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ESIPUHE
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työssä tavoitetaan jatkuvasti suuri joukko kansalaisia.
Kokemusperäinen tieto toiminnan merkityksellisyydestä motivoi järjestötoimijoita jatkamaan ja
kehittämään toimintoja ja palveluita. Järjestöjä koskevaa tutkimustietoa on ollut niukasti ja tarve
tutkitun tiedon saamiseksi on jatkuvasti kasvanut. Yksittäisten järjestöjen tutkimusresurssit ovat
olleet hyvin vähäisiä. Kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestöä suunnitteli yhteisen
tutkimusohjelman ja sai sille vuosiksi 2015–2018 rahoituksen nykyisestä Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA). Tutkimusohjelmaa koordinoi A-klinikkasäätiö.
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA) toteuttaa vuosina 2015–2018
yhteistyössä kymmenen järjestöä: A-Kiltojen Liitto ry, A-klinikkasäätiö, EHYT ry, FinFami Uusimaa
ry, Irti Huumeista ry, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Tukikohta ry, Sininauhaliitto ja
Suomen Mielenterveysseura sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK). MIPA on ensimmäinen
Suomessa laajasti päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyössä toteutettu tutkimusohjelma.
Tutkimusohjelmassa tavoitteena on kehittää järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä,
yhteismitallisuutta, laatua ja hyödynnettävyyttä. Tutkimusohjelma kattaa kuusi tutkimushanketta,
joissa tuotetaan tutkimustietoa järjestöjen toiminnasta, niiden tavoittamien kansalaisten
elämäntilanteista ja palvelun tarpeista sekä vapaaehtoisuudesta, vertaisuudesta ja
kokemusasiantuntijuudesta. Tarkempaa MIPA-tutkimusohjelmaa koskevaa tietoa sekä julkaisut ja
tiedotteet on koottu internetsivuille www.a-klinikka.fi/mipa.
Tämä raportti pohjautuu tutkimusohjelman kansalaisia koskevassa osiossa toteutettuun MIPAhyvinvointikyselyyn. Tavoitteena on laajentaa kyselyn vastausten kautta yleiskuvaa järjestöjen
tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeista ja palvelun tarpeista sekä siitä, miten laajasti
järjestöt tavoittavat kansalaisia. Järjestökohtaiset tulokset on koottu hankesivuille.
Hyvinvointikyselyn tulokset tulee ymmärtää kuvailevina ja suuntaa-antavina, sillä kyseessä on pieni
näyte erittäin laajasta joukosta järjestöjen tavoittamia kansalaisia.
Kirjoittajat haluavat kiittää kaikkia eri järjestöjen kautta tutkimukseen osallistuneita ihmisiä. Jokainen
vastaus on arvokas kokonaisuuden kannalta. Kiitokset kaikille eri järjestöissä tiedonkeruun
käytännön asioissa avustaneille henkilöille. Yhteistyössä olemme tavoittaneet laajan joukon ihmisiä
ja voimme tutkimuksen keinoin nostaa esille järjestöjen tavoittamien ihmisten kokemuksia ja
näkemyksiä. Kiitokset Karita Kammoselle, Tanja Turpeiselle ja edesmenneelle Tarja Kujaselle
aineiston peruskäsittelystä. Haluamme kiittää ryhmähaastatteluihin, seminaareihin ja työpajoihin
osallistuneita järjestöihmisiä avusta tulosten tulkinnan ja ymmärtämisen syventämisessä. Lopuksi
erityiset kiitokset hankkeen ohjausryhmälle avusta ja yhteisistä keskusteluista.
Helsingissä 19.5.2017

Tuuli Pitkänen ja Jouni Tourunen
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1 MIPA-HYVINVOINTIKYSELY
Hyvinvointikysely toteutettiin tutkimusohjelmaan osallistuneiden kymmenen järjestön keskuudessa
talvella 2015–2016. Lisäksi aineistonkeruuseen osallistuivat Vanhusten kotiapusäätiön ylläpitämät
mielenterveyspäiväyhteisöt Havurasti ja Myyrasti.
Hyvinvointikyselyn sisältöjen suunnittelu pohjautui aiempaan järjestöjä ja hyvinvointia koskevaan
kirjallisuuteen (Pitkänen & Tourunen, 2016a). Kyselyyn sisällytettiin kysymyksiä, joiden vastauksia
voitiin verrata muiden kyselyiden tuloksiin, erityisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ATHväestötutkimuksen tuloksiin (Pitkänen & Tourunen, 2016b). Hyvinvointikysely pilotoitiin MIPAtutkimusohjelman ensimmäisessä työpajassa elokuussa 2015. Pilottikyselyyn vastasi 45
järjestötoimijaa. Lisäksi työpajan osallistujilla oli mahdollisuus kommentoida kyselyn sisältöjä
työryhmässä. Kyselyn sisältöä muokattiin pilotin jälkeen.
MIPA-tutkimusohjelman suunnitelma on hyväksytty kaikissa mukana olevissa järjestöissä.
Hyvinvointikyselyn sisältö ja kyselyyn osallistuminen on käsitelty hankkeen johtoryhmässä ja
ohjausryhmässä. A-klinikkasäätiöltä on myönnetty Hyvinvointikyselyn tutkimuslupa. Muissa
järjestöissä ei ole tutkimuslupia koskevia vakiintuneita käytäntöjä. Kyselyn alussa oli vastaajalle
suunnattu esittely, josta kävi ilmi osallistumisen vapaaehtoisuus sekä luottamuksellisuus.
Vastaajista ei kerätty tunnistetietoja.
Aineistonkeruu toteutettiin kyselytutkimuksena tätä varten suunnitelluilla kyselylomakkeilla. Kysely
sisälsi kysymyksiä koskien mm. järjestötoimintaan osallistumista, palvelun tarpeita ja palvelujen
käyttöä, omakohtaisia kokemuksia sekä henkilön omaa elämäntilannetta. Osallistumiseen liittyvistä
kysymyksistä oli eri versiot palvelun käyttäjille ja muihin toimintoihin osallistuville, mutta muu sisältö
oli identtinen. Kyselyssä kartoitettiin laajasti järjestöjen tavoittamien kansalaisten elämäntilannetta ja
toimintakykyä sekä kokemuksia ja palvelun tarpeita. Kyselyyn vastasi 1092 henkilöä.
Kyselylomakkeen teemoista toteutettiin lisäksi yksi ryhmähaastattelu ja useita
keskustelutilaisuuksia, joiden avulla numeerista tietoa syvennettiin kokemuksellisella tiedolla.
Hyvinvointikyselyn paperilomakkeet toimitettiin järjestöjen valitsemien yhteyshenkilöiden kautta
tiettyihin toimipaikkoihin, joissa lomakkeet jaettiin ohjeiden mukaan toimintaan osallistuville tai
palvelujen käyttäjille. Järjestöjen yhteyshenkilöt palauttivat suljetuissa kirjekuorissa lomakkeet
tutkijoille. Netissä kyselyyn vastasi 217 henkilöä. Vastaajista ei kerätty rekisteriä ja vastaaminen oli
vapaaehtoista. Hyvinvointikyselyn lomakkeet löytyvät MIPA:n hankesivulta Hyvinvoinnin vajeet ja
tarpeet.
Tässä raportissa tavoitteena on välittää yleiskuvaa järjestöjen tavoittamien kansalaisten
hyvinvoinnin vajeista ja palvelun tarpeista sekä siitä, miten laajasti järjestöt tavoittavat kansalaisia.
Hyvinvointikyselyn vastaajat ovat vain pieni näyte kaikista järjestöjen tavoittamista kansalaisista.
Tässä raportissa esitetyt tulokset on tärkeä ymmärtää kuvailevina. Tilastollisia merkitsevyyksiä on
esitetty vain muutamista asioista, joista merkitsevyyksien laskeminen on ollut sisällöllisesti
perusteltua.
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2 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN
2.1 Kyselyyn vastanneet järjestöittäin
Hyvinvointikyselyyn vastasi kaikkiaan 1092 henkilöä. Päihdejärjestöjen kautta tuli vastauksista
vajaa kolme neljännestä (72 %) ja mielenterveysjärjestöjen kautta lähes neljännes (23 %; kuvio 1).
Vastaajia oli kuudesta eri päihdejärjestöstä. Pääasiallisin vastaajaryhmä A-klinikkasäätiöllä
(n = 190) oli lakisääteisten palvelujen käyttäjät, A-Kiltojen Liitto ry:ssä (n = 143) A-kiltalaiset toipujat,
EHYT ry:ssä (n = 147) päihteettömien matalan kynnyksen kohtaamispaikka Elokolojen kävijät,
Sininauhaliitto ry:ssä (n = 126) päiväkeskusten kävijät, Irti Huumeista ry:ssä (n = 108) toiminnassa
eri syistä mukana olevat vapaaehtoiset ja Tukikohta ry:ssä (n = 68) päiväkeskustoiminnan
osallistujat. Mielenterveysjärjestöistä vastauksia tuli hieman vähemmän. Pääasialliset
vastaajaryhmät olivat Suomen Mielenterveysseurassa (n = 116) koulutuksiin tai
vapaaehtoistoimintaan osallistuneet, Mielenterveyden Keskusliitossa (n = 52) palvelun käyttäjät,
FinFami Uusimaassa (n = 78) läheiset ja vertaiset, Vanhusten kotiapusäätiön Havurastissa ja
Myyrastissa (n = 17) päiväkeskuksissa käyvät eläkeläiset ja Kuntoutussäätiöllä (n = 47)
kurssitoimintaan osallistuneet.

