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TOIMINNAJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2022 
 

Irti Huumeista ry rakentaa uutta toimintatapaa koronapandemiasta oppien. Toimintamme 

muuttuu edelleen: digitaaliset toiminnat kasvavat, minkä myötä tuki ja tieto on ulotettu koteihin. 

Verkkokohtaamisten määrä kasvaa, 

ja huumeiden vastainen toiminta 

tehostuu. Irti Huumeista ry:n toiminta 

suunnitellaan niin, että 

koronatilanteen muutokset eivät 

aiheuta enää vuonna 2022 

ylimääräistä työtä tai kuluta turhaan 

resursseja. 

Työtämme tarvitaan laaja-alaisesti, 

koska huumeiden käyttö on 

arkipäiväistynyt, huumehaitat 

kasvaneet ja asenteet huumeisiin lieventyneet. Yhdistyksen numeraalinen ja laadullinen 

seurantatieto sekä mm. THL:n huumekysymystä koskevat tilastot osoittavat huumetilanteen 

pahentuneen. Huumeita käyttävien määrän noustessa myös heidän läheistensä määrä kasvaa. 

Yhdistys toimii ja vaikuttaa siten, että huumeita käyttävien, toipuvien ja heidän läheistensä 

ihmisoikeudet, erityisesti oikeus tukeen ja osallisuuteen, toteutuvat ja että huumehaitat vähenevät. 

Irti Huumeista ry jatkaa huumeiden vastaista vaikuttamista jakamalla tietoa, osallistumalla 

yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä tarjoamalla tukea. Huumekeskusteluun samoin kuin huumeita 

käyttävien, toipuvien ja heidän läheistensä arkeen vaikuttaa oleellisesti huumekysymykseen liittyvä 

stigma, jonka takia monet kokevat yksinäisyyttä ja huono-osaisuutta. Huumeiden käyttö perheessä 

vaikuttaa aina jokaisen perheen jäsenen hyvinvointiin. 

Irti Huumeista ry:n toimijoiden määrä on kasvussa. Vuonna 2022 Irti Huumeista ry:n 

kansalaistoimintaa, vapaaehtoistoimintaa sekä sen koordinointia vahvistetaan läheis- ja 

vaikuttamistyön rinnalla. Irti Huumeista ry:n toimijat ehkäisevät 

huumehaittoja ja huumeiden käyttöä sekä edistävät hyvinvointia ja 

toipumista yhteiseksi hyväksi. 

Järjestötoiminnasta on lupa nauttia ja iloita, vaikka työskentelemme 

vaikeiden ja raskaiden asioiden parissa. Yhdistyksen toimijat tekevät 

tärkeää työtä tavoitteidemme saavuttamiseksi ja haluavat parantaa 

suomalaista hyvinvointia tosissaan. Tähän työhön on ilo ja kunnia 

osallistua. Yhteistyössä on voimaa ja mahdollisuuksia. 

 

Mirka Vainikka 

toiminnanjohtaja 
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1. TOIMINTA, TAUSTA JA TARKOITUS 
 

Vuosi 2022 on yhdistyksen 38. toimintavuosi. Sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on 

toimia valtakunnallisesti ja alueellisesti poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana ennalta 

ehkäisevästi, tukea huumeita käyttävien läheisiä ja perheitä sekä tukea huumeita käyttäviä 

toipumisessa. Yhdistys vaikuttaa ehkäisevään, kuntouttavaan ja haittoja vähentävään 

huumetyöhön ja -politiikkaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, tiedotus- 

ja keskustelutilaisuuksia, tarjoaa vapaaehtoistoimijoille, huumeita käyttävien läheisille, huumeita 

käyttäville ja niistä toipuville vertais- ja 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. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, 

ottaa vastaa avustuksia, lahjoituksia ja testamenttilahjoituksia, toimeenpanee myyjäisiä, arpajaisia 

ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa materiaali- ja koulutuspalvelujen 

myyntiä sekä omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

Visio: Huumeiden käytön ehkäisyä, hyvinvointia ja toipumista yhteiseksi hyväksi. 

Toiminnan perusta 

- Näkemystä vuodesta 1984 

- Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö 

- Valtakunnallinen vapaaehtois- ja vertaistoiminta 

- Huumeiden käyttäjien, toipujien ja läheisten ääni kuuluu 

- Huumeettoman ihmisarvoisen elämän edistäminen 

Arvot 

- Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus 

- Ihmisarvon kunnioittaminen ja osallisuus 

- Rohkeus ja vastuullisuus 

- Vapaus ja riippumattomuus 

Tavoitteet 

- Tavoittaa kohderyhmät valtakunnallisesti edistäen yhdenvertaisuutta ja kohtaamisia 

hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäämiseksi. 

- Päihdetyön kokemuksellisen ja tutkimustietoon perustuvan tiedon vieminen paikallisen työn 

pohjaksi ja käynnistämiseksi sekä yhteiskunnallisen osallisuuden ja vaikuttamisen 

mahdollistamiseksi. 

- Irti Huumeista ry:n asiantuntijat vastaavat vapaaehtoistoimijoiden tarpeisiin ja kriisissä 

olevien hätään. 

Kohderyhmänä ovat ihmiset, jotka tarvitsevat tietoa, tukea tai ohjausta liittyen 

huumekysymykseen. Näitä ovat lasten vanhemmat, huumeita käyttävien ja toipuvien läheiset, 

huumeisiin menehtyneiden läheiset, huumeista irti haluavat, järjestön vapaaehtoiset sekä eri 

alojen ammattilaiset kuten opettajat, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä huume- ja 

päihdetyön asiantuntijat, päättäjät ja viranomaiset. 

Verkostoyhteistyötä tehdään valtion ja kuntien sekä kolmannen sektorin kanssa. Verkostotyö liittyy 

aina järjestön perustoimintaan ja kohderyhmiin. Verkostotyön avulla saavutetaan asetetut 

tavoitteet ja vahvistetaan kohderyhmiä tukevaa toimintaa. Irti Huumeista ry on Ehkäisevän 

päihdetyön järjestöverkoston EPT:n jäsen ja osallistuu sen toimintaan. Yhdistys jakaa ja 
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vastaanottaa tietoa ajankohtaisista huumemaailman ilmiöistä ja tutkimuksista A-klinikkasäätiön 

ylläpitämässä Nopean huumetiedon verkostossa Nopsassa ja Päihdelääketieteen yhdistyksessä 

PÄLY ry:ssä. Yhdistys toimii C-hepatiittiverkostossa, Läheistoimijoiden verkostossa, Päihdetoimijoiden 

valtakunnallisessa yhteistyöverkostossa (PÄIVYT), Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten 

periaatteiden neuvottelukunnassa (Puhteet) sekä marginaaliryhmien kanssa työskentelevien 

järjestöjen Margit-verkostossa. Yhdistys osallistuu huumeisiin kuolleiden muistotilaisuuksien 

järjestämiseen yhdessä Tukikohta ry:n, Stop Huumeille ry:n, Sininauhaliitto ry:n, Kerän krt:n, A-

klinikkasäätiön, Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:n ja Myllyhoito ry:n kanssa sekä päihteisiin kuolleiden 

omaisille tarkoitetun Vaiettu menetys -sivujen ylläpitoon. Päihdesensitiivisen surutyön verkostossa 

toimitaan päihdekuolemiin liittyvää stigmaa vähentäen. 

