenjohtajana. Irti Huumeista ry liittyi
erilaisten vähemmistöjen kanssa toimivien järjestöjen Margit-verkostoon edistääkseen
marginaalissa elävien ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä vaikuttaakseen stigman
vähentämiseen. Verkostoon kuuluivat toimintavuonna VVA ry, KRITS ry, Kasper ry, Pro-tukipiste ja
HIV-positiiviset. Verkosto teki kannanoton koronatilanteen vaikutuksista kohderyhmiin.

Toimijat osallistuivat lisäksi SOSTE ry:n, Päihdetoimijoiden valtakunnallisen yhteistyöverkoston Päivytin, Nopean huumetiedon ringissä (NOPSA) ja C-hepatiitti-verkostoissa, pääkaupunkiseudun
puhelin- ja verkkoauttajissa, PuhEet – Puhelin ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden
neuvottelukunnassa, eri kaupunkien päihdetyön ehkäisevissä ja kehittämistyöryhmissä, Laurea
ammattikorkeakoulun sekä Uudenmaan sote-järjestöjen Kumaja-verkostoissa ja lisäksi Huumeisiin
kuolleiden muistotilaisuuden, Läheistyön sekä Päihdesensitiivinen surutyön verkostoissa.
Kansalaisareenan yhdyshenkilönä ja hallituksen varajäsenenä toimi yhdistyksen
järjestökoordinaattori.

Kansainväliset yhteistyökumppanit eri maissa tarjosivat yhdistykselle uutta ja ajankohtaista tietoa,
joka lisäsi yhdistyksen omaa tietotaitoa ja asiantuntemusta. Kansainvälistä yhteistyötä jatkettiin:
Afinet- Addiction and the Family, Drug Watch International, ECAD – European Cities Against
Drugs, EURAD – Europa Against Drugs, EWDTS – The European Workplace Drug Testing
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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.

6.2 TIEDON KOKOAMINEN JA VAIKUTTAMINEN
Tutkittua tietoa koostettiin yhdistyksen vaikuttamistyöhön Poliisin, Tullin, THL:n ja muiden
tutkimuslaitosten julkaisuista. Omasta toiminnasta koottiin kokemusperästä tietoa. Tietoa
koostettiin koulutus- ja viestintämateriaaliksi mm. yhdistyksen toimijoille eteenpäin vietäväksi.
Lisäksi tietoa jaettiin viranomaisille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, tutkijoille, päättäjille ja
muille, jotka voivat vaikuttaa huumeita käyttävien ja toipuvien läheisten ihmisoikeuksien
toteutumiseksi. Tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille viestittiin uusista näkökulmista ja tarpeista
tutkimusaiheiksi. Tietoa huumekysymyksestä oli liian vähän ja se keskittyi liiaksi huumeisiin, niiden
käyttöön ja huumekuolemiin. Lisää kaivattiin laadullista tutkimusta huumekysymyksen
yhteiskunnallisista ja sosiaalisista vaikutuksista.

Tutkimusyhteistyötä jatkettiin Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA:n ja Soste
ry:n kanssa. MIPA ja Soste ry tuottivat tietoja järjestötoiminnan kehittämisen tueksi. MIPA on
kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen
tutkimusohjelmahanke, jonka tavoitteena on vahvistaa järjestölähtöisen tutkimustoiminnan
yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja
vaikuttamistoiminnan tukena. Vaikuttamistyössä käytettiin myös A-klinikkasäätiön kanssa
koostettavien Arjen toimintakyky -kyselyiden tuloksia, pro gradujen ja opinnäytetöiden tuloksia
sekä Irti Huumeista ry:n numeraalista ja laadullista seurantatietoa.

