
Kainuun alueen 
”erityiset”nuoret 





Luottamus ja usko toisiin ja toisin tekemiseen 
Kunnioitetaan erilaista tietoa, täydentävää vuoropuhelua 

(dialoginen keskustelu) 
Vanhoista työskentelytavoista poisoppiminen -uuteen 

erilaiseen yhdessä tekemiseen heittäytyminen 
Vaatii kaikilta rohkeutta - motivoidaan yhteistyöhön ja 

motivoidutaan 
Jaetaan asiantuntijuutta, tehdään yhdessä, kokeillaan, 

erehdytään ja luodaan uusia näkökulmia. 
Osallisuuteen tukeminen , motivointi ja rohkaisu 

avaintekijänä niin toimijoiden kuin asiakkaidenkin 
kohdalla. 
 
 





Toimintojen kehittäminen ja tarpeiden esille 
tuominen on meidän yhteinen tehtävä.  
 Asiakkaan kohtaaminen ja kontakti (kotikäynti)= 

ollaan tavoitettavissa  kynnyksettömästi paikasta tai 
ajasta riippumatta.  

 Palveluohjaus saattaen =sovitaan seuraava 
tapaaminen jonka  aikana pyritään selvittämään 
akuutit tarpeet ,tekemään suunnitelma ja ottamaan 
kontakti  viranomaisiin ja toimijoihin. 
Toimintapaikka, ryhmätoiminta, tapaamiset= 
etsitään, mietitään ja tarjotaan  asiakkaalle johonkin 
kiinnittymistä . 

 





 Päihdeperheiden ahdinko 
 Muuntohuumeet ovat lisääntyneet 

Kainuun alueella 
 Kannabiksen kotikasvatus yleistynyt (välineet 

saatavilla lediteknologia,vesiviljely ym) 
 Kokaiinin ja ekstaasin käyttö on lisääntynyt (mm.  

Nettikaupan tullessa markkinoille ja hintojen 
pudottua.) 

 Fentalyynilaastareiden ja morfiinin väärinkäyttö 
Kajaanissa iv-käyttäjillä yleistä. 





 Huumeiden hankinta verkossa yleistynyt 
 Tor-verkot ja huume ”Apsit”  kaikkien 

käsillä. Silkkitie ym toimii salatussa Tor-
verkossa. 

 Valuuttana Bitcoin ja virtuaalivaluutat, eli 
internetissä toimiva maksuväline joka on 
lähes mahdoton jäljittää. 



HYÖDYT JA VAIKUTUKSET  
Luotettava rinnallakulkija  
Apua arkeen ja toimintaa  
Uusi mahdollisuus  
Merkityksellistä sisältöä elämään. 
Itseä kiinnostavaa toimintaa  
Yhteisö 
Asumisen ohjaus ja mahdollisuus tukeen 
Päihteettömyys ja mahdollisuus päihteettömään 
toimintapaikkaan. 

 



 Kokemusammattilaisen tieto on avuksi 
pitkäjänteisessä palveluiden kehittämisessä, 
asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa sekä 
järjestelmän pirstaleisuuden ja avun 
saatavuuteen liittyvien ongelmien 
korjaamisessa.  



Palveluiden sujuvuus, tarve, nivelvaiheet 
Tehokkuus (näkökulmien kohtaaminen, motivointi) 
Vertaistuki (kynnyksettömyys, osallisuus) 
Asiakkaalle tarjotaan puolueetonta apua ja 

turvallinen ,päihteetön  paikka jossa tavata. 
Motivointi ja katkeruuden poisto ovat tärkeitä 

Paras tieto asiakkaiden tarpeista saadaan häneltä 
itseltään. 



ONGELMA/ 
TARVE 
Ei tulevaisuuden näkyä, Asunnottomuus,  
Asumisen ohjauksen tarve,  
Arkirytmi ,rikoskierre, 
ei koulutusta, ei järkevää tekemistä, ei ystäviä eikä 
terveellistä yhteisöä mihin kuulua, 
palveluiden tarpeen näkeminen,  
Toimeentulo ja tukiasioiden tarve, päihteet 



Ratkaisu: 
Asiakkaan kohtaaminen ja kontakti tarpeen mukaan = ollaan 
tavoitettavissa  ennakkoluulottomasti  paikasta tai ajasta 
riippumatta.  
Palveluohjaus saattaen ,sovitaan seuraava tapaaminen jonka  
aikana pyritään tekemään alku suunnitelma ja ottamaan 
kontakti  viranomaisiin ja toimijoihin .  
Toimintapaikka, ryhmätoiminta, tapaamiset.  
Etsitään, mietitään ja tarjotaan  asiakkaalle kiinnittymistä.  
Sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu, 
työharjoittelu  Yksilöohjaus, vertaistuki, asumisen tukeminen, 
ryhmät 



1. Olemme tarvittaessa siellä missä sinäkin. 
Vankila, laitos, koti,perhe ja kenttä 
2.Sosiaalinen media ja näkyvyys kentällä on 
vahvuutemme, 3.Laajat verkostot 
,tiedottaminen ja aktiivinen yhteistyö eri 
toimijoiden kanssa avaa ovia 
asiakasohjaukselle. 4.Asiakkaiden puskaradio  



 

  
 Kiitos ja kysymyksiä =) 