Kansainvälinen toiminta tähtää tiedon ja kokemusten vaihtoon sekä eri maissa hyviksi todettujen, 

näyttöön perustuvien, toimintatapojen ja -mallien jakamiseen, soveltamiseen ja käyttöönottoon. 

Kansainvälistä huumetilannetta, huumepolitiikan kehitystä, julkaisuja ja järjestöjen toimintatapoja 

seurataan ja niihin vaikutetaan Pohjoismaiden, Euroopan ja maailman tasoilla. Tieto 

hyödynnetään järjestön kehittämistyössä soveltuvin osin. YK:n huumausainetoimikunnan CND:n 

(Comission on Narcotic Drugs) kokousta seurataan. Irti Huumeista ry toimii useissa kansainvälisissä 

päihde- ja mielenterveysalojen verkostoissa. 

2. VAPAAEHTOISTOIMINTA 
 

VAPAAEHTOISTOIMINNAN PAINOPISTEET 2022 

- Vapaaehtoisten määrä, osallisuus ja alueellinen yhdenvertaisuus vahvistuvat, mm. 

digitoimintaa lisäämällä.  

- Vapaaehtoiset tukevat läheisten, toipuvien ja huumeita käyttävien hyvinvointia. 

- Aluetoiminta vahvistuu, ja kohderyhmien tilanteet ja tarpeet tulevat kunnissa näkyviksi. 

Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista, koulutuksesta ja tuesta 

huolehtii huume- ja läheistyön tiimi. Koordinoinnissa huolehditaan 

vapaaehtoistoimintojen sujumisesta, vapaaehtoisten tukemisesta ja 

vapaaehtoisten rekrytoinnista. Vapaaehtoiset saavat onnistumisen 

kokemuksia toiminnasta ja voimavaroja elämäänsä. Koordinoiva 

henkilöstö seuraa ja jakaa tietoa huumekysymyksestä, 

toipumisorientoituneesta toiminnasta sekä koordinoi, tukee ja ohjaa 

yhdistyksen vapaaehtoisia vaikuttamistoiminnassa, kouluttamisessa 

ja tiedon jakamisessa alueilla. Vapaaehtoiset saavat tukea 

yhdistyksen työntekijöiltä yksilöllisesti ja ryhmässä. Heille järjestetään 

erilaisia työnohjauksellisia keskusteluja etäyhteyksillä 10 kertaa. 

Työnohjauksellisissa keskusteluissa turvataan vapaaehtoisten hyvinvointia ja jaksamista vaativassa 

toiminnassa. Keskusteluissa he purkavat toimintaan liittyviä tilanteita ja tunteita. Keskustelut 

lisäävät vapaaehtoisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Verkkokoulutuksia lisätään ja 

vapaaehtoistoiminnan info -webinaarit aloitetaan. Vapaaehtoiset osallistuvat 

koulutussuunnitteluun ja vuosittaisen vapaaehtoiskyselystä saadun tiedon ja toiminnan tulosten 

arviointiin, jonka avulla kehitetään yhdistyksen toimintaa. 

Vapaaehtoiset toimivat valtakunnallisesti läheis-, huume- ja perhetoiminnoissa sekä 

yhteiskuntavaikuttamisessa, varain- ja jäsenhankinnassa, viestinnässä ja kouluttamisessa. 

Vapaaehtoistoiminnan lähtökohdat ovat ennaltaehkäisy, toipumisorientaatio ja haittojen 

vähentäminen. Vapaaehtoistoiminta, sen koordinointi ja kehittäminen sekä vapaaehtoisten 

tarpeiden näkyväksi tekeminen ovat Irti Huumeista ry:n tärkeä toiminnan kehittämissuunta vuonna 

2022. Vapaaehtoistoiminnan kehittämis- ja koulutuspäivillä ohjataan tähän voimavaroja. 
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Vapaaehtoiset tekevät alueellista yhteistyötä oman toimintakuntansa sekä alueen verkostojen ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa. 

 

Jokaisen maakunnan alueella toimii vapaaehtoinen aluevastaava tai -yhdyshenkilö. Hän kutsuu 

alueella toimivat vapaaehtoiset aluetapaamisiin ja kuukausikokouksiin. Hän koordinoi alueilla 

tehtävää toimintaa kuten vertaistukiryhmiä, varainhankintaa, tukihenkilötoimintaa, kouluttamista, 

keskustelutilaisuuksia, verkostoyhteistyötä ja ehkäisevän työn alueellisia keskusteluja esimerkiksi 

huume- ja läheisten illoissa, oppilaitosinfoissa ja muissa tapahtumissa.  

Digityötä vahvistetaan ja monipuolistetaan kohderyhmien saavuttamiseksi, vapaaehtoisten tueksi 

ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Digivälineiden toimintaohjeet ovat vapaaehtoisten saatavilla 

materiaalipankissa. Toimintaa laajennetaan edelleen verkossa. 

Valtakunnallisia ja paikallisia verkkovertaistukiryhmiä perustetaan tarpeen ja resurssien mukaan. 

Läheisvertaiset ovat mukana keskustelemassa A-klinikkasäätiön moderoimalla Vilpola-

keskustelualueella. 

Vertaistuellisiin someryhmiin osallistuu vapaaehtoisia. 

 

3. AMMATILLINEN HUUME-, PERHE- JA LÄHEISTYÖ 
 

HUUME-, PERHE- JA LÄHEISTYÖN PAINOPISTEET 2022 

- Läheistyönkeskus täydentää kuntien tarjoamaa läheisten tukitoimintoja tarjoamalla läheisille 

kriisitukea, läheiskokemusasiantuntijuutta ja Palaset-mallin mukaista työskentelyä. 

- Läheistyön asiantuntijat jakavat kokemuksiaan ja tietotaitoaan yhdistyksen vapaaehtoisille, 

kunnille ja kohderyhmille. 

