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ANOMUS RAHOITUSOSUUDESTA KoMa-HANKKEESEEN
Porin kaupungin tarjoamissa palveluissa on selkeä puute päihteiden käyttäjien palveluissa. Tämä
asia on voimakkaasti noussut esiin mediassa mm. Kävelykadun rauhattomuudesta viestivissä
kirjoituksissa. Porin Sininauha ry on tunnistanut ongelman jo pitkään, koska työskentelee monin
tavoin ko. kohderyhmän kanssa. STM:n käynnistettyä Koronasta johtuen ylimääräisen rahoitushaun
toukokuussa 2020, Porin Sininauha ry haki hankerahoitusta kynnyksettömän palvelupisteen
perustamiseen ja etsivän päihdetyö-mallin pilotoimiseen (hankkeen ensivaiheessa).
Kynnyksettömällä palvelupisteellä viitataan siihen, että siellä voi asioida myös päihtyneenä. STM on
yhdistänyt Porin Sininauhan hankkeen Tampereen korkeakoulusäätiön hankkeeseen
osatoteutushankkeeksi. Tampereen korkeakoulusäätiön on tarkoitus tutkia heikoimmassa
asemassa olevien henkilöiden tilannetta ja koronan vaikutuksia heihin, sekä selvittää millaisia
palveluita kyseinen kohderyhmä tarvitsee. Porin Sininauhan lisäksi hankkeessa on osatoteuttajana
myös Helsingin yliopisto sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.
Porin osatoteutushankkeen sisältö
Porin osahankkeen päätavoitteena on huono-osaisuutta kokevien henkilöiden, erityisesti
asunnottomien, korvaushoidossa olevien, päihteidenkäyttäjien, sekä vankilasta vapautuvien
henkilöiden osallisuuden vahvistaminen ja vastaaminen tämän kohderyhmän palvelutarpeisiin.
Hankkeen alussa toteutetaan ns. etsivän työn mallia, jossa työntekijät jalkautuvat kohderyhmän
pariin ja asiakkaat saatetaan palveluiden piiriin. Joskus matalan kynnyksen palveluihinkin voi olla
liian korkea kynnys, joten etsivässä työssä tavoitteena on poistaa olemassa olevia kynnyksiä.
Osahankkeen kohderyhmä tarvitsee huolehtivaa ja kiinnipitävää lähestymistapaa palveluiden piiriin
astumiseen.
Keväällä 2021 perustetaan Poriin kynnyksetön palvelupiste kohderyhmälle, jolle ei ole tarjolla
mitään palveluita, ja jossa esim. asiakkaan päihtymystila tai korvaushoito ei ole osallistumisen este.
Palvelupisteessä käytetään Porin Sininauhan Tuetusti Tulevaisuuteen-hankkeessa (2018-2020)
kehitettyjä työmenetelmiä. Toimintaa ohjaa arjessa viikko-ohjelma, jossa toistuu säännöllisesti
erilaiset ryhmätoiminnot, kuntouttava työ, sosiaalinen kuntoutus, palvelut ja muu ohjelma.
Tavoitteena on saada palvelupisteeseen myös muita toimijoita tuomaan omia, hankkeen
kohderyhmälle suunnattuja toimintoja ja palveluita, kuten esim. A-klinikka, diakoniatyö,
asumisneuvoja, järjestöjen palvelut jne. Palvelupisteen ohjelma ja palvelutarjonta muokataan
asiakkaiden tarpeiden perusteella yhdessä heidän kanssaan. Lisäksi palvelupisteestä saa apua
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viranomaisasiointiin sekä omien asioiden hoitamiseen. Asiakkaan kanssa jalkaudutaan esim. eri
virastoihin ja Sote-keskukseen.
Porin osatoteutushankkeen rahoitus
STM on myöntämässä Sininauhan osahankkeeseen 90% rahoituksen 1.1.2021-31.8.2023.
(Hankkeesta on nyt ehdollinen rahoituspäätös). Hankkeeseen palkataan 2 työntekijää. Hankkeen
kokonaiskustannus on 358 452€, josta ESR-rahoituksen osuus on 322 606€. Jotta hanke voidaan
toteuttaa suunnitellusti, anomme Porin kaupungilta 10% omavastuuosuuteen rahoitusta
seuraavasti:
Vuodelle 2021 yht. 13 700€, vuodelle 2022 yht. 13 300€ ja vuodelle 2023 yht. 8 800€. Yhteensä
kaupungin avustusosuus koko hankkeelle olisi 35 800€.
Hankkeesta on keskusteltu Perusturvajohtajan ja psykososiaalisten palveluiden päällikön kanssa.
Molemmat puoltavat hankkeen toteutumista. Kohteliaimmin anomme Porin kaupungilta hankkeen
omarahoitusosuutta yllä olevan suunnitelman mukaisesti, jotta hanke voidaan toteuttaa.
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