Päihdejärjestöt
Oman ongelman takia (n=512)

Mielenterveysjärjestöt

Läheisen ongelman takia (n=148)

Kuntoutussäätiö

Havu- ja Myyrastit

Suomen Mielenterveysseura

Mielenterveyden keskusliitto

FinFami

Tukikohta ry

Irti Huumeista ry

Sininauhaliitto

EHYT: Elokolot

A-klinikkasäätiö

A-Kiltojen Liitto ry

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Muut

Osallistuu muusta syystä (n=432)

Kuvio 1. Hyvinvointikyselyn vastaajien lukumäärä järjestöittäin toimintaan osallistumisen syyn
mukaan
Järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistuneista 875 kirjasi vastauksensa paperiselle
lomakkeelle ja 127 vastasi järjestöltä saamansa linkin kautta internetissä. Lisäksi 100 vastausta tuli
järjestöjen internetsivuille avoimesti laitettujen linkkien kautta. Kyselyt oli täytetty aikavälillä
22.9.2015–19.6.2016, jonka keskiarvo sijoittui joulukuuhun 2015. Tämä raportti on kuvaileva
yhteenveto järjestöjen tavoittamien kansalaisten vastauksista. Ryhmien välisten erojen tilastollisia
merkitsevyyksiä ei ole testattu, ellei asiaa ole erikseen mainittu.
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2.2 Osallistumisen syynä omat tai läheisen ongelmat
Päihde-, mielenterveys- ja läheisjärjestöille keskeisten osallistumisen syiden perusteella vastaajat
jaettiin kolmeen ryhmään: oman päihde- tai mielenterveysongelman (n = 512), läheisen päihde- tai
mielenterveysongelman (n = 148) ja muun syyn takia (n = 432) toimintaan tai palveluihin
osallistuneet. Jaottelu perustuu henkilöiden omaan ilmoitukseen toimintaan osallistumisen syystä,
kuitenkin niin että sekä oman että läheisen ongelmien takia osallistuneiden kohdalla on priorisoitu
omat ongelmat (n = 83; kuvio 2).
417

Oman ongelman takia (n=512)

60

70

Läheisen päihdeongelma

18

Läheisen päihde- ja
mielenterveysongelma

83

Oma ja läheisen ongelma

112

Oma päihde- ja
mielenterveysongelma

Oma mielenterveysongelma

105

Läheisen
mielenterveysongelma

207

Oma päihdeongelma

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Läheisen ongelman takia (n=148)

Muu syy
(n=432)

Kuvio 2. Läheisen päihde- ja mielenterveysongelmien takia järjestötoimintoihin osallistuneiden
vastaajien jakautuminen raportin perusryhmittelyyn koskien omaa tai läheisen ongelmaa tai muuta
toimintoihin osallistumisen syytä
Oman ongelman takia järjestöjen toimintoihin tai palveluihin osallistuneista 44 prosenttia oli
kirjannut osallistuneensa päihdeongelman takia, 30 prosenttia mielenterveysongelman takia ja 25
prosenttia sekä päihde- että mielenterveysongelman takia. On tärkeä ottaa huomioon, että luokittelu
ei sisällä tietoa siitä, kenellä vastaajista on tai on ollut päihde- tai mielenterveysongelma.
Esimerkiksi monet A-kiltalaiset eivät merkinneet entistä päihdeongelmaansa osallistumisensa
syyksi ja päiväkeskuksissa käytiin mm. syömässä ja tapaamassa ihmisiä riippumatta siitä, oliko
henkilöllä päihde- tai mielenterveysongelmia. Tässä raportissa rajaus tehtiin henkilöiden omien
vastausten mukaan.
Järjestöjen monimutkaisuuden vuoksi kaikille soveltuvien osallistumisen syytä ja tapaa koskevien
kysymysten muotoileminen oli haasteellista. Koska asiakkailta ei ole mielekästä kysyä samoja
kysymyksiä kuin vapaaehtoistoimijoilta, hyvinvointikyselystä oli käytettävissä erikseen palvelu- ja
toimintokysely. Lomakkeiden kysymykset olivat muuten identtiset, mutta osallistumiseen liittyvistä
kysymyksistä oli eri versiot palvelun käyttäjille. Asiakkaille tarkoitettuun palvelukyselyyn vastasi 372
henkilöä ja järjestöjen toimintoihin suunnattuun kyselyyn 720 henkilöä (taulukko 1). Kysymykset,
joissa on lomakkeiden erilaisuuden takia eri vastaajamäärät, on merkitty tässä raportissa erikseen.
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Taulukko 1. Toiminto- ja palvelukyselyyn vastanneiden prosenttiosuudet oman tai läheisen päihdetai mielenterveysongelman tai muun syyn takia järjestötoimintaan osallistuneilla

Toimintokyselyyn vastanneet

Oma
ongelma

Läheisen
ongelma

Muu syy

Yhteensä
(n)

n

512

148

432

1092

%

37

15

48

720

66

11

23

372

Palvelukyselyyn vastanneet

2.3 Muut osallistumisen syyt
Yleisimmät sekä toimintoihin että palveluihin osallistumisen syyt olivat vertaistuen saaminen, halu
oppia uutta tai saada tietoa sekä halu tavata toisia ihmisiä (taulukko 2). Toimintokyselyyn
vastanneiden kohdalla yleinen syy oli lisäksi halu auttaa muita ihmisiä.
Taulukko 2. Toimintoihin ja palveluihin mukaan tulemisen syyt ryhmiteltynä oman tai läheisen
päihde- tai mielenterveysongelmien takia ja muista syistä osallistuneisiin
Oma
ongelma