- Ammatillinen perhetyö ehkäisee ylisukupolvista syrjäytymistä ja lisää perheiden voimavaroja. 
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Ammatillisella ja läheiskokemusasiantuntijoiden toiminnalla edistetään huume-, perhe- ja 

läheistyössä toipumista ja hyvinvointia, läheistyönkeskuksen, Palaset-mallin (ks. 8.1), perhetyön ja 

ryhmätoiminnan keinoin. 

Läheistyönkeskuksen 20 vuotta jatkunut työ turvataan, ja läheistyön tarpeen ymmärrystä 

vahvistetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Ensisijainen kohderyhmä ovat huumeita käyttävien 

läheiset, heidän perheensä sekä huumeita käyttävät. Läheistyönkeskuksessa tavataan kriisissä 

olevia läheisiä, näyttöön perustuvan 5 step -menetelmän (The SSCS Model) pohjalta kehitetyn, 

Palaset-mallin mukaisesti hyödyntämällä samalla läheistyöntekijän ja läheiskokemusasiantuntijan 

työparityöskentelyä. 

Läheistyönkeskus toimii valtakunnallisesti ja paikallisesti tarjoten läheiskokemusasiantuntijuutta ja 

Palaset-mallin työskentelyä. Valtakunnallinen läheistyönkeskus tukee läheisiä ja perheitä ja 

mahdollistaa vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden yksilön ja perheen tueksi. 

Surutyön tarve kasvaa. Surutyöhön vastataan ammatillisella ja vertaistuella. Yhdistys järjestää 

suruviikonlopun, verkkovertaistukea ja yhteisen ryhmäprosessin MIELI Suomen Mielenterveys ry:n 

kanssa. 

Perhetyön kriisiauttamisessa vastataan perheen pitkäaikaiseen tuen 

tarpeeseen puhelimitse, sähköisesti ja kasvotusten. Irti Huumeista ry:n 

perhetyö vastaa kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien 

lasten ja nuorten arkeen järjestämällä perheleirin ja perheiden 

viikonloppuja. Toiminta on tarkoitettu perheille, joiden kotona toisella 

tai molemmilla vanhemmilla on huumeongelma. Perhetyön pohjana 

toimii mahdollisuuksien mukaan Hyvä arki lapselle - ja Lapset 

puheeksi -menetelmät. 

 

Terveysneuvontapäivät ovat suonensisäisesti huumeita käyttävien, 

toipuvien ja huumetyön ammattilaisten koulutus- ja verkostopäivät. 

Vuonna 2022 päivät järjestetään 23. kerran. 

Terveysneuvontapäivät ylläpitävät terveysneuvontaverkostoa 

yhdessä muiden järjestöjen kanssa ja antavat kohderyhmille 

kohtaamisten lisäksi ajankohtaista tietoa oman työn tueksi. 

Irti Huumeista ry:n ammattilainen koordinoi ja kokoaa verkostoa 

sekä suunnittelee ja toteuttaa päivien sisällön. Ammattilaisen lisäksi 

vertaiset osallistuvat vahvasti mukaan päivien toteutukseen. 

Someryhmät perustuvat ensisijaisesti vertaistukeen, ja niitä 

moderoivat yhdistyksen sotealan ammattilaiset. 

Ulkopuolisille tarjottava koulutus Huume-, läheis- ja perheteemoissa koulutetaan sote- ja muiden 

alojen ammattilaisia. Koulutuksissa painotetaan aina perhenäkökulmaa ja huumeiden käytön 

vaikutuksia yksilön lisäksi läheisiin. 

Ammattikorkeakoulu- ja ammattikouluyhteistyö pitää sisällään opiskelijoiden ohjauksen, 

opinnäytetyöt, opiskelijoiden ja opettajien tiedon lisäämisen esim. koulutuksissa. 

4. JOHTAMINEN, HALLINTO JA TALOUS 
 

JOHTAMINEN, HALLINTO- JA TALOUS PAINOPISTEALUEET 2022 

- Johtaminen tukee päätavoitteiden saavuttamista ja työhyvinvointia. 
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- Taloussuunnittelua, talouden seurantaa ja hyviä hallintokäytäntöjä vahvistetaan.  

- Henkilöstö on ammatillisesti vahvaa, tehokasta, hyvinvoivaa ja motivoitunutta.  

Yhdistyksen korkeinta päätöksentekovaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kevät- ja 

syyskokouksissa valiten hallituksen sekä linjaten yhdistyksen toimintaa. Vuosikokousten välillä 

yhdistyksen strategisesta toiminnasta vastaa hallitus ja operatiivisesta toiminnasta 

toiminnanjohtaja. Hallitus työskentelee etäyhteyksin lukuun ottamatta kahta hallituksen 

strategiapäivää. 

Irti Huumeista ry:n toiminnassa ylläpidetään hyvää työilmapiiriä ja tavoitteellista toimintatapaa. 

Työhyvinvointia edistetään ja työkyvystä huolehditaan mm. työterveyshuollon, työnohjauksen ja 

työhyvinvointia tukevan toiminnan avulla. Tavoitteellista toimintaa tukevat viikoittaiset 

yhteistoiminnalliset toimistokokoukset, pari- ja tiimityöskentely sekä säännölliset työnohjaukset. 

Työtä tuetaan kehityskeskusteluilla, yhteisillä TYHY- ja KEHI-päivillä. 

Yhdistyksellä on motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilökunta, ja työntekijämäärä kasvaa. 

Henkilöstön osaamista ja ammatillisuutta vahvistetaan yhdistyksen omien koulutusten ja 

jatkokoulutusten keinoin, kuten Terveysneuvontapäivillä ja EPT-verkoston järjestämillä 

Päihdepäivillä. Yhdistys suhtautuu myönteisesti työntekijöiden koulutustoiveisiin, jotka lisäävät 

yhdistyksen osaamispääomaa. Etätyötä jatketaan tehokkaaksi ja laadukkaaksi todetuilla tavoilla 

henkilöstön toiveiden mukaisesti. Henkilöstön yhteiset etäkahvit ja -lounaat jatkuvat. Yhdistyksen 

toimitilaa muutetaan mahdollistamaan etäkoulutukset, -kokoukset ja muu toiminta. Työpisteitä 

käytetään joustavasti, ja henkilökohtaisista työpisteistä luovutaan. 

Irti Huumeista ry:n hallinto, talous ja toiminta jaetaan seuraavasti:  

1) Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta sekä sen koordinointi, vapaaehtoisten koulutus ja tuki. 

Tämä toiminta rahoitetaan pääosin STEAn kohdennetulla toiminta-avustuksella (Ak 3), joka 

on tarkoitettu rajattuun vakiintuneeseen yleishyödylliseen toimintaan. 

