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KEITÄ ME OLEMME JA MISTÄ ME TULEMME?

• Osiksessa on kehitetty vertaistoimintaa huumeita käyttävien ihmisten keskuuteen jo vuodesta 2011 alkaen. 
Rahoitus on vakiintunut toiminta-avustus 2018 alkaen. Stea rahoittaa.

• Hankekumppaneina A-klinikkasäätiö, Tukikohta ry ja Suomen Lumme ry

• Toimipiste Helsingin Hakaniemessä, neljä työntekijää 

• Kuka voi olla vertainen Osiksessa?

• Kolme kertaa viikossa toimintaa: Matalan kynnyksen Tsemppis-kahvila 2x viikossa, joka toinen viikko 
VeryNais-naistenryhmä ja joka toinen viikko Verto-tiimi naisille ja miehille

• Lisäksi 2x vuodessa leiri ja useita virkistyspäiviä vertaisille



MITÄ HYÖTYÄ ON AMMATTILAISEN JA VERTAISEN YHTEISTYÖSTÄ?

AMMAT-

TILAINEN ASIAKAS VERTAINEN



VERTAISEN JA AMMATTILAISEN ROOLIT

• Ammattilaisella on ammatillinen tietotaito, kokemus, rakenteet, työyhteisön tuki ja 
ammattilaisverkostot

• Vertaisella on kokemusasiantuntijuus, katu-uskottavuus, asiakastason verkostot ja 
hän on helpommin lähestyttävä

• Vertaisen roolin määritteleminen ei ole helppo tehtävä: vertainen ei ole asiakas, ei 
ammattilainen, ei perinteinen vapaaehtoistyöntekijä. Mihin vertainen sijoittuu? 
Voiko rooleja olla useita? Mitä tämä vaatii ammattilaiselta?



MITÄ HYÖTYÄ ON AMMATTILAISEN JA VERTAISEN YHTEISTYÖSTÄ?

Hyödyt ammattilaisen näkökulmasta:

• Ei tarvitse aloittaa alusta luottamuksen luomista

• Saa rauhassa keskittyä omaan osaamisensa ytimeen

• Saa työskennellä vertaisen rinnalla ja oppia tältä

• Turvallisempaa työskennellä yhdessä



MITÄ HYÖTYÄ ON AMMATTILAISEN JA VERTAISEN YHTEISTYÖSTÄ?

Hyödyt vertaisen näkökulmasta:

• Saa olla avuksi ja hyödyksi 

• On tarpeellinen ja saa kuulua johonkin yhteisöön

• Saa konkreettisen palkkion (toivottavasti)

• Saa käyttää omaa kokemustaan muiden auttamiseen eli kokemus itsessään ei ole ollut turha

• Saa työskennellä ammattilaisen rinnalla ja oppia tältä

• Saa työkokemusta

• Omat voimavarat ja usko itseen kasvaa



HYVÄN YHTEISTYÖN EDELLYTYKSET

• Ammattilaisen tehtävä on luoda toimivat rakenteet ja hänellä on aina loppuvastuu 
toiminnasta (siksi roolien selkeys on erityisen tärkeää!)

• Vertaisen vastuulla on toimia siltana, luoda asiakkaaseen kontakti, käyttää omaa 
kokemusmaailmaansa 

• Luottamus, selkeys, avoimuus!

• Turvallisuus ja riskien hallinta

• Kummankin jaksamisesta huolehtiminen

• Työyhteisön ja esimiehen tuki toiminnalle



VERTAINEN AMMATTILAINEN

Mitä minä nyt muka 
osaan….?Olenko taakka 

työntekijälle, viekö minun asiani 
liikaa aikaa työntekijältä? Mitä 

asiakkaat ajattelee, ajatteleeko ne 
että mä vaan päden? Mitä tuo 

ammattilainen oikein ajattelee, 
arvioi koko ajan minua, teenköhän 
nyt oikein? Oonko tarpeeksi hyvä 

tähän hommaan? Arvotetaanko mua
oikeesti vai pidetäänkö mua vaan 

pohjasakkana?

Olenko minä riittävä, onko tuo toinen 

parempi, ainakin se on satakertaa 

uskottavampi…

Tarvitaanko minua tässä enää 

ollenkaan?

Mitä jos vertainen alkaakin sooloilla? 

Miten kursin tilanteen sitten kasaan? Ei 

kai se yritä ottaa minun hommiani?

Hirveä homma, ensin tuon vertaisen 

perehdytys ja nyt vielä asiakkaan asia, 

en jaksa!



KOKEMUKSIA KENTÄLTÄ

•Case etsivä työ

•Case kadonneen asiakkaan tavoittaminen



KIITOS KUN JAKSOIT KUUNNELLA! 

Mikäli kiinnostuit toiminnastamme, käy kurkkaamassa Facebookista ”Osis” 
ja seuraa meitä Elämä vastassa- blogistamme www.elamavastassa.fi