Syy tulla mukaan toimintaan

Läheisen
ongelma

Muu syy

Yhteensä

Molemmissa kyselyissä kysytty

n

507

148

417

1072

Vertaistuen saaminen

%

46

55

11

34

Haluan oppia uutta tai saada tietoa

33

34

33

33

Omaan päihteiden käyttööni liittyvät syyt

70

0

0

33

Haluan tavata ihmisiä

38

8

37

33

Saan mielekästä tekemistä

40

9

31

32

Haluan tutustua uusiin ihmisiin

32

10

31

28

Vertaistuen antaminen

35

27

14

26

Omaan mielenterveyteeni liittyvät syyt

56

0

0

26

Tuki toipumisen ylläpitämiseen

42

5

8

24

Haluan kuulua johonkin ryhmään

23

5

15

18

Akuutti ongelma ”tilanne päällä”

22

12

4

14

Läheisen päihteiden käyttöön liittyvät syyt

9

60

0

13

Läheisen mielenterveyteen liittyvät syyt

11

53

0

12

Muu syy1

8

1

18

11

Toimintokyselyn lisäkysymykset

n

261

126

333

720

Haluan auttaa muita ihmisiä *

%

40

20

42

38

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen *

17

11

15

15

Haittojen ennaltaehkäisy *

23

8

11

15

Saan palkkaa tai palkkioita *

8

1

12

9

246

42

84

372

Palvelukyselyn lisäkysymys

n

Tukea asumiseen*
%
12
0
7
9
Muita syitä olivat mm. ajankulu, ilmainen puuro, epätoivo saada apua, itsetuhoiset ajatukset, hankkia
rohkeutta toimia, pääsen kiinni normaaliin arkeen, ruoka-/vuorokausirytmi, karenssin katkaisu, koevapaus,
kuntouttava työtoiminta, apua "lomakesotaan", käytännön asiat masentuneena ei onnistu yksin, leskeys, ajan
pelottava henki, Suomen tila, vanhuus ja vammaisuus, pelko selviytymisestä, lääkäripalvelut ja hoitoon ohjaus
mahdollisuudet, oma normaali hyvinvointi, on nettiyhteydet, panostan tulevaisuuteen, peliriippuvuus, pelko
lopullisesta syrjäytymisestä, perheen huolestuminen, saa lukea lehtiä, tukea uuteen elämäntilanteeseen,
tunnen eläväni, täällä on hyvä olla, vaihtelua arkeen.
1

A-klinikkasäätiön raporttisarja 65

9

Palvelu- ja toimintokyselyihin vastanneiden osallistumissyiden välillä oli eroja (taulukko 3).
Palvelukyselyyn vastanneista suuri osa oli kirjannut osallistumisen syyksi oman päihde- tai
mielenterveysongelman, vertaistuen saamisen tai tuen saamisen toipumisen ylläpitämiseen.
Toimintokyselyyn vastanneiden yleisimmät syyt liittyivät mielekkääseen tekemiseen, uuden
oppimiseen ja ihmissuhteisiin.
Taulukko 3. Palvelu- ja toimintokyselyihin vastanneiden osallistumisen syyt (vain kysymykset jotka
sisältyivät molempiin kyselyihin; prosenttitaulukko)
Palvelukysely

Toimintokysely

Yhteensä

Syy tulla mukaan toimintaan

n

368

704

1072

Vertaistuen saaminen

%

41

30

34

Haluan oppia uutta tai saada tietoa

29

36

33

Omaan päihteiden käyttööni liittyvät syyt

48

25

33

Haluan tavata ihmisiä

28

36

33

Saan mielekästä tekemistä

25

36

32

Haluan tutustua uusiin ihmisiin

20

33

28

Vertaistuen antaminen

22

28

26

Omaan mielenterveyteeni liittyvät syyt

38

21

26

Tuki toipumisen ylläpitämiseen

32

20

24

Haluan kuulua johonkin ryhmään

15

19

18

Akuutti ongelma ”tilanne päällä”

27

7

14

Läheisen päihteiden käyttöön liittyvät syyt

15

11

13

Läheisen mielenterveyteen liittyvät syyt

7

15

12

Muu syy

13

10

11

2.4 Toimintoihin osallistumisen roolit
Toimintokyselyssä oli mahdollista merkitä yksi tai useampi rooli, jossa osallistui järjestön
toimintoihin. Yleisimmin merkityt roolit olivat aktiivinen osallistuja, jäsen ja vapaaehtoistyöntekijä
(taulukko 4). Osallistumisroolin oli jättänyt ilmoittamatta yksi oman ongelman takia ja 15 muusta
syystä toimintoihin osallistunutta. Moni vastanneista oli merkinnyt monta roolia: esimerkiksi
vertaisen oli merkinnyt 90 vastaajaa ja kokemusasiantuntijan 55 vastaajaa, yhteensä 112 eri
henkilöä.
Toimintokyselyssä 128 henkilöä oli vastannut olevansa palvelun käyttäjä, joten he olisivat voineet
täyttää palvelukyselyn (taulukko 1). Todellisuudessa järjestöissä palvelun käyttäjän ja asiakkaan
roolien erottaminen ei ole yksiselitteistä, vaan henkilö voi toimia sekä asiakkaana että muussa
roolissa joko samanaikaisesti tai eri vaiheissa. Koska roolien yksiselitteinen ryhmittely on
ongelmallista, ei sitä käsitellä tässä raportissa tämän enempää.
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Taulukko 4. Osallistumisen roolit toimintokyselyyn vastanneilla (prosenttitaulukko)
Oma
ongelma

Läheisen
ongelma

Muu syy

Henkilömäärä

n

265

106

331

702

%

45

29

22

221

Jäsen

33

51

19

204

Vapaaehtoistyöntekijä

20

21

25

159

Palvelunkäyttäjä / asiakas

25

18

13

128

Satunnainen osallistuja

14

21

15

111

Vertainen

22

18

4

90

Hallituksen jäsen

16

10

9

81

Tutustumassa toimintaan

10

15

6

64

Kokemusasiantuntija

13

8

4

55

Työtoiminta tai tukityö

9

0

9

54

Työntekijänä järjestössä

6

1

9

46

4

3

9

42

4

0

3

22

Aktiivinen osallistuja

Muu

osallistumisrooli1

Opiskeluihin liittyen
1Muita

osallistumisrooleja olivat mm. asiakasohjaus, avun etsiminen ongelmiin, avustan kaikenlaisissa
asioissa, kokemustutkimus, kriisipuhelimeen soittaja, kurssiin osallistuja, työkokeilu, leipäjonolainen, pajatyötä
4 pv/vko, palkkatuella, päivittäinen kävijä, ruokailija, suorittanut fattaluuta-koulutuksen, tukihenkilö, ryhmän
jäsen, ammattitaitoa lisäämässä, työntekijän perheenjäsen, yhdistyksen toimihenkilö, yhteistyökumppani