 

2) Yhdistyksen kuntapalveluja täydentävä läheistyönkeskus, ammatillinen ja vertaistuellinen 

huume- ja läheistyö. Ak-hakemus ja kuntien rahoitus, läheistyönkeskus kumppanuustoiminta 

Helsinki. 

 

3) Yhdistyksen hallinnon ja taloudenhoidon palvelut, viestintä, vaikuttaminen ja edunvalvonta, 

jäsenpalvelut sekä kehittäminen ja arviointi. Näitä toimintoja rahoitetaan pääosin 

yleisavustuksella, joka on tarkoitettu Irti Huumeista ry:n sääntöjen mukaiseen 

yleishyödylliseen toimintaan sekä tähän liittyviin yleiskuluihin (Ay 1-avustus). 

 

4) Hanketoiminnalla yhdistys vahvistaa ja kehittää uusia ratkaisuja ja toimintatapoja 

huumekysymykseen liittyviin haasteisiin. Hankkeet tukevat ja vahvistavat osaltaan 

yhdistyksen toimintaa ja osaamista. Jokainen hanke ja sen toiminta nojaa 

hankeavustukseen, joka on tarkoitettu uusien toimintatapojen tai -muotojen kehittämiseen, 

uuden toiminnan käynnistämiseen tai muuhun määräaikaista rahoitusta tarvitsevaan 

toimintaan. 

Talous ja rahoitus 

Irti Huumeista ry:n talous perustuu STEAn avustuksiin, joilla rahoitetaan pääosa yhdistyksen 

toiminnan kuluista. Yhdistys on hakenut STEAn avustuksia vuodelle 2022 yhteensä 1455 590 euroa. 

Yleisavustuksen Ay1 lisäksi kohdennettuna toiminta-avustuksena haettiin uutta Ak-avustusta 

valtakunnalliseen läheistyönkeskukseen nykyisestä Ak 3 -avustuksesta eriytettynä. Hankkeille 

haettiin jatkoa. Huudikoutsit - ja Palasista eteenpäin- hankkeiden lisäksi on haettu C-

hankeavustusta läheistyönkeskukseen Helsingin kaupungin kanssa kumppanuushankkeena.  
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Paikka auki -avustuksia on haettu Huudikoutsit -hankkeeseen osatyökykyisten palkkaamiseen 

Helsingissä ja Espoossa. Sininauhasäätiön kanssa yhteistyöhankkeena on haettu Espoon Illusia ja 

Huudikoutsit -hankeavustusta. 

Irti Huumeista ry jatkaa maksuvalmiuden vahvistamista ja talouden tasapainottamista Irti 

Huumeista ry:n hallituksen hyväksymän talouden viisivuotisen tervehdyttämissuunnitelman 

mukaisesti. Yhdistyksen jäsenhankintaa vahvistetaan ja rahoituspohjaa laajennetaan. Arvion 

mukaan toimintavuoden tulos on 20 000 euroa ylijäämäinen. Tällä vahvistetaan yhdistyksen omaa 

pääomaa. 

Kunta-avustuksiin haetaan korotuksia ja niillä vahvistetaan alueellista läheistyötä sekä 

huudikoutsitoimintaa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) kanssa Irti Huumeista ry jatkaa 

mielenterveys- ja päihdepalveluja koskevaa ostopalvelusopimusta ja yhteistyötä. Yhdistys hakee 

Sosiaali- ja terveysministeriöltä avustusta Terveysneuvontapäivien toteuttamiseen ja arvioi 

vuosittain järjestetäänkö päivät. Tarpeen mukaan avustuksia haetaan myös säätiöiltä ja 

rahastoilta. Lisäksi Irti Huumeista ry tuottaa jonkin verran maksullisia asiantuntijapalveluja.  

Taulukossa on esitetty Irti Huumeista ry:n 30.9.2021 mennessä hakemat STEAn avustukset 

vuodelle 2022 

RAHOITUSLÄHDE TOIMINTO / NIMI HAETTU AVUSTUS Huomioitavaa 

STEA Ay1 Yleisavustus  386 962 €  

STEA Ak3 Kohdennettu toiminta-

avustus 331 430 € 
 

 

STEA Ak Läheistyönkeskus 

valtakunnallinen -

kohdennettu toiminta-

avustus 

210 925 € 

 

STEA C 7762 Huudikoutsit -

hankeavustus 
188 748 €  

Kukunori ry:lle siirrettävä 

avustusosuus 64 000 € 

STEA C / 

Sininauhaliitto 

Palasista eteenpäin -

hankeavustus 60 350 € 

Sininauhaliitolta 

siirrettävä avustusosuus 

STEA C  Läheistyönkeskus Helsinki 

-hankeavustus 
138 920 € 

 

STEA C  Paikka auki -avustukset 

Helsinki ja Espoo 2 x 32 725 € 

Huudikoutsit -hanke 

STEA C / 

Sininauhasäätiö 

Espoon Illusia ja 

huudikoutsit -

hankeavustus 

72 805 € 

Sininauhasäätiöltä 

siirrettävä avustusosuus 

STEA yhteensä  1 455 590 €  



10 

 

5. VIESTINTÄ 
 

VIESTINNÄN PAINOPISTEET 2022 

- Yhdistys tunnetaan valtakunnallisesti vastuullisena huumetyön toimijana, johon on helppo 

ottaa yhteyttä ja jonka toimintamuodot tunnetaan. 

- Ihmisten todelliset elämäntarinat ja kokemukset nostetaan esille. 

- Viestintä on yhtenäistä ja tunnistettavaa ja perustuu ajankohtaiseen, luotettavaan, 

kokemusperäiseen ja tutkittuun tietoon. 

Viestinnällä vahvistetaan jäsen- ja vapaaehtoistoimintaa, 

asiakastyötä, vaikuttamista, varainhankintaa ja edunvalvontaa 

sekä nostetaan esille ihmisten tarinoita ja kokemuksia. Kärkiviesteinä 

ovat läheisten tuen tarve, huumehoidon kehittäminen sekä 

huumehaittojen ja –kuolemien vähentäminen. Kaikille yhdistyksen 

toiminnoille ja hankkeille tehdään ja päivitetään 

viestintäsuunnitelmat. Vapaaehtoisten toimintaa ja tarinoita 

nostetaan esille erityisesti vapaaehtoistyön viikolla ja muissa 

kampanjoissa. 