Opinnäytetöitä aloitettiin seuraavista aiheista: sisaruksen menehtyminen huumeisiin, sisarusten
kokemukset, isien kokemukset, isovanhempien kokemukset, läheisten psykososiaalisen tuki,
verkkoteemakoulutus vapaaehtoisille sekä läheisten ja vapaaehtoisten kokemuksia
toipumisorientaatiosta. Irti Huumeista ry oli mukana myös pro gradu -tutkielmassa Päihdekuolema
läheisen kertomana.

6.3 ALUEELLINEN VAIKUTTAMINEN
Koulutetut vapaaehtoiset hoitivat edunvalvontaa ja tekivät vaikuttamistyötä paikallisesti. Alueellisen
edunvalvonnan ja vaikuttamisen kohderyhmiä olivat oppilaitokset, kuntien työntekijät ja päättäjät.
Kuntien työntekijöiden kanssa vapaaehtoistoimijat vaihtoivat tietoa ja tietotaitoa sekä tekivät
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huume- ja läheiskysymyksessä yhteistyötä. Vapaaehtoiset pitivät koulutuksia, jakoivat tietoa
yhdistyksen toiminnasta ja Suomen huumetilanteesta ja haastoivat paikallisia toimijoita
keskusteluun.

Vapaaehtoiset auttoivat alue- ja paikallislehtiä sekä valtakunnallisia medioita tiedonsaannissa ja
haastatteluissa mm. kertomalla omakohtaisista kokemuksistaan. Vapaaehtoisia kannustettiin
olemaan yhteydessä paikallisiin toimittajiin. Alueilla oli jo aiemmin tarvetta viestinnän ja
vaikuttamistyön tuelle, joka kasvoi pandemian alettua. Tukea haluttiin yhteydenottoihin ja
yhteistyöhön maakunta- ja aluelehtien kanssa. Viestintä tuki kunkin alueen toimintaa voimavarojen
mukaan, mutta tässä huomattiin selvä resurssi- ja kehittämistarve. Vapaaehtoisten toiminnan
tueksi laaditun materiaali- ja tietopankin sisältöä kartutettiin ja tietoa pankista jaettiin.

6.4 VAIKUTTAMISVIESTINTÄ
Vaikuttamisviestinnässä avainasemassa oli Taite-lehti, jonka suunnittelusta ja teemoittamisesta
vastasi toimituskunta. Teemat valittiin ajankohtaisen huumekeskustelun ja vaikuttamistavoitteiden
perusteella. Teemoina olivat ADHD ja huumeet, kannabis sekä nuoret ja huumeet. Taite-lehti
julkaistiin printtinä ja sähköisenä neljä kertaa, vuoden viimeisen lehden ollessa tuplanumero.
Lehteä jaettiin jäsenille sekä vaikuttaja- ja sidosryhmätapaamisissa. Yhdistyksen ajankohtaistietoa
jaettiin Käänne-uutiskirjeessä. Medialle lähettiin 10 tiedotetta ajankohtaisista huumepoliittisista
aiheista ja ratkaisuehdotuksista. Taitteen ja tiedotteiden jakelu ulotettiin eduskunnan sotevaliokunnan jäseniin. Yhdistys sekä EPT-verkosto lähetti vastineen erheellisestä uutisoinnista
päihdejärjestöjen toiminnasta. Vastineita ei julkaistu. Somehäirintään vastattiin yksin ja yhdessä
muiden järjestöjen kanssa. Yhdistyksen viestinnän ja asiakastyön työntekijöitä osallistui EPTverkoston koulutukseen Trollaus ja maalittaminen somessa – miten toimia.

Viestintäverkoston rakentamista valtakunnallisten medioiden kanssa jatkettiin, minkä ansiosta
yhdistyksellä on luontevat ja toimivat suhteet mm. iltapäivälehtien ja MTV:n toimittajien kanssa.
Verkoston avulla nostettiin esiin toipuvien ja läheisten tarinoita, huumekauppakeskustelussa
saatiin esille läheisten näkökulma. Viestinnän tekemää mediaseurantaa hyödynnettiin yhdistyksen
edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä. Säännöllistä yhteistyötä tehtiin huumausainerikollisuuden
erikoislehden (Huumepoliisi) kanssa.