2.5 Tietolähteet
Järjestötoiminnasta oli useimmin saatu tietoa tutulta tai läheiseltä (taulukko 5). Terveydenhuollosta
ja sosiaalitoimesta toimintojen pariin oli ohjautunut joka viides (21 %). Internet oli keskeinen
tietolähde erityisesti läheisen ongelmiin apua etsineiden joukossa. Terveydenhuollosta oli saanut
tietoa joka neljäs oman ongelman takia toimintoihin mukaan hakeutunut vastaaja.
Taulukko 5. Mistä olet saanut tietoa tästä toiminnasta/järjestöstä? (mahdollisuus valita monta syytä;
prosenttitaulukko)
Oma
ongelma
501

Läheisen
ongelma
146

27

Internet
Läheiseltä
Muulta työntekijältä
Terveydenhuolto

Muu syy

Kaikki

416

1063

14

25

24

18

45

18

22

23

21

17

21

19

8

16

17

25

14

5

16

Muualta

15

7

18

15

Sosiaalitoimesta

12

4

7

9

Lehdestä

5

10

12

9

Sosiaalisesta mediasta

7

9

6

7

Toisesta järjestöstä

8

1

7

6

Muualta mediasta

1

2

2

1

n
Tutulta

%

Muiksi tietolähteiksi mainittiin esimerkiksi TE-keskus, vankila, tuettu asuminen, koulu, erilaiset palvelut ja
hoitopaikat sekä ohi kulkiessa ja puskaradion kautta.
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3 VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT
Hyvinvointikyselyyn vastasi lähes yhtä paljon naisia (51 %) kuin miehiä (49 %). Oman ongelman
takia mukana olevista oli suurempi osuus miehiä ja läheisen ongelman takia osallistuneista
puolestaan naisia (kuvio 3). Lähes puolet vastaajista kuului ikäryhmiin 46–55- ja 56–65-vuotiaat.
Omien ongelmien takia osallistuneet olivat keskimäärin nuorempia kuin muista syistä osallistuneet
(kuvio 4).
100

89

90
80
70

61

60

52

48

50

39

40
30
20

11

10
0
Oma ongelma (n=477)

Läheisen ongelma (n=135)
Mies

Muu syy (n=395)

Nainen

.
Kuvio 3. Hyvinvointikyselyyn vastanneiden sukupuoli toimintoihin osallistumisen syyn mukaan
(prosenttitaulukko)
30
252424

25

21

20
15
9

19

18

14

15
10

28
25
22

8

13

10
7

5 6

5

1

0 0 0

3 4

0

Oma ongelma (n=512)

Läheisen ongelma (n=148)

Muu syy (n=417)

.
Kuvio 4. Hyvinvointikyselyn vastaajien jakautuminen ikäryhmiin toimintoihin osallistumisen syyn
mukaan (prosenttitaulukko)
Oman ongelman ja muiden syiden takia osallistuneiden joukossa oli paljon perus- tai kansakoulun
ja ammattikoulun käyneitä (kuvio 5). Läheisen ongelman takia toimintoihin osallistuneet poikkesivat
koulutuksen ja työtilanteen osalta muista. Heistä suurella osalla oli vähintään opistoasteen koulutus
ja puolella oli vakituinen työ. Kaikista vastaajaryhmistä joka kolmas oli eläkeläinen (kuvio 6).
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35
30
25
20
15
10
5
0

31

30

28

12

27

25
14

16

13

12

10

25

7

5 5

2 1 2

Oma ongelma (n=478)

14

12

Läheisen ongelma (n=142)

7

Muu syy (n=397)

Kuvio 5. Hyvinvointikyselyn vastaajien jakautuminen ylimmän koulutusasteen mukaan toimintaan
osallistumisen syyn mukaan (prosenttitaulukko)

34
32

Eläkeläinen
Työtön tai lomautettu yli vuosi sitten

2

22
6
5
7

Työtön tai lomautettu alle vuosi sitten
Työkokeilu tai kuntouttavatyö

15

1

12
15

Vakituinen työ

48

6
8
3
4
3
3
2
1
1
2
5
5
6
0
3
1
6
3
7

Määräaikainen työ
Osa-aikainen työ
Palkkatuettu työ
Opiskelija
Kotona lasten kanssa
Muu status
0
Muu syy (n=421)

38

12

10

20

Läheisen ongelma (n=148)

30

40

50

60

Oma ongelma (n=504)

Muu status esim. kuntoutustuella, sairaslomalla, sairaseläkkeellä, keikkatyö, taiteilija, vapaaehtoistyö ja yrittäjä.

Kuvio 6. Hyvinvointikyselyn vastaajien jakautuminen työllisyystilanteen mukaan toimintaan
osallistumisen syyn mukaan (prosenttijakauma)
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Hyvinvointikyselyyn vastanneista suurin osa asui vuokra-asunnossa, mutta vastaajien joukossa oli
myös asumispalvelujen käyttäjiä sekä asunnottomia (taulukko 6). Omistusasunto oli suurella osalla
niistä, jotka osallistuivat läheisen mutta eivät oman ongelmansa takia.
Taulukko 6. Asumismuoto (prosenttiosuudet toimintoihin osallistumisen syyn mukaan)
Asumismuoto

Oma ongelma

Läheisen
ongelma

Muu syy

502

148

424

n
Kunnan vuokra-asunto

23

7

20

Muu vuokra-asunto

38

25

30

Omistusasunto

18

63

39

Tukiasunto

9

0

4

Muu asumismuoto

4

3

3

Tuettu asuminen

4

1

2

Asunnoton

2

0

2

Asuntola

1

0

1

Kaverin luona
1
1
0
Muiksi asumismuodoiksi oli mainittu esimerkiksi perheenjäsenien luona (lapset, vanhemmat), mökki, sairaala,
turva-asunto ja vanhustentalo.

Oman ongelman takia osallistuneista vastaajista kaksi kolmesta asui yksin ja muistakin vastaajista
puolet (taulukko 7). Läheisen ongelman takia osallistuneista vajaa kolmannes asui yksin. Läheiset
voivat aiheuttaa huolta riippumatta siitä, asutaanko samassa taloudessa vai ei. Esimerkiksi
aikuisten lasten ongelmat tulivat esille vapaissa vastauksissa. Kyselyssä ei tarkemmin kysytty
henkilön suhteesta huolia aiheuttaneeseen läheiseen, mutta moni kirjoitti roolinsa vastaukseensa.
Taulukko 7. Yksin ja toisten henkilöiden kanssa asuneiden (prosenttiosuudet toimintoihin
osallistumisen syyn mukaan)
Oma ongelma
n

Läheisen ongelma

Muu syy

477

144

397

Asun yksin

66

29

50

Puoliso

21

55

35

Alaikäisiä lapsia

8

22

14

Täysi-ikäisiä lapsia

3

17

4

Muita aikuisia

4

1

4

Omia/puolison vanhempia

2

1

2
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4 OSALLISTUMISEN ANTI
Suurin osa vastaajista oli ollut mukana toiminnasta jo pidemmän aikaa. Joka kymmenes (11 %)
vastaaja oli kyselyä täyttäessään mukana toiminnassa ensimmäistä kertaa. Alle vuoden
toiminnassa oli ollut mukana reilu kolmannes (37 %) vastaajista. Niiden, jotka olivat olleet mukana
toiminnassa yli vuoden (n = 630), mukanaolon aika vaihteli yhdestä 37 vuoteen, keskimäärin 6,7
vuotta, mediaani 4,0 vuotta ja yleisimmin kaksi vuotta (20 %). Oman tai läheisen ongelman tai muun
syyn takia toimintoihin mukaan tulleiden välillä ei ollut eroja.
Kolmannes (37 %) vastanneista raportoi osallistuneensa toimintoihin tai palveluihin useammin kuin
kerran viikossa, joka neljäs (23 %) kerran viikossa ja kolmannes (32 %) harvemmin kuin kerran
viikossa. Kaksi prosenttia vastanneista oli osallistunut toimintaan jonkin kurssin kautta ja seitsemän
prosenttia vastanneista oli ympärivuorokautisen palvelun asiakkaita. Osallistumistunnit viikossa
vaihtelivat välillä 0–40 tuntia viikossa, yleisimmin kaksi tuntia viikossa (10 %). Suurin osa
toimintokyselyyn vastanneista piti toiminnan kuormittavuutta sopivana (taulukko 8).
Taulukko 8. Kuormittaako tähän toimintaan osallistuminen sinua? (kysytty vain toimintokyselyssä;
prosenttitaulukko)
Oma ongelma

