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Irti Huumeista ry on vuonna 1984 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen 
läheis- ja kansalaisjärjestö. Yhdistyksen perustivat huumeriippuvaisten nuorten vanhemmat. Irti Huumeista 
ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea ihmisiä pysymään kiinni elämässä ja irti huumeista. 
 
Haemme työyhteisöömme osaavaa 
 

LÄHEISTYÖNTEKIJÄÄ, SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
AMMATTILAISTA 

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävässä painopisteessä huumeita käyttävien ihmisten 
läheisten ja perheiden kanssa tehtävä kohtaava yksilö-, pari- ja perhekriisityö. Työparinasi toimii 
läheiskokemusasiantuntija. Kriisityön lähtökohtana on tukea läheisiä erilaisissa huumemaailmaan liittyvissä 
kokemuksissa ja saattaa heidät kriisituen jälkeisiin tukipalveluihin. Teet tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin 
kanssa. 
Asiakastyössä pääset mallintamaan läheisten kriisituen ja asiakkaan saattamisen palveluihin. Tehtävässä 
kehität Irti Huumeista ry:n läheistyötä. Osana työtäsi ovat vertaisviikonloppujen järjestämiset, kerran viikossa 
tapahtuva iltapainotteinen kriisityö ja ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät. 

Kriisityötä tehdään 

• Vastaanottotyönä Irti huumeista ry:n toimipaikassa 
• Etänä mm. Teams-alustalla 
• Puhelimessa 
• Vertaistukiryhmätoiminnassa 

Tehtävä edellyttää 

• Sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkintoa 
• Psykososiaalisen tuen ja kriisityön sekä järjestötyön kokemusta 
• Hyviä asiakastyön ja kohtaamisen taitoja 
• Nykyaikaisia IT-taitoja, vähintään Mikrosoft 365 ympäristö ja sosiaalinen media 
• Kykyä itsenäiseen työhön, järjestelmällisyyttä ja luotettavuutta 
• Vahvoja tiimi, pari ja verkostotyön taitoja sekä kykyä hyväksyä järjestön työtavat 
• Palvelujärjestelmän tuntemista erityisesti Helsingissä 
• Valmiutta iltatyöhön kerran viikossa (työ päättyy klo 18.00) 

Arvostamme 

• Kehittämishalukkuutta ja positiivista työotetta 
• Kokemusta huume- ja läheistyöstä 
• Kokemusasiantuntijuutta huumeita käyttävän ihmisen läheisenä  

http://www.irtihuumeista.fi/
http://www.facebook.com/irtihuumeista
https://www.instagram.com/IrtiHuumeista/
https://twitter.com/IrtiHuumeista/
https://www.youtube.com/channel/UCeptjv2-Cqv1TdfDHIFAVfw
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Työpaikan osoite: Fredriksberginkatu 2, 00240 Helsinki ja soveltuvat Helsingin kaupungin tilat. 

• Palkkaus: Sosiaalialan järjestöjen tes 
• Työkokemus: yli 5 vuotta 
• Työ alkaa: 01.04.2023 tai sopimuksen mukaan 
• Työaika: kokoaikatyö, 37,5 h viikossa. Työ sisältää ilta- ja satunnaisesti viikonlopputyötä  
• Työn kesto: yli 12 kuukautta, 6kk koeaika 
• Haku päättyy: 10.2.2023 klo 15:00 
• Haastattelut pidetään 15.2. ja 16.2.2023 

Lisätiedot ja hakemukset palkkatoiveineen: mira.reponen@irtihuumeista.fi 
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