Yhdistys julisti yhdessä Myllyhoitoyhdistyksen ja Tukikohta ry:n kanssa toukokuun 5. päivän
vuosittaiseksi Läheisten päiväksi. Läheisten päivänä muistetaan läheisiä, joiden elämään toisen
riippuvuus vaikuttaa. Läheisten päivää vietettiin toimintavuonna ensimmäisen kerran.
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YK:n kansainvälisiin päiviin osallistuttiin sosiaalisen median kampanjoilla ja vaikuttamisviestinnällä.
Näitä olivat: 6.6. Kansainvälinen päivä huumeiden väärinkäytön ja laittoman huumausainekaupan
vastustamiseksi, 28.7. Maailman hepatiittipäivä (WHO), 10.10. Maailman mielenterveyspäivä
(WHO) ja 17.10. Kansainvälinen päivä köyhyyden poistamiseksi. 20. 11. Lapsen oikeuksien
päivänä yhdistys nosti esiin lapsen oikeuden huumeettomaan kasvuympäristöön. Lisäksi yhdistys
toi esille 25.11. Kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi, 1.12.
Maailman Aids-päivää, 5.12. Kansainvälisen vapaaehtoistoiminnan päivää ja 10. 12.
Ihmisoikeuksien päivää.

Ammattiopisto Luovin kanssa tehtiin aiesopimus AV-tuotannoista. Tavoitteena on jakaa ja levittää
AV-viestinnän keinoin ehkäisevää, tieteellistä ja kokemusperäistä huumetietoa. Samalla tuetaan
opiskelijoiden koulutusta ja hyvinvointia. Toimintavuonna suunniteltiin esim. huumeaiheisia Luovi
studio -keskustelutilaisuuksia ja opiskelijoiden kyselytunteja. Lisäksi yhteistyössä ideoitiin
mahdollisesti toteutettaviksi erilaisia viestintämateriaaleja (esitteet, julisteet, mainokset, digitaaliset
julkaisut, somejulkaisut, valokuvat, katugallupit ja esittelyvideot).

7. SEURANTA, ARVIONTI JA KEHITTÄMINEN
Yhdistyksen arviointi kehittyi merkittävästi. Toiminnan mittaristoja ja seurannan menetelmiä
kuvattiin yhdistyksen arviointisuunnitelmaan. Toiminnan tavoitteet ja kohderyhmät määriteltiin
siten, että toiminta ja vaikuttamistyö tuottavat tulosta pitkällä aikavälillä myös kohderyhmien
näkökulmasta. Toimijoiden ja työryhmien itsearvioinnista ja arviointirakenteista tuli osa arvioinnin
kokonaisuutta. Arvioinnin työkaluiksi käytettiin pääasiassa Webropol-kaavakkeita, laadullisia
kyselyitä ja kohtaamisissa esim. havainnointia. Vuoden aikana perustettiin asiakasraati arvioimaan
toimintaa ja auttamaan sen kehittämisessä. Päätettiin myös asiantuntijaraadin perustamisesta.
Vaikuttamistyön määrällisessä seurannassa havaittiin puutteita, joiden korjaaminen aloitettiin
toimiston osalta syyskuussa.

Määrällinen arviointi ja seuranta
Yhdistyksen toimintaluvut koottiin neljä kertaa vuodessa. Ne vietiin johtoryhmän käsiteltäviksi ja
hallitukselle tiedoksi. Tiedot kerättiin pääasiassa Webropol-raporteista, Elisa Älysarjasta ja
viestinnän työkaluilla (ml. Meltwater). Tunnuslukuja kerättiin kaikista toimintamuodoista,
toiminnoista sekä kohderyhmistä. Seurantaa tehtiin asiakasmääristä, puheluista, sähköisen
kohtaamisen määristä, läheisryhmiin osallistujista, jäsenmääristä, vapaaehtoisten määristä,
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vertaisryhmien ja tukihenkilöiden ja -suhteiden lukumääristä. Yhteiskuntavaikuttamisen kuulemiset,
lausuntopyynnöt ja lausunnot sekä median tunnusluvut tilastoitiin sekä ihmisten sosiaalisen
median käyttäytymistä seurattiin.