Läheisen ongelma

Muu syy

255

103

325

Aivan liian vähän

5

6

8

Liian vähän

6

9

4

Sopivasti

85

84

83

Liikaa

3

2

3

Aivan liikaa

1

0

2

n

Yli puolet vastanneista koki paljon tai erittäin paljon yhteenkuuluvuutta järjestöön, jonka kautta he
olivat kyselyyn vastanneet (taulukko 9). Oman tai läheisen ongelman takia osallistuneista hieman
useampi koki yhteenkuuluvuutta kuin muiden syiden takia vastanneista.
Taulukko 9. Tunnetko kuuluvasi tähän järjestöön/säätiöön? (prosenttitaulukko)
Oma ongelma

Läheisen ongelma

Muu syy

498

139

404

Erittäin paljon

20

22

18

Paljon

45

43

35

Vähän

30

32

36

Ei lainkaan

5

4

10

n

Hyvinvointikyselyssä oli vaihtoehtoja sisältävien kysymysten lisäksi muutamia avoimia kysymyksiä,
joihin vastaajat voivat vapaasti kirjoittaa näkemyksiään. Toimintoihin ja palveluihin osallistumista
koskevassa osiossa esitettyyn kysymykseen ”Mitä tämä palvelu tai toiminto antaa sinulle?” vastasi
730 henkilöä. Palvelun tai toiminnan antia koskeneet vastaukset olivat kauttaaltaan hyvin
myönteisiä. Palvelun tai toiminnon antina moni mainitsi vertaistuen ja henkilökunnan, jolta saa
hyvää mieltä. Palvelun antina nähtiin sekä vertaistuen saaminen että sen antaminen ja toiminnasta
saadut ihmissuhteet ja keskustelut muiden kanssa. Lisäksi palvelusta saatiin seuraa ja
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keskusteluapua sekä kannustusta ja neuvoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Vertaistuki ja sosiaaliset
kontaktit nousivat hyvin monissa vastauksissa keskeisenä esiin sekä toiminnoissa että palveluissa.
Tekeminen ja arjen tuki mainittiin keskeisinä anteina. Palvelut ja toiminnot mahdollistivat monelle
arjen hallintaa, jonka puolestaan mainittiin antavan onnistumisen kokemuksia ja kokemuksen
omasta tarpeellisuudesta. Jotkut olivat kokeneet toimintoihin osallistumisen elämäntapana.
Toiminnasta oli saatu käytännöllistä tietoa ja tietotukea. Uusien asioiden oppimisesta kiitettiin.
Lisäksi esiin nousivat harrastusmahdollisuudet, kuten käsityöt, retket ja musiikki.
Oman ongelman takia toimintoihin osallistuneet olivat kokeneet saaneensa tukea esimerkiksi omiin
elämänhallintataitoihin sekä omien tunteiden ja omaan elämään liittyvien pohdintojen käsittelyyn.
Toimintojen oli koettu antaneen voimaa, vertaistukea ja hyvän mielen. Toisten auttaminen oli
tukenut myös omaa toipumista. Läheisen ongelman takia toimintoihin osallistuneet olivat erityisesti
kokeneet vertaistuen saamisen ja antamisen antoisaksi. Lisäksi he pitivät tärkeänä mm. tiedon
jakamista sekä mahdollisuutta vaikuttaa ja saada uusia ihmissuhteita. Näiden kautta he olivat
tunteneet saaneensa henkistä vahvuutta ja jaksamista.
”Tietoa ja erityisesti tukea arjessa selviytymiseen (olen päihteidenkäyttäjän äiti).”

Muista syistä kuin omien tai läheisen ongelmien takia toimintoihin osallistuneet nostivat toimintojen
antina esiin mm. hyvän mielen, kokemuksen toisten auttamisesta, sisällön saamisen elämään,
tiedon saamisen, onnistumisen ja osaamisen tunteet sekä kokemuksen kerryttämisen. Koulutuksen,
työn tai opiskelun kautta osallistuneiden vastauksissa tuli esille ammattitaidon kehittäminen ja
tiedon saaminen. Vapaaehtoisten vastauksissa mainittiin mm. mahdollisuudet auttaa, sosiaaliset
suhteet, koulutus, virkistys, tunne omasta tarpeellisuudesta, ryhmään kuulumisen kokemus,
mielekäs tekeminen ja mahdollisuus oman osaamisen hyödyntämiseen sekä itsetunnon
kehittämiseen.
Matalan kynnyksen yksiköiden kävijöiden vastauksissa korostuivat toiminnan antina mm. seura ja
yhteisöllisyys, edullinen ruoka ja kahvi, säännöllisyys, sisältö ja rutiinit päivään, henkisen ja fyysisen
hyvinvoinnin parantuminen, mielekäs tekeminen, retket, tiedon saaminen sekä vertaistuen ja
sosiaalisen tuen saaminen. Erityisesti mainittiin mahdollisuus käyttää tietokonetta ja lukea lehtiä.
”Tietokoneen käyttömahdollisuus. Hyvä ja halpa kahvi. Hedelmiä, kananmunia. Ilmainen puuro.”
”Lämpimän aterian, rutiinia arkeen.”
”Totuttelun ihmisten kanssa kommunikointiin.”
”Aktiivisuutta ja mahdollisuuden sosiaalisiin kanssakäymisiin sekä mielihyvää näistä.”

Päihdejärjestöjen kautta tulleissa vastauksissa osallistumisen hyötynä mainittiin usein
päihteettömyyden tuki. Moni nimesi palvelujen tai toimintojen hyödyksi tuen raittiuden ylläpitoon,
vertaistuen, arjen aktiviteetit ja käytännön tuen saamisen. Myös katkaisuhoito ja lääkehoito olivat
monelle tärkeä anti. Kokonaisuudessaan elämän täyttäminen jollain muulla kuin päihteillä ja
päihteetön seura nousivat esille tärkeinä asioina.
”Kaiken mitä tarvitsen. Raittiuiden, mielenkiinnon päivän tapahtumiin.”
”Mielekästä toimintaa päihteettömästi, yhteisöllisyyttä, merkitystä. Mielekästä toimintaa vapaaaikaa.”
”Paljon tukea omalle päihteettömyydelle, uusia tuttuja ja hyviä kavereita. Tuntee kuuluvansa
joukkoon.”
”Pystyn kannustamaan muita kaltaisiani raittiuteen.”
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5 OSALLISTUMISEN VAIKUTUS HYVINVOINTIIN
Osallistumisen oli kokenut parantaneen hyvinvointia lähes kaksi kolmesta oman tai läheisen
ongelman takia osallistuneista ja joka kolmas muista syistä osallistuneista (taulukko 10). Loput
vastaajat olivat kokeneet toimintojen lähinnä ylläpitäneen hyvinvointia. Vain yksittäiset vastaajat
olivat kokeneet osallistumisen heikentäneen hyvinvointia ja vain pieni määrä vastaajista oli kokenut,
ettei toiminnalla ollut vaikutusta hyvinvointiin.
Taulukko 10. Onko tämä toiminta/palvelu mielestäsi vaikuttanut hyvinvointiisi? (prosenttitaulukko)
Oma ongelma