Vuonna 2022 tuotetaan ja jaetaan materiaaleja yhdistyksen 

toiminnasta ja huumeilmiöstä ammattiliittojen käyttöön, mikä lisää työssäkäyvien tietoisuutta 

huumekysymyksissä. Muuta materiaalia tuotetaan vastaamaan kohderyhmien tarpeisiin 

yhdistyksen strategian mukaisesti. Kohderyhmät löytävät järjestön tarjoaman asiantuntemuksen, 

vertaistuen ja muut toiminnat. 

Viestintä tuottaa yhdessä jäsenpalveluiden kanssa kyselyn Irti Huumeista ry:n järjestökuvasta. 

Tuloksia hyödynnetään viestinnän suunnittelussa. 

Sisäinen viestintä tukee yhdistyksen toimintaa, kokoaa tietoa ja tuottaa materiaalia yhdistyksen 

toimijoille. Yhdistyksen toimijoita tuetaan viestinnässä ja mediayhteistyössä, ja heitä ohjataan 

noudattamaan yhdistyksen graafista linjaa. Toimijoiden digiosaamista vahvistetaan näkyvyyden ja 

vaikuttavuuden lisäämiseksi. Vapaaehtoisille kehitetään verkkopohjainen viestinnän peruskoulutus. 

Ulkoinen viestintä vahvistaa Irti Huumeista ry:n asemaa huume- ja läheistyön asiantuntijana sekä 

antaa äänen huumeiden kanssa arjessa kamppaileville ihmisille edistäen ihmisoikeuksien 

toteutumista. Yhdistys nostaa esiin ajankohtaisia huumeilmiöitä ja tutkittua tietoa sekä läheisten ja 

toipuvien tarinoita sosiaalisessa mediassa ja toiminnanjohtajan blogissa. Jäsenille ja likeisille 

yhteistyökumppaneille jaettava Taite - huumetyön asiantuntijalehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista huumeilmiöistä ja yhdistyksen tapahtumista valtakunnallisille ja 

alueellisille medioille. Tarvittaessa tiedotteet laaditaan yhdessä muiden päihde- ja 

mielenterveysjärjestöjen kanssa. Tiedotusvälineisiin ylläpidetään tiiviitä kontakteja. Valtakunnallista 

tunnettuutta lisätään kehittämällä mediasuhteita maakuntien medioihin. Vuoden 2022 aikana 

järjestetään yksi mediatapaaminen sosiaali- ja terveysalan sekä huumeista kirjoittavien toimittajien 

kanssa. Toiminnanjohtajan Kiinni elämässä – tapaaminen järjestetään, jos koronatilanne sen sallii. 

Vaikuttamisviestinnässä kehitetään edelleen suoria yhteydenottoja kuntapäättäjien, -vaikuttajien, 

sotealan ammattilaisten ja viranomaisten kanssa. Yhteisiä nettitapaamisia jatketaan, jotta Irti 

Huumeista ry:n toiminta ja linjaukset tulevat tutuiksi ja jotta yhdistys saa tietoa alueiden 

huumeilmiöistä ja päihdepalveluiden tilasta. Vaikuttamisviestinnän keskiössä ovat kunnat, 

kuntayhtymät, maakunnat, oppilaitokset, eduskunta, ministeriöt, viranomaiset, ammattiliitot ja 

yhteistyökumppanit. 
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Käänne-uutiskirjeissä, Ammattiopisto Luovin kanssa tehtävissä videoissa ja yhdistyksen 

Huumekulma-videoissa lisätään tietoisuutta huumekysymyksestä ja vaikutetaan asenteisiin. Linkit 

videoihin jaetaan alan ammattioppilaitoksille. Somevaikuttajia haetaan yhteistyöhön yhdistyksen 

kanssa. Uusia some-kanavia ja viestintävälineitä otetaan käyttöön tarpeen ja resurssien mukaan. 

Vaikuttamisviestinnän painopisteet ovat huumeita käyttävien hoitoonpääsyn helpottaminen, 

hoidon kehittäminen, toipuvien jatkotuen varmistaminen, läheisten tuen ja palveluiden 

turvaaminen sekä huumehaittojen ja huumekuolemien ehkäisy. Vaikuttamisviestinnän tavoitteena 

on, että Irti Huumeista ry:n asiantuntemus on kuntien, valtion ja muiden kohderyhmien arvostamaa 

ja heille helposti saatavilla. Vaikuttamisviestinnässä jaetaan kansallisesti ja kansainvälisesti 

yhdistyksen osaamista ja näkökulmia, annetaan lausuntoja, laaditaan kannanottoja ja 

vaikutetaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Vaikuttamisviestinnällä tehdään läheiset, 

toipuvat ja käyttävät sekä heidän tarpeensa näkyviksi. 

Opiskelijayhteistyötä tehdään ammatillisen erityisoppilaitoksen Ammattiopisto Luovin kanssa. 

6. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN 
 

VAIKUTTAMISEN PAINOPISTEET 2022 

- Huumeita käyttävien, toipuvien ja heidän läheistensä palvelutarjontaa kehitetään oikea-

aikaiseksi moniammatillisessa yhteistyössä. 

- Kokemusperäisen ja tutkitun tiedon kerääminen ja jakaminen huumekysymyksestä, 

sairastumisriskeistä, ihmisoikeushaasteista ja terveyttä edistävistä keinoista. 

- Lasten ja nuorten päihteettömän elämän tukeminen ja ylisukupolvisuuden ehkäisy. 

Irti Huumeista ry:n yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteet, keinot ja kohderyhmät tarkennetaan. 

Yhteiskuntavaikuttamisen suunnitelma päivitetään hyödyntämällä yhdistyksen seuranta- ja 

arviointitietoa, palautteita sekä tutkittua tietoa. Vahvalla vaikuttamistyöllä edistetään 

suomalaisten hyvinvointia ja kansanterveyttä sekä vähennetään stigmaa, syrjäytymistä, 

yksinäisyyttä ja pahoinvointia. Painopistealueina ovat huumeita käyttävien, toipuvien ja läheisten 

perusoikeuksien toteutuminen, huumehaittojen ja huumeiden käytön vähentäminen sekä 

turvallisuus yhteiskunnassa. Kattavia toimenpiteitä esitetään lasten ja nuorten suojelemiseksi, 

huumekuolemien ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä huumeriippuvuudesta kärsiville ja heidän 

läheisilleen suunnatun laadukkaiden palvelujen riittävyyden ja oikea-aikaisuuden turvaamiseksi. 

Irti Huumeista kannattaa Suomen kahden raiteen huumepoliittista linjaa, joka mahdollistaa 

hoitoon hakeutumisen ja haittoja vähentävän huumetyön huumeita käyttävien keskuudessa, 

vaikka kaikki huumeisiin liittyvä toiminta on kiellettyä. Irti Huumeista ry tukee Suomen päihde- ja 

riippuvuusstrategian sekä Kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman 

vuosille 2022–2030 jalkauttamista kuntiin yhteistyössä muiden järjestöjen ja THL:n kanssa. 