Laadullinen arviointi ja seuranta
Tiimi- ja vertaisarviointia hyödynnettiin toimijoiden kanssa. Henkilökunnalle tehtiin
henkilöstökysely, jossa selvitettiin etätyöhön liittyviä toimintoja ja vuoden 2020 poikkeustilanteen
vaikutuksia. Lisäksi esimiehen ja työntekijän kesken käytiin kehityskeskustelut. Työnohjaus on
tarjonnut mahdollisuuden arvioida työtä ja toimintatapoja, ja se on tukenut työntekijöiden
jaksamista. Työnarviointia tehtiin tiimien, henkilökunnan, johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa.
Vuoden aikana pysähdyttiin arvioimaan ja suunnittelemaan toimintaa henkilökunnan ja hallituksen
yhteisillä tai erikseen pidettävillä kehittämis-/työhyvinvointipäivillä.

Vapaaehtoisille, jäsenille ja asiakkaille tehtiin laadulliset kyselyt ja luotiin osallisuusmittaristoon
pohjautuvat kyselyt. Läheistyönkeskuksen asiakaspalautteita kerättiin asiakastapaamisista ja Arjen
toimintakyky -arvioinneilla. MIPA 2.0 -tutkimukseen osallistuttiin kohderyhmiä osallistavalla tavalla.
Laadulliset kyselyt tehtiin pääsääntöisesti Webropol-kaavakkeilla. Verkkoryhmistä ja Facebookin
vertaisryhmistä kerättiin laadulliset kyselyt hyödyntämällä Arjen toimintakykyä. Sidosryhmäkysely
toteutettiin joulukuussa. Asiakasraadin kanssa työstettiin osallisuuskyselyjä ja kerättiin
havainnoinnin keinoin kokemuksia jäsenyydestä, vapaaehtoisuudesta sekä läheis- ja
toipumiskokemuksesta.

Järjestön johtoryhmä seurasi ja arvioi säännöllisesti yhdistyksen taloutta ja toimintaa. Hallitus arvioi
omaa työskentelyään ARTSI-työkalulla syksyllä. Työkalun käyttöä päätettiin jatkaa ja saatuja
tuloksia verrata pitkällä aikavälillä. Yhdistyksellä oli avoin asiakaspalautekaavake, jonka kautta
asiakkaat ja sidosryhmät saattoivat antaa jatkuvaa palautetta.

Arvioinnissa käytettiin seuraavia: kyselyt, palautteet, haastattelut, havainnoinnit, SWOT-analyysit,
palautekeskustelut (koulutukset ja tilaisuudet), asiakasraati ja suuntakaaviot (toimintojen ja
hankkeiden tavoitteiden ja toiminnan kuvaus). STEA kysyi järjestöiltä kiinnostusta jatkuvan
raportoinnin mallin ja/tai yhteisten tuloksellisuusmittareiden kokeilupilotteihin. Yhdistys ilmoitti, että
se on kiinnostunut osallistumaan pilottityöhön yleisavustuksen ja kohdennetun avustuksen osalta.

8. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO
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Tilinpäätös
Irti Huumeista ry
1.1.2020—31.12.2020
Y-tunnus 081 01 52-7

Irti Huumeista Ry
Y-081 0152-7

Toimintakertomusjatilinpäätös

2

31.12.2020
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
Tase
Tuloslaskelma
Tilinpäätöksen liitetiedot
Tilinpäätöksen allekirjoitukset
Tilinpaätösmerkintä

2
3
4
6
9
9

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
Tilikaudella 1.1.2020- 31 .12.2020
Tilinpaätös
Tilinpäätös
Tase-erittely

sidottuna kirjana paperilla
sidottuna kirjana paperilla

Päiväkirjat
Päakirjat

atk-tulosteena paperilla
atk-tulosteena paperilla

Kirjanpito

Tosiifeet (tositelaji)
Tiliote Nordea (1 tosiifeet 1 -233)
Myyntilaskut (2, tositteet 1 -721)
Ostolaskut (4, tositteet 1 -692)
Aktia (5, tositteet 1-12)
Palkat (6, tositteet 1 -161)
Rahankeraystili (7, tositteet 1 -28)
Jäsenmaksutili (8, tosifteet 1-22)
Muistiotositteet (9, tositteet 1 -62)
,

sähköseissä arkistossa
sähköisessä arkistossa
sähköisessä arkistossa
sahköisessä arkistossa
sahköisessä arkistossa
sähköisessä arkistossa
sähköisessä arkistossa
sähköisessä arkistossa

Tilinptös on säilytettävä vähintään 10 vuottatilikauden päaftymisestä eli 31.12.2030 asti (KPL 2:10.1)
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi on päättynyt eli 31.12.2026 asti (KPL
2:10.2)

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

Irti Huumeista Ry
Y-081 0152-7

Toimintakertomusjatilinpäätös

3

31.12.2020

Tase
31.12.2020

31.12.2019

849,05

1132,07

Muut osakkeetja osuudet

3 025,20

3 025,20

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

3 874,25

4 157,27

910,00

0,00

Muut saamiset

15 151,72

16 718,91

Siirtosaamiset

16 846,65

19 869,01

Rahatja pankkisaamiset

224 552,15

66 955,52

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

257 460,52

103 543,44

VASTAAVAA YHTEENSÄ

261 334,77

107 700,71

TASE VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet

Koneetjakalusto
Sijoitukset

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset

31 .12.2020

31.12.2019

3153,99

5343,70

-39 007,55

-35 083,48

Tilikauden yläamä (alijäämä)

10 763,41

-3 924,07

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

-25 090,15

-33 663,85

Ostovelat

31 780,87

15 634,98

Muut velat

8 790,49

7 769,46

Siirtovelat

245853,56

117960,12

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

286 424,92

141 364,56

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

261 334,77

107 700,71

TASE VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot

Muutrahastot
Edellisten tilikausien ylijmä (alijäämä)

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
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31.12.2020
Tuloslaskelma
1 .1 .2020-31 .12.2020

1 .1 .201 9-31 .1 2.201 9

210 487,72
7 025,99

261 306,60
3 870,00

217 513,71

265 176,60

Toimintakulut
Henkilöstökulut

-88 970,24
-128 543,47

-135 699,45
-129 477,15

Kulut yhteensä
Asiakastyö yhteensä

-217 513,71
0,00

-265 176,60
0,00

Avustukset

113 834,42

124 100,22

Muut tuotot

0,00

0,00

113 834,42

124 100,22

-29 824,38
-84 010,04

-27 801,77
-96 298,45

-113 834,42

-124 100,22

0,00

0,00

51 360,78

48 250,21

0,00

0,00

51 360,78

48 250,21

-6 102,44
-45 258,34

-6 113,07
-42 137,14

-51 360,78

-48 250,21

0,00

0,00

76 285,96
0,00

0,00

76 285,96

0,00

Toimintakulut

-52 316,87

0,00

Henkilöstökulut

-23 969,09

0,00

-76 285,96

0,00

0,00

0,00

TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
Asiakastyö
Tuotot
Avustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut

OTA -hanke
Tuotot

Tuotot yhteensä
Kulut
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Kulut yhteensä
OTA -hanke yhteensä
Palaset -hanke
Tuotot
Avustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Kulut yhteensä
Palaset-hanke yhteensä
Irti huudeista -hanke
Tuotot
Avustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä

0,00

Kulut

Kulut yhteensä
Irti huudeista -hanke yhteensä
Tilinpäätöksen laati
Rva K. A. Koskisen Tili- ja Toimistopalvelu Oy
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31.12.2020
Terveysneuvontapäivät
luotot
Avustukset

9 000,00
11 940,00

17 113,00

20940,00

29113,00

-6 718,85
-1 2 491 63

-8 268,29
-21 326,98

-19 210,48
729,52

-29 595,27
-482,27

Avustukset

31 9 504, 1 8

Muuttuotot

0,00

325 760,00
4881,50

319 504,18

330 641,50

-132 326,85
-187 177,33
-283,02

-170 771,71
-186 179,57
-377,35

-31 9 787,20

-357 328,63

-283,02

-26 687,13

446,50

-27 169,40

luototyhteensä

10607,53

28947,22

Kulut yhteensä

-1 647,37
8 960,16

-6 242,46
22 704,76

422,22

540,57

Muuttuotot
luototyhteensä
Kulut
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Kulut yhteensä
Terveysneuvontapäivät yhteensä

12 000,00

Yhteiskuntavaikuttaminenja hallinto
luotot

luototyhteensä
Kulut
Toiminta-ja hallintokulut
Henkilöstökulut
Poistot
Kulut yhteensä
Yhteiskuntavaiku#aminenja hallinto yhteensä
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

.

VARAINHANKINTA
luotot
Kulut
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
luotot
luotot yhteensä
Kulut
Kulut yhteensä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ

-65,47

0,00

356,75

540,57

Torsti Koskisen rahasto
lorsti Koskisen rahaston tuotot
Torsti Koskisen rahaston kulut
Torsti Koskisen rahasto YHTEENSÄ
TUOTTO- IKULUJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
TUOTTO- IKULUJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA
VEROJA

2 1 89,71

1 850,00

-2 189,71
0,00
10 763,41
10 763,41

-1 850,00
0,00
-3 924,07
-3 924,07

TILIKAUDEN YLI- JA ALIJÄÄMÄ

10 763,41

-3 924,07

Illinpäätöksen laati
Rva K. A. Koskisen lili- ja loimistopalvelu Oy
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Tilinpäätöksen liitetiedot
Tilinräätöksen laatimista koskevat liitetiedot (KPA 2:2)
Arvostus- ja jaksotuserjaatteet sekä -menetelmät
Ry:n pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vajhto-omajsuus muuttuvaan
hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 61 momentjn mukajsta aljmman 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
Yhteensä

hankinta-arvo
1 707,00
1 318,20
3205,20

markkina-arvo
6 730,50
2 688,81
9 419,31

Oman pääoman erittely

Torsti Koskisen rahasto

31.12.2020

31.12.2019

3 153,99

Edellisten tilikausien yli/alijäämä

-39 007,55

5 343,70
-31 426,48

Oikaisut edellisiin tilikausiin
Tilikauden yli/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

0,00
10 763,41
-25 090,15

-3 657,00
-3 924,07
-33 663,85

Vakuudet ja vastuusitoumukset
Annetut pantit
Vuokratakuutalletukset

13448,13

Tilinpäätöksen laati
Rva K. A. Koskisen Till-ja Toimistopalvelu Oy
Töölönkatu 27 A 10
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Velatja siirtovelat
Siirtovelkojen erittely

2020

2019

184 402,88

62 002,40

43 749,70

40 261,46

Eläkevakuutusvelka

9 101,23

11 224,10

Muut työnantajavakuutusvelat

2 759,39

4 191,16

Muut siirtovelat

5 840,36

281,00

245 853,56

117 960,12

Siirtyvät avustukset
Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen

Yhteensä
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelma ei ole suoraan verrattavissa vuoden 201 9 tilinpäätöksen tuloslaskelmaan. Esitystapa on
yhdenmukaistettu vuoden 2020 kanssa.