Läheisen ongelma

Muu syy

497

135

402

Parantanut

62

66

34

Ylläpitänyt

34

30

48

Ei vaikutusta

3

4

16

Heikentänyt

1

0

2

n

Hyvinvointiin vaikuttamista koskeneen kysymyksen jälkeen oli kyselylomakkeessa tilaisuus kertoa
vapaasti kokemuksistaan. 540 henkilöä kirjoitti kokemuksistaan. Palveluihin ja toimintoihin
osallistumisesta kertovat kokemukset olivat kaikkiaan hyvin positiivisia.
Kokemusten sisällössä nousivat esille pääasiassa samat asiat kuin toimintojen ja palvelujen antia
koskevan kysymyksen kohdalla, kuten esimerkiksi kiitollisuus vertaistuesta ja sosiaalisista
kontakteista, arjen rytmistä sekä oman elämän merkityksellisyyden kokemisesta. Vastaajat
korostivat hyvinvoinnin paranemisen ja yksinäisyyden helpottumisen sekä muiden kanssa
vuorovaikutuksen ja mielekkään tekemisen merkitystä. Toimintojen nähtiin lisäävän
yhteenkuuluvuutta ja tuovan sisältöä ja säännöllistä rytmiä elämään. Toiminnasta oli saatu
mielekästä virkistystä ja tekemistä arkeen. Lisäksi mm. kursseista oli ollut paljon apua omaan
elämäntilanteeseen, sosiaaliseen elämään ja parisuhteen tueksi. Kritiikistä suuri osa kohdistui joko
johonkin tiettyyn henkilöön tai tapahtumaan, joka oli aiheuttanut vastaajalle kielteisen kokemuksen
ja pahan mielen. Jonkin verran kritiikkiä esitettiin myös kuulopuheiden perusteella ”muiden
puolesta” ilman omakohtaista kokemusta kyseisestä asiasta.
Päihdepalvelujen käyttökokemukset olivat suurimmaksi osaksi positiivisia, vaikka myös kritiikkiä
esitettiin. Vastaajat olivat kokeneet saaneensa palveluista hyvää hoitoa, vertaistukea, sosiaalisia
kontakteja ja rytmiä arkeen. Yksinkertaisesti jo se, että oli jotain tekemistä ilman päihteitä, oli koettu
hyväksi. Myös ruokailumahdollisuuksia kiiteltiin. Henkilökunta sai sekä kiitosta että kritiikkiä. Osa
vastaajista toivoi henkilökohtaisempaa ja keskustelevampaa lähestymistapaa sekä helpompaa
pääsyä hoitoon. Joku kuvasi hoidossa oloa raskaaksi ja turhauttavaksi silloin, kun tilanteet eivät
etene kuten toivoisi. Kaikkiaan suurin osa vastanneista kertoi kokeneensa palvelut hyviksi ja
raittiutta tukeviksi.
Moni vastaaja kertoi saaneensa apua omaan elämäntilanteeseensa Mielenterveysseuran
kriisipuhelimesta. Tosin soittamista kriisipuhelimeen oli pidetty kalliina, mihin pienituloisella ei
välttämättä ole varaa. Kriisipuhelimeen toivottiin myös enemmän vastaajia. Vapaaehtoisten
vastauksissa tuli puolestaan esille, että he olivat kokeneet tärkeänä toisten ihmisten auttamisen.
Vapaaehtoistyön kautta he olivat saaneet uusia avartavia näkökulmia, kokemuksen ryhmään
kuulumisesta ja lisäksi mielekästä tekemistä. Vapaaehtoisten työilmapiiriä kiitettiin ja
vapaaehtoistyön koettiin tuoneen mielekästä sisältöä elämään.
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Oma ongelman takia toimintoihin ja palveluihin osallistuneet ilmaisivat tyytyväisyyttä ja iloa mm.
siitä, että he olivat pystyneet auttamaan muita ja saaneet apua vertaistuesta, onnistumisen
kokemuksista, päivärytmin löytymisestä, eheytymisestä toiminnan aikana ja oman alan
löytymisestä. Useassa vastauksessa ilmaistiin tyytyväisyyttä ryhmään osallistumisesta ja ryhmän
ohjaajien nähtiin onnistuneen työssään. Lisäksi ilmaistiin tyytyväisyyttä palveluihin, joissa voi
keskustella anonyymisti, tosin vastausaika ei saa olla liian pitkä.
Läheisen ongelmien takia toimintoihin osallistuneet nostivat esille mm. tiedon ja ongelmien
jakamisen merkityksen, erityisesti kokemuksen siitä, ettei ole yksin ongelmansa kanssa. Lisäksi
vastauksissa kerrottiin voimaantumisesta, toisten auttamisesta, lomanviettojen tuomasta
virkistyksestä ja syyllisyyden vähentymisestä.
”Ystävät ovat huomanneet, että olen paljon positiivisempi ja itse olen huomannu, että ajattelen
positiivisemmin. On uskoa raittiuteen. Jaksan tehdä enemmän nykyään.”
”Ajatusmaailma muuttunut. Arvomaailma muuttunut. Olen huomannut, että elämässä on muutakin kuin
surua, huumeita ja väkivaltaa. Ellen olisi tullut tänne hoitoon, en olisi tätä joulua nähnyt.”
”Ei tarvitse miettiä pahoja oloja eikä asiat mene sekaisin.”
”Olen saanut vertaistukea kasvotusten pienryhmässä. Siitä ollut apua. Päihdelinkin nettisivulla Vilpolassa
käyn ajoittain lukemassa vanhempien keskusteluja lastensa huumeidenkäytöstä. On hyvä kuulla, että en
ole yksin näiden asioiden kanssa.”
”Olen lopettanut juomisen melkein kokonaan ja ruvennut säännöllisiin päivätöihin. Ennen alkoholi oli
päivästä toiseen juomista työttömänä.”
”Olen osallistunut verkossa toimivaan vertaistuki toimintaan. Se on auttanut minua taistelemaan
riippuvuuttani vastaan. Olen saanut vertaistukea ja pystynyt jakamaan vaikeata ongelma saman
henkisten ihmisten kanssa. Olen oppinut paljon riippuvuudesta ja sen kanssa taistelemisesta. Olen paljon
paremmassa kunnossa, kuin ennen vertaistuki toimintaa.”
”Vertaistuen saamien ja antaminen auttaa minua jaksamaan. En tiedä miten olisin selvinnyt ilman
yhdistyksen antamaa tietoa, tukea ja neuvoa.”
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6 TOIMINTAKYKY
Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen edellytyksiä selviytyä itselle merkityksellisistä ja
välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän elää (THL, 2017).
Toimintakykyyn vaikuttavat psykososiaaliset vaikeudet eli toimintarajoitteet syntyvät psykologisten
ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutuksessa. Ne sisältävät sekä vajavuuksia että suoritus- ja
osallistumisrajoitteita. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) tarjoaa yhtenäisen,
kansainvälisesti sovitun kielen ja viitekehyksen kuvata, tutkia ja vertailla terveyteen liittyvää
toimintakykyä ja sen rajoitteita (WHO, 2001). ICF-luokitus on osa Maailman terveysjärjestön (WHO)
kansainvälistä ”luokitusperhettä” ja täydentää kansainvälistä ICD-tautiluokitusta (International
Classification of Diseases). ICF-koodisto on laaja ja tarkka, joten sen käyttäminen vaatii
koulutuksen. PARADISE24-kysely on ICF-koodistoon pohjautuva lyhyt kysely, joka on kehitetty
toimintakyvyn vaikeuksien kartoittamista varten (Cieza, Sabariego ym., 2015).
Tutkimukseen perustuva PARADISE24-kysely kehitettiin EU-hankkeessa, jotta saataisiin useiden
eri häiriöiden yhteydessä yhtenäistä ja vertailukelpoista tietoa psykososiaalisten vaikeuksien
määrästä ja laadusta hoitotyötä, tutkimusta ja poliittista päätöksentekoa varten (Cieza, Anczewska
ym., 2015). Kymmenen instituutin yhteinen EU-hanke Psychosocial fActors Relevant to brAin
DiSorders in Europa (PARADISE) toteutettiin vuosina 2010–2013. Lähtökohtana oli oletus samojen
toimintakykyä haittaavien vaikeuksien yleisyydestä eri häiriöryhmien keskuudessa eli
horisontaalisesta epidemiologiasta. Hanke kohdistui yhdeksään häiriöön: dementia, depressio,
epilepsia, migreeni, MS-tauti, Parkinsonin tauti, skitsofrenia, aivoverenkiertohäiriö ja päihdehäiriöt.
A-klinikkasäätiö vastasi hankkeesta päihdehäiriöiden osalta. PARADISE24-kyselyn tutkimusperusta
on kuvattu tarkasti KELA:n julkaisussa myös suomeksi (Pitkänen, Levola, Tourunen, Kaskela &
Holopainen, 2016).
PARADISE24-kyselyyn vastanneiden määrä Hyvinvointikyselyssä oli 825, joista 667 vastasi kaikkiin
kysymyksiin. Toipumista tukevat järjestöt A-Kiltojen liitto, Kuntoutussäätiö ja Mielenterveyden
keskusliitto jättivät tämän osion pois järjestölleen suunnatusta Hyvinvointikyselystä, koska näissä
järjestöissä ei haluttu esittää kysymyksiä koetuista psykososiaalisista vaikeuksista, jotka
hankaloittavat yksilön toimintakykyä.
PARADISE24-kyselyn summapisteissä pienin mahdollinen arvo on nolla, mikä tarkoittaa, että
henkilö ei ole kokenut viimeisen kuukauden aikana vaikeuksia kysyttyjen 24 asian kohdalla. Suurin
mahdollinen pistemäärä on 96. Oman päihde- tai mielenterveysongelman takia osallistuneiden
keskimääräinen summapistemäärä (35,7) oli huomattavasti suurempi kuin läheisten ongelmien
takia (21,7) tai muista syistä (21,9) osallistuneiden summapistemäärä. Vertailun vuoksi
mainittakoon, että päihdehoidossa olleilla laitospotilailla keskimääräinen summapistemäärä oli 39,3
(Pitkänen, Kaskela & Tourunen, 2014).
Oman ongelman takia järjestötoimintaan tai -palveluihin hakeutuneista 8 prosenttia oli vastannut ”ei
vaikeuksia” kaikkiin kysyttyihin 24 kysymykseen. Monet olivat kokeneet vaikeuksia monien asioiden
suhteen: vähintään lieviä vaikeuksia oli koettu keskimäärin 17 kysymyksen kohdalla. Yli puolet
oman ongelman takia osallistuneista oli kokenut erittäin suuria vaikeuksia vähintään yhden asian
kohdalla. Yksittäisistä kysymyksistä eniten vaikeuksia oli koettu uneen sekä huolestuneisuuteen ja
ahdistuneisuuteen liittyen.
Läheisen ongelman takia osallistuneiden vastaukset olivat saman tyyppisiä kuin muista syistä
osallistuneilla. Joka kymmenes (12 %) heistä oli vastannut, ettei ole kokenut vaikeuksia minkään
kysymyksen kohdalla, mutta keskimäärin oli koettu vaikeuksia kolmentoista asian kohdalla. Joka
neljäs oli kokenut erittäin suuria vaikeuksia ainakin yhden asian suhteen. Läheisten ongelmien takia
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osallistuvat olivat kokeneet eniten vaikeuksia huolestuneisuuteen ja ahdistuneisuuteen sekä suruun
ja alakuloisuuteen liittyen, mutta muista syistä osallistuneet uneen sekä särkyihin ja kipuihin liittyen.
PARADISE24-kyselystä on laskettavissa kuuden osa-alueen keskiarvot sekä kokonaiskeskiarvo.
Eniten vaikeuksia oli koettu kipuun ja uneen sekä mielialaan liittyen (kuvio 7). Vähiten vaikeuksia oli
koettu arjen toiminnoissa, kuten peseytyminen, ruokahalu ja yhden kilometrin käveleminen.
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Oma ongelma (n=341)
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Mieliala