Tutkimustietoa kootaan ja jaetaan yhteistyössä Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 

tutkimusohjelma MIPAn ja muiden tutkimustietoa tuottavien organisaatioiden kanssa Irti Huumeista 

ry:n käyttöön. 

7. JÄSENPALVELUT 
 

JÄSENPALVELUJEN PAINOPISTEET 2022 

- Yhdistykseen liittyy uusia jäseniä. 

- Jäsenpalvelut ja -edut tavoittavat kohderyhmän. 
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- Jäseniä kannustetaan mukaan yhdistyksen toimintaan. 

Jäsenhankintaa kehitetään edelleen, ja jäsenmäärä kasvaa. Jäsenhankintaa tehdään erityisesti 

kannatusjäsenten ja yritys/yhteisöjäsenten hankkimiseksi. Oppilaitosyhteistyössä rekrytoidaan 

opiskelijoita jäseniksi. Jäsenhankinnassa tehdään näkyväksi yhdistyksen toimintaa, mm. pop up -

tapahtumilla. Yhdistyksen saavutettavuutta ja esteettömyyttä lisätään mm. nettisivuja ja some-

kanavia kehittämällä. Uusien jäsenten tervetulopakettia kehitetään edelleen. 

Yhdistys aktivoi jäseniä osallistumaan sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin sekä niiden 

yhteydessä järjestettäviin seminaareihin. Jäseniä rekrytoidaan mukaan sekä valtakunnalliseen että 

alueelliseen vapaaehtoistoimintaan. Jäsenet saavat tiedon yhdistyksen toiminnasta nettisivuilta, 

some-kanavilta ja sähköpostista. 

Jäsenpalveluita arvioidaan ja kehitetään saadun palautteen, vuosittaisen jäsenkyselyn sekä 

asiakasraadin avulla. Elämänlaatu- ja osallisuuskyselyillä kartoitetaan jäsenistön hyvinvointia ja 

yhdistyksen tavoitteiden toteutumista. 

Jäsenetuja kehitetään ja tehdään tunnetuiksi. Jäsenille tarjotaan jäsenhinnoin ajankohtaista 

huumeisiin liittyvää koulutusta, jäsenkohtaamisia ja vertaistukiviikonloppuja sekä Irti Huumeista -

tuotteita ja yhteistyökumppaneiden palveluja ja tuotteita. 

Yritys- ja kannatusjäsenten toivomista palveluista ja eduista tehdään selvitys, jonka pohjalta 

luodaan suunnitelma näiden kehittämiseksi. 

8. KEHITTÄMINEN JA HANKKEET 
 

KEHITTÄMISEN JA HANKKEIDEN PAINOPISTEET 2022 

- Eriarvoisuuden ja hyvinvointierojen vähentäminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen. 

- Lasten ja nuorten elämässä huumehaittojen vähentäminen ja hyvinvoinnin turvaaminen. 

- Hanke ja kehittämistoiminta vastaa kohderyhmien tarpeisiin. 

 

Yhdistyksen kehittäminen on hankelähtöistä. Kun uusia kehittämiskohteita ilmenee, yhdistys 

suunnittelee hankkeen sisällön ja hakee rahoitusta siihen. Hankkeet muodostetaan järjestön 

tavoitteista ja seurannasta nousevien, vuosittain valikoitavien painotusten pohjalta. Hankkeissa on 

otettu huomioon järjestön omien sisäisten tavoitteiden lisäksi yhteiskunnan ajankohtaiset tarpeet ja 

mahdolliset pitkäaikaiset muutossuunnat. 

Irti Huumeista ry:n omilla ja yhteistyöhankkeilla pyritään vastaamaan yhteiskunnan ja järjestön 

perustyöstä esiin nousseisiin asiakkaiden tarpeisiin. Yhteistyöhankkeet, joihin ei Irti Huumeista ry:lle 

ole osoitettu lisäresurssia, nivoutuvat aina mahdollisuuksien mukaan perustoimintaamme tuoden 

siihen lisäarvoa. Irti Huumeista ry:n tai yhteistyökumppanin/yhteistyökumppaneiden kanssa haetut 

hankkeet vastaavat oleellisella tavalla huumeita käyttävien, toipuvien ja heidän läheistensä 

tarpeisiin tai ennaltaehkäisevät huumehaittoja yksilö-, yhteisö- tai yhteiskuntatasolla. 

Yhdistyksen asiakas- ja asiantuntijaraadit analysoivat neljännesvuosittain toimintaympäristöä, 

huumetilannetta ja ideoivat uusia keinoja vastata huumehaasteisiin. Raadit koostuvat 

moniammatillisista osaajista, jäsenistä, toipuvista, läheisistä ja vapaaehtoisista. Raadeissa jaetaan 

tutkittua ja kokemusperäistä tietoa toiminnan kehittämisen tueksi. Asiakas- ja asiantuntijaraadit 

tehostavat ja tukevat yhdistyksen vaikuttamistyötä ja niiden avulla nostetaan uusia teemoja 

julkiseen keskusteluun. 
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Vuodelle 2022 haetaan rahoitusta verkossa tapahtuvan asiakastyön, läheistyönkeskuksen sekä 

ehkäisevän, hyvinvointia edistävän huume-, perhe- ja läheistyön vahvistamiseksi. 

8.1 PALASET-TOIMINTA 
 

PALASET-TOIMINNAN TAVOITTEET 2022 

- Tarjotaan perheille ensiapua ja tukea sekä toimivia käytäntöjä nuoren huumeiden käytön 

synnyttämässä kriisissä netissä olevan itseapuoppaan avulla. 

- Ammattilaisia koulutetaan käyttämään heille kehitettyä työskentelymallia nopeaan ja 

lyhytaikaiseen ensiapuun sekä kriisissä olevien perheiden kohtaamiseen. Malli juurrutetaan 

ammattilaisten työvälineeksi. 

- Itseapuopas on ammattilaisten, perheiden ja muiden kohderyhmien saatavilla. 

Palasista eteenpäin on Sininauhaliiton ja Irti Huumeista ry:n yhteinen 3-

vuotinen STEA-rahoitteinen hanke, joka toimii 1.4.2019–31.3.2022. 

