
Päihdeosaamisen vahvistaminen lastensuojelulaitoksissa / päihdepalveluiden jalkautumisen 
pilotit osana TOP-hanketta:    
 
Laitos: 
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä (31.12.22 asti), Halikon perhetukikeskus 

• Omistajakunnat Salo, Paimio, Kaarina, Raisio ja Naantali 
• Perhetukikeskukset Halikossa (7+7), Kaarinassa (7) ja Raisiossa (7) sekä perhekuntoutusyksikkö 

Halikossa (3) 
• Perustason lastensuojeluyksiköt, ei omaa koulua 

  
Laitoksen profiili: 
Perustason yksiköt, pilotissa mukana Halikon perhetukikeskus 
  
Laitoksen tarpeet päihdepilotin alkaessa: 
Saada rakennettua tukea nuorille, joiden vanhemmilla on päihdeongelma. Päihdetyö A-klinikalta 
jalkautuvaksi perhetukikeskukseen nuorille ja ohjaajille konsultatiivisessa mielessä. 
  
Käytännön toteutus:  
Lokakuu 2021 

• Halikossa oli jo aiemmin kyselty tukea A-klinikan kautta nuorelle, jonka vanhemmalla on 
päihdeongelma. 
→ A-klinikalta ei saatu palvelua, koska nuori ei ollut A-klinikan asiakas.  
→A-klinikalta saatiin kontaktoitua päihdetyöntekijä, joka lupasi tulla konsultatiiviselle käynnille 
kokemusasiantuntijan kanssa. 

  
Marraskuu 2021 

• Päihdetyöntekijä ja kokemusasiantuntija kävivät konsultoimassa Vintin tiimiä.  
• Kokemusasiantuntijan kontakti saatiin A-klinikalta. Kokemusasiantuntija aloitti nuoren tapaamisen.  

Tapaamiset jatkuvat edelleen. Rahoitus tapaamisille tuli alkuun perhetukikeskukselta, sittemmin 
sosiaalityöntekijältä. 

  
Joulukuu 2021: TOP-hanke alkoi 

• Tuotiin esille huolemme, että palvelu pitäisi olla helpommin saatavilla nuorelle.  
• Halikon tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi asetettiin:  

o Jalkautuvat palvelut sijaishuoltopaikkaan 
o Osaamisen vahvistaminen esim. kohtaaminen, päihdeongelma osana sijaishuoltopaikan arkea 

ja case-tyyppinen konsultaatio 
o Helposti saatavat konsultaatiopalvelut henkilökunnan tueksi (mistä saa asiantuntijuutta). 

Yhteistyökumppani: Salon A-klinikka.  
  
Helmikuu 2022 

• TOP-hankkeen projektipäällikkö Johanna Lehtola kutsui kuntayhtymän ja A-klinikan edustajia 
yhteiseen palaveriin.  

o Luotiin yhteys A-klinikan nuorten päihdetyöntekijän kanssa - sovittiin ryhmämuotoisesta 
kokoontumisesta nuorille, joiden vanhempi on päihteiden käyttäjä. 

o Toivoimme säännöllistä jalkautumista A-klinikan suunnalta laitokseen, ajatuksena tuoda 
tuki nuorelle sinne missä asuu tai saada konsultatiivista tukea ohjaajille. 

Maaliskuu 2022 
• Hankkeen kyselyt nuorille, mitä apua nuoret kokevat tarvitsevansa. 

  
Huhti- ja toukokuu 2022 



• Vertaistukiryhmä päihdeläheisille kokoontui Halikon perhetukikeskuksessa kolme kertaa. Ryhmää 
vetivät Salon A-klinikan päihdetyöntekijät. 

o osallistuminen vapaaehtoista, nuoret tiesivät mihin osallistuvat 
o viisi nuorta osallistui vähintään kaksi kertaa tapaamiseen 

→ kokemus siitä, etteivät he ole ainoita, joiden läheiset käyttävät päihteitä ja häpeä asiasta 
pieneni 

  
Elokuu 2022 

• A-klinikan nuorten päihdetyöntekijä kävi Halikossa tiimeissä esittelykäynnillä.  
• Kevään aikana luodut toiveet säännöllisistä tapaamisista ei toteudu, sillä A-klinikan ei ole 

mahdollista jalkautua säännöllisesti, vain muutaman kerran vuodessa.  
  
Marraskuu 2022 

• Halikon asiakkaan tapaamiset kokemusasiantuntijan kanssa jatkuvat edelleen. Tapaamiset ovat 
tukihenkilötoimintaan verrattavissa. 

• Sama kokemusasiantuntija aloittaa 6–10 kerran ryhmätapaamiset Raision perhetukikeskuksessa 
kaikille kuntayhtymän asiakkaille. Ryhmä rakentuu teeman ”Vanhempi päihteidenkäyttäjänä” 
ympärille ja osallistuminen on vapaaehtoista nuorille. 

  
Kokemuksia ja havaintoja:  
Lastensuojelulaitosten työkenttä, joka todella kaipasi tukea. Palvelut ovat epätasaisesti saatavilla sijainnista 
ja nuoren sijoituskunnasta riippuen, jolloin nuoret ovat epätasa-arvoisessa asemassa meidän laitoksen 
sisällä.  
  
Tiivistelmän kirjoitti / lisätietoja antaa:  
Noora Niemi, perhetukikeskuksen johtaja 
Kirsi Peltonen, ohjaaja Vintti-osastolla 
  

 