Läheisen ongelma (n=138)

Kipu ja uni

Keskiarvo

Muu syy (n=346)

Kuvio 7. Toimintakyvyn vaikeudet kuudella eri osa-alueella: ryhmien keskiarvot osallistumisen syyn
mukaan (PARADISE24-kysely; ei vaikeuksia = 0; erittäin suuria vaikeuksia/ei selviä = 4)
Kansainvälisessä yhteistyössä kehitetyn PARADISE24-kyselyn taustalla oli oletus siitä, että
erilaisiin häiriöihin ja ongelmiin liittyy saman tyyppisiä psykososiaalisia vaikeuksia, joten
toimintakyvyn rajoitteita voidaan tarkastella yhdellä menetelmällä eri asiayhteyksissä. Näin tulosten
vertailu erilaisten tutkimusjoukkojen välillä on myös mahdollista. Vertailuissa käytetään
muuntotaulukkoa ja pistemäärä muutetaan metriseksi eli asteikolle nollasta sataan (Cieza,
Sabariego ym., 2015). PARADISE24-metripisteiden keskiarvo oli oman ongelman takia
osallistuneilla 61,3 ja muilla 49,3. Vertailun vuoksi PARADISE24-metripisteiden keskiarvoja on
koottu tähän toisista tutkimuksista: epilepsia 50.9 (Quintas ym., 2016), MS-tauti 53,0 (Giovannetti
ym., 2016), korvaushoitopotilaat 53,4 (Heinonen & Pitkänen, arvioitavana), Parkinsonin tauti 54.7
(Schiavolin ym., 2017), episodinen migreeni 59.9 (Raggi ym., 2016) ja päihdeasiakkaat
laitoshoidossa 64,5 (Pitkänen ym., 2016). Vertailuissa on kuitenkin toistaiseksi oltava varovainen,
koska tutkimusjoukon ominaisuudet vaikuttavat toimintakyvyn vaikeuksien määrään. Aikaa myöten
saadaan yhtenäisen menetelmän avulla tietoa, jota on mahdollista hyödyntää vertailuissa ja mm.
toimintojen kehittämisessä.
Kaikkiaan omien päihde- ja mielenterveysongelmien takia toimintoihin mukaan tulleet henkilöt
kokivat kyselyyn vastaamisen aikaan toimintakyvyssään monenlaisia vaikeuksia. Yhdessä
kohdassa esitetty kysymyssarja ei anna tietoa siitä, oliko toimintakyvyssä tapahtunut muutosta
toimintoihin osallistumisen aikana. Edellisissä luvuissa esiteltyjen avoimien vastausten perusteella
järjestötoimintoihin ja palveluihin osallistumisen oli koettu vaikuttaneen myönteisesti monien
vastaajien hyvinvointiin ja arjessa selviytymiseen. Toimintakyvyn kartoittaminen useana eri
ajankohtana PARADISE24-kyselyä käyttäen antaisi vertailukelpoista tietoa toimintoihin ja
palveluihin osallistumisen aikana tapahtuneista toimintakyvyn muutoksista.
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7 ELÄMÄNTILANNE
Toimintoihin ja palveluihin osallistumisen oli koettu vaikuttaneen hyvinvointiin ja elämäntilanteeseen
laaja-alaisesti. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa tilannettaan kolmellatoista elämän osa-alueella
ensin vastaushetkellä ja toiseen kertaan takautuvasti toimintoihin mukaantulon aikaan
kouluarvosanoja (4–10) käyttäen (kuva 1).