Toiminnan jatkorahoitus määrittää, miten laajamittaisesti Palaset-

toimintaa jatketaan vuonna 2022 ja sen jälkeen. Toiminnan 

kohderyhminä ovat perheet, joissa on nuoren huumeiden käytön 

synnyttämä kriisi, sekä ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään näitä 

perheitä. Perhe käsitetään laajana kokonaisuutena, johon kuuluvat 

perheen lisäksi muut nuoren elämässä vaikuttavat läheiset. Nuori voi 

olla alaikäinen tai nuori aikuinen. Hankkeessa kehitettyä 

perhekeskeistä Palaset-mallia hyödynnetään Irti Huumeista ry:n läheis- 

ja perhetyössä. 

Laajempana tavoitteena hankkeessa on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jota jatketaan Irti 

Huumeista ry:n yhteiskuntavaikuttamisessa. Työskentelyssä korostetaan läheisten avun saannin 

merkitystä ja pyritään vähentämään stigmaa ilmiön ympärillä, jotta perheiden kynnys hakea apua 

madaltuu ja jotta ammattilaisten valmiudet kohdata perheitä paranevat. 

Palaset-malli on hankkeessa kehitetty perhekeskeinen malli, joka tarjoaa lyhytkestoista ja 

kokonaisvaltaista tukea kriisiin. Malli soveltuu eri toimintaympäristöjen ammattilaisten työvälineeksi. 

Palaset-mallissa hyödynnetään sekä aiempaa että hankkeessa tehdyn tarvekartoituksen esiin 

tuomaa tietoa ja kansainvälisesti tutkitun 5-Step -metodin runkoa. 

 

Palaset-malli koostuu seuraavista osatekijöistä: 

 

1.  Perhetilanteen kartoitus, tarkastelu ja kuulluksi tuleminen 

2.  Tiedon tarjoaminen päihdesairaudesta ja huumausaineista 

3.  Kriisin ja tunteiden käsittely 

4.  Selviytymismekanismien tarkastelu 

5.  Sosiaalisen tuen merkitys ja muut voimavarat 

6.  Jatkotuen löytäminen 

 

Mallin mukainen työskentely kestää noin 3–4 kuukautta ja koostuu yksilö- ja perhetapaamisista 

sekä vertaisryhmästä. 

Syksyllä 2021 alkaneet koulutukset nuorten ja heidän läheistensä parissa työskentelevien 

ammattilaisten kanssa saatetaan loppuun alkuvuoden 2022 aikana. Hankkeen loppuraportissa 

hyödynnetään hankkeen aikana arvioinnista kerättyä tietoa, keskustelua ja reflektiota. 

Järjestetään seminaari nuorten päihteiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä. 

Mahdollisen jatkorahoituksen turvin jatketaan ammattilaisten koulutusta, toteutetaan Palaset-

mallin kouluttajakoulutus ja mahdollistetaan näin mallin juurtumista valtakunnallisesti. 



14 

 

8.2 HUUDIKOUTSIT-TOIMINTA 
 

HUUDIKOUTSIT-TOIMINNAN TAVOITTEET 2022 

- Päihteitä käyttävien henkilöiden, päihdetoipujien ja entisten vankien sekä muiden 

yhteiskuntaryhmien välisen ymmärryksen vahvistaminen positiivisten kohtaamisten avulla. 

- Päihteitä käyttävien henkilöiden, päihdetoipujien ja entisten vankien osallisuuden, luontaisten 

voimavarojen ja toimijuuden vahvistaminen. 

- Metroasemilla asioivien ja oleskelevien ihmisten turvallisuuden tunteen lisääminen. 

Huudikoutsit-toiminta on Irti Huumeista ry:n ja Kukunori ry:n yhteinen 3-

vuotinen STEA-rahoitteinen hanke, jonka laajentumista toivotaan 

useissa kunnissa. 

Huudikoutsit-toiminta vastaa ihmisten kokemaan turvattomuuteen 

metroasemilla ja niiden läheisyydessä. Tavoitteena on päihteitä 

käyttävien henkilöiden, päihdetoipujien ja entisten vankien sekä 

muiden yhteiskuntaryhmien välisen ymmärryksen lisääminen. Toiminta 

on voimavarakeskeistä ja vähentää päihteiden käytöstä aiheutuvia 

haittoja asemilla asioivien ja oleskelevien keskuudessa. 

Toiminnassa kehitetään menetelmiä, joilla voidaan lisätä 

turvallisuuden tunnetta, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja viihtyisyyttä 

metroasemilla ja niiden läheisyydessä. Toiminta edistää hyvinvointia ja 

toipumista sekä ihmisarvoista elämää. 

Toiminnassa koulutetaan huudikoutseja, joilla on kokemus irtautumisesta päihteiden käytöstä ja/tai 

rikollisesta elämäntavasta. Huudikoutsit jalkautuvat metroasemille ja niiden läheisyyteen, eli sinne, 

missä päihteiden käyttö näkyy ja missä kaupunkilaiset tuntevat turvattomuutta. Huudikoutsien 

antama vertaistuki on toimintamallissa keskiössä. Koska huudikoutseilla on itsellään kokemus 

päihderiippuvuudesta ja mahdollisesti vankilatuomioista sekä niistä irtaantumisesta, he osaavat 

kertoa kokemuksistaan ja ymmärtää päihteitä käyttävien henkilöiden tunteita ja kokemuksia. 

Huudikoutsit kartoittavat metroasemilla oleskelevien henkilöiden kiinnostuksenkohteita ja tuottavat 

metroasemille ja niiden läheisyyteen erilaisia pop up -tapahtumia ja -kokeiluja yhdessä asemilla 

oleskelevien henkilöiden kanssa. Pop up -tilaisuudet ja -kokeilut muuttavat eri ihmisryhmien välistä 

vuorovaikutussuhdetta. Kohtaamiset ovat positiivisia ja niiden tarkoitus on vähentää päihteiden 

käytöstä aiheutuvaa haittaa. Samalla ne lisäävät turvallisuuden tunnetta metroasemilla, edistävät 

ympäristön viihtyisyyttä ja lisäävät positiivisia kohtaamisia erilaisten ihmisten välillä. 

Alkuvuodesta 2022 järjestetään huudikoutsikoulutus. Pop up -tapahtumia järjestetään tasaisesti 

vuoden mittaan. Niihin kutsutaan mukaan nykyisiä ja uusia yhteistyökumppaneita kunkin 

tapahtuman tematiikan mukaisesti. Pop up -kokeilut ovat erilaisia metroasemilla ja niiden 

läheisyydessä tuotettuja minitapahtumia tai -tehtäviä (esim. taidenäyttelyitä, musiikkiesityksiä, 

erilaisia siistimis- tai korjausprojekteja, tiedonkeruuta hankkeelle). Yhteiskehitetyt kokeilut 

vahvistavat hyvinvointia ja voimaantumista sekä tuovat päihteetöntä sisältöä ihmisten elämään. 