Liitetiedot henkilöstöstä ia toimielinten iäsenistä
Yhdistyksen palveluksessa on ollut tilikauden aikana keskimäärin 1 0 henkilöä.

Henkilöstökulut
2020

2019

41 1 656,04

407 071 17

60 601 89

74 661,53

Muut henkilöstösivukulut

7 367,22

8 550,31

Lomapalkkajaksotukset sosiaalikuluineen ja
saadutkorvaukset

1 824.75

-14 863.72

481 449,90

475 419,29

Palkat ja palkkiot
Eläkemaksut

Yhteensä

Tilinpäätöksen laati
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Saadut avustukset
Siirtynyt vuodelta 2019

Myönnetty

Käytetty

Siirtyvä avustus

4 836,70

154 736,00

121 293,72

38 278,9$

STEA AYI (Yleisavustus)

0,00

325 760,00

319 504,18

6 255,82

STEA C3724 (Ota-Hanke)

56 995,70

1 1 2 000,00

1 1 3 834,42

55 161,28

STENSininauhaliitto (Palaset -hanke)

-2 991 46

60 345,00

51 360,78

5 992,76

STEA C7762 (Irti huudeista)

0,00

155 000,00

76 285,96

7$ 714,04

Helsingin kaupunki

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

Espoon Kaupunki

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

Vantaan Kaupunki

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

Kuopion kaupunki

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

goo,oo

o,oo

Avustus

STEA AK3 (Asiakastyö)

Ete-KarjaIan sosiaali- ja terveyspiiri

ii

goo,oo

ii

Hämeenlinnan kaupunki 2019

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Hämeenlinnan kaupunki 2020

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

Oulun kaupunki

0,00

1 654,00

1 654,00

0,00

Kouvolan kaupunki

0,00

640,00

640,00

0,00

STM (Terveysneuvontapäivät)

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

OPTampere

0,00

3000,00

3000,00

0,00

58840,94

906035,00

780473,06

184402,88

YHTEENSÄ
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Tilinpäätöksen allekirjoitukset
Hallituksen ja toiminnanjohtajan allekirjoitukset

Helsingissä

.päivänä

Mt’

kuuta 2021

—-

-

Sami Räsänen
Puheenjohtaja

San Leinonen

Leea Seger

Melle Strauss

Piia Tuosa

Merja Väisänen

Mirka Vainikka
Toiminnanjohtaja

Tilinpäätös on osittain tai kokonaan allekirjoitettu vahvalla tunnistautumisella.

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus Helsingissä,
/1.

päivänä202l

g4;
Christian Klemetti, HT
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Irti huumeista ry:n jäsenille
Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olen tilintarkastanut Irti Huumeista ry:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää taseen,
tuloslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös, joka osoittaa 10.763,41 euron ylijäämää, antaa oikean ja riittävän kuvan
yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten
mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset
velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä.
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toiminnanjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset
vaatimukset. Hallitus ja toiminnanjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka he katsovat
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole virheestä tai väärinkäytöksestä johtuvaa olennaista
virheellisyyttä.
Hallitus ja toiminnanjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että
tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen,
paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena virheestä tai
väärinkäytöksestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua virheestä tai
väärinkäytöksestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa
vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
•
Tunnistan ja arvioin virheestä tai väärinkäytöksestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva
olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä,
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•

•
•

•

tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan
sivuuttamista.
Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta en siinä tarkoituksessa,
että pystyisin antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toiminnanjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka
voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että
olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole
riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa
siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.
Arvioin tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että
se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin tarvittaessa hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta
sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet,
jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä 12. huhtikuuta 2021

Christian Klemetti
HT-tilintarkastaja
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