2022 on hankkeen viimeinen toimintavuosi. Kevään aikana arvioidaan tarve jatkorahoituksen 

hakemiselle. Huudikoutsit-toiminta mallinnetaan niin, että toimintaa voi soveltaa erilaisissa 

kaupungeissa ja toimintaympäristöissä. 
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9. TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI 
 

TOIMINNAN SEURANNAN JA ARVIOINNIN PAINOPISTEET 2022 

- Kohderyhmien tilanteesta ja toiminnan tuloksellisuudesta saadaan tietoa jatkuvalla 

raportoinnilla. 

- Hyödynnetään kokemusperäistä ja tutkimustietoa yhdistyksen työssä ja toiminnassa. 

- Kohderyhmät ovat mukana kehittämistoiminnassa ja arvioinnissa. 

Irti Huumeista ry on mukana STEAn jatkuvan raportoinnin mallissa ja käyttää valittuja mittareita 

aikataulun mukaisesti. Numeraalisen mittarin lisäksi käytössä ovat laadulliset elämänlaatu-, 

positiivinen mielenterveys - ja yksinäisyysmittarit. Seurannassa ja arvioinnissa käytetään myös 

yhdistyksen kehittämiä mittareita, kuten osallisuuskyselyt, vapaaehtoisten kysely, koulutuskyselyt. 

Lisäksi hyödynnetään laadullisia Arjen toimintakyky -mittareita. Seuranta ja arviointi tehdään 

kuukausittain. Tulokset esitellään johtoryhmälle kuukausittain ja yhdistyksen hallitukselle neljästi 

vuodessa. 

Seurannassa ja arvioinnissa esiin tulleita teemoja käytetään toiminnan kehittämisessä ja nostetaan 

esille yhdistyksen viestinnässä ja vaikuttamisviestinnässä. Toiminnan tuloksia käydään läpi yhdessä 

asiakas- ja asiantuntijaraatien kanssa ja raatien jäsenet osallistuvat toiminnan kehittämiseen. 

10. TALOUSARVIO 2022 
 

 



Irti Huumeista ry Talousarvio 2022 1(2)

Talousarvio 2022 Talousarvio 2021  30.6.2021 31.12.2020

Asiakastyö
STEA Ak3 331 430,00 179 736,00 115 646,98 121 293,72
Muut avustukset 61 900,00 85 000,00 84 750,00 86 194,00
Muut tuotot 4 000,00 3 264,00 200,00 10 025,99

397 330,00 268 000,00 200 596,98 217 513,71
Henkilöstökulut -296 420,00 -173 380,00 -91 744,29 -134 346,99
Toimintakulut ja muut kulut -100 910,00 -94 620,00 -23 473,79 -83 166,72

-397 330,00 -268 000,00 -115 218,08 -217 513,71
Asiakastyö yhteensä 0,00 0,00 85 378,90 0,00

Valtakunnallinen läheistyönkeskus
STEA Ak 210 925,00
Muut avustukset 50 000,00
Muut tuotot 3 000,00

263 925,00
Henkilöstökulut -192 015,00
Toimintakulut ja muut kulut -71 910,00

-263 925,00
Valtakunnallinen läheistyönkeskus yhteensä 0,00

Läheistyönkeskus Helsinki
STEA C 138 920,00
Muut avustukset 50 000,00

188 920,00
Henkilöstökulut -157 820,00
Toimintakulut ja muut kulut -31 100,00

-188 920,00
Läheistyönkeskus  Helsinki yhteensä 0,00

Hanke OTA
STEA C3724 55 000,00 55 161,28 113 834,42
Henkilöstökulut -33 600,00 -9 704,52 -89 258,55
Toimintakulut ja muut kulut -21 400,00 -1 900,27 -24 575,87
Hanke yhteensä 0,00 43 556,49 0,00

Hanke Irti huudeista
STEA  C7762 188 748,00 185 950,00 117 464,04 76 285,96
Muut julkinen tuki tai avustus 36 900,00
Henkilöstökulut -101 838,00 -64 350,00 -37 169,35 -24 950,20
Toimintakulut ja muut kulut -59 810,00 -57 600,00 -22 766,75 -18 475,34
Eteenpäin delegoitava avustus -64 000,00 -64 000,00 -17 439,58 -32 860,42
Hanke yhteensä 0,00 0,00 40 088,36 0,00
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Hanke
STEA/ Paikka auki Helsinki 32 725,00
Henkilöstökulut -29 775,00
Toimintakulut ja muut kulut -2 950,00
Yhteensä 0,00

Hanke
STEA/ Paikka auki Espoo 32 725,00
Henkilöstökulut -29 775,00
Toimintakulut ja muut kulut -2 950,00
Yhteensä 0,00

Hanke Palasista eteenpäin
STEA / Sininauhaliitto 60 350,00 60 345,00 36 165,26 51 360,78
Henkilöstökulut -53 000,00 -52 195,00 -26 093,83 -46 186,53
Toimintakulut ja muut kulut -7 350,00 -8 150,00 -1 723,31 -5 174,25
Hanke yhteensä 0,00 0,00 8 348,12 0,00

Haittoja vähentävän työn hanke ja Terveysneuvontapäivät
STM ja osallistujamaksut 132 937,00 28 000,00 0,00 20 940,00
Henkilöstökulut -84 537,00 -10 150,00 0,00 -12 491,63
Muut kulut -48 400,00 -17 850,00 -546,19 -6 718,85
Yhteensä 0,00 0,00 -546,19 1 729,52

Hanke Espoon Illusia ja huudikoutsit
STEA / Sininauhasäätiö 72 805,00
Henkilöstökulut -50 705,00
Toimintakulut ja muut kulut -22 100,00
Hanke yhteensä 0,00

Yhteiskuntavaikuttaminen ja hallinto
STEA Ay1 386 962,00 325 760,00 169 135,82 319 504,18
Jäsenmaksutuotot ja varainhankinta 13 000,00 20 000,00 9 969,58 14 106,20
Muut tuotot 66 900,00 1 000,00 337,24 422,22

466 862,00 346 760,00 179 442,64 334 032,60
Henkilöstökulut -298 000,00 -226 270,00 -114 508,21 -198 725,59
Yhteiskuntavaikuttamisen kulut ja hallinnon muut kulut -148 862,00 -120 490,00 -67 105,29 -126 273,12

-446 862,00 -346 760,00 -181 613,50 -324 998,71
Yhteiskuntavaikuttaminen yhteensä 20 000,00 0,00 -2 170,86 9 033,89