Kuva 1. Elämän eri osa-alueiden arviointia koskeva kysymys
Kyselyyn vastaamisen aikaan sekä kokonaiskeskiarvo että arvio elämänlaadusta
kokonaisuudessaan saivat numeron 7,7. Työtä ja opiskelua koskeva kysymys oli ainoa, jonka osalta
vastanneiden keskiarvo jäi alle seitsemään (6,8) ja kahdeksikon ylittivät puolestaan vain arvio
asumistilanteesta (8,5) ja päihteidenkäytöstä (8,4). Vastaajista 300 oli jättänyt vastaamatta työtä ja
opiskelua koskenee kohdan. 143 vastaajaa oli jättänyt vastaamatta päihteidenkäyttöä
koskeneeseen kysymykseen, suurin osa oletettavasti siksi, ettei kokenut asian olleen itselleen
ajankohtainen. Muihin kysymyksiin oli vastannut yli 89 prosenttia vastaajista.
Oman ongelman takia palveluihin ja toimintoihin hakeutuneet olivat arvioineet tilanteensa jokaisella
kolmestatoista osa-alueesta heikommaksi kuin muut (kuvio 8). Ryhmien väliset erot olivat vielä
suuremmat toimintaan mukaan tulemisen ajankohtaa tarkasteltaessa (kuvio 9). Oman päihde- tai
mielenterveysongelman takia toimintoihin osallistuneet olivat kokeneet laaja-alaisesti ongelmia
elämässään. Läheisen ongelman takia osallistuneet olivat kokeneet taloudellisen, työ- ja
asumistilanteen sekä oman päihteidenkäytön hallinnan puolestaan keskimäärin hyvinä. Ainoastaan
läheisen ongelman takia osallistuneet ovat erilainen ryhmä kuin omien ongelmien takia
osallistuneet: läheisen ongelma kuormittaa monia työikäisiä henkilöitä ja heidän jaksamistaan
arjessa. Esimerkiksi yksi vastaajista kirjoitti: ”Elämä muutoin sujuu hyvin ja kaikki osa-alueet
kunnossa, mutta pojan päihteidenkäyttö vie kyvyn olla tyytyväinen/iloinen/onnellinen.”
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Kyselyyn vastaamisen aikaan
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Muu syy (n=398)

Kuvio 8. Elämän eri osa-alueiden kouluarvosanojen keskiarvot kyselyn täyttämisen hetkellä: oman
tai läheisen ongelman tai muusta syystä toimintoihin osallistuneet vastaajat (kouluarvosana: 4
heikko - 10 erinomainen)
Toimintaan tullessa
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Oma ongelma (n=464)

Läheisen ongelma (n=131)
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Kuvio 9. Elämän eri osa-alueiden kouluarvosanojen keskiarvot toimintoihin tai palveluihin mukaan
tullessa: oman tai läheisen ongelman tai muusta syystä toimintoihin osallistuneet vastaajat
(kouluarvosana: 4 heikko - 10 erinomainen)
Vastaajat olivat kokeneet elämäntilanteensa parantuneen laaja-alaisesti toimintaan osallistumisen
myötä. Subjektiivista kokemusta toiminnan aikana tapahtuneesta muutoksesta arvioitiin
tarkastelemalla arvioita kyselyyn vastaamisen aikaan ja muistikuvaa tilanteesta toimintaan mukaan
tullessa. Kaikkien vastanneiden arvioita yhtenä ryhmänä tarkasteltaessa kokonaiskeskiarvo
tilanteelle vastaamisen aikaan oli 7,7 ja arvio tilanteesta toimintaan mukaan tullessa 7,1. Omien
ongelmien takia osallistuneet olivat kokeneet suurempaa muutosta kuin muut (kuvio 10). Lisäksi
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läheisen ongelman takia osallistuneet olivat kokeneet suurempaa muutosta kuin muiden syiden
takia osallistuneet.
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Elämäntilanteen keskiarvo vastaushetkellä

.
Kuvio 10. Elämän eri osa-alueiden arvioinnin muutoksen keskiarvot toimintaan osallistumisen syyn
mukaan (kouluarvosana 4–10)
Kun verrataan saman henkilön arvioita toimintaan tullessa ja kyselyyn vastaamisen hetkellä,
tilastollisesti merkitsevää myönteistä muutosta oli keskimääräisesti koettu kaikilla kysytyillä
kolmellatoista osa-alueella (parittainen t-testi p < 0,001). Oman ongelman takia toimintoihin mukaan
tulleet olivat kokeneet myönteistä muutosta kaikilla osa-alueilla, joista suurinta muutosta oli koettu
päihde- ja mielenterveysasioiden lisäksi erityisesti arjen sujumisen ja kokonaiselämänlaadun
kohdalla (kuvio 11). Läheisen ongelman takia osallistuneet olivat kokeneet suurimmat muutokset
myös arjen sujumisen ja elämänlaadun osalta, lisäksi psyykkisen hyvinvoinnin, perhesuhteiden ja
erilaisen osallistumisen oli keskimäärin koettu muuttuneen myönteisesti. Vähiten muutosta olivat
kokeneet muista syistä toimintoihin osallistuneet, mutta myös heillä mielenterveys, elämänlaatu ja
arjen sujuminen saivat korkeimmat myönteistä muutosta koskeneet arviot.
Moni vastaajista oli kirjoittanut avoimeen kysymykseen lyhyitä kommentteja elämäntilanteestaan.
Omista kokemuksista kerrottaessa mainittiin usein elämän olleen rankkaa ja täynnä erilaisia
vaikeuksia, mutta suuri osa koki tilanteensa etenevän parempaan päin. Vastauksista kävi ilmi, että
moni oli kokenut saaneensa apua useidenkin eri järjestöjen kautta.
”Elämä alkanut mennä koko ajan parempaan suuntaan.”
”Elämä ja elämänhallinta kohdillaan.”
”Olen päihde ja vankilataustaisen mies. ViaDiassa ollessani olen aloittanut opiskelun ja saanut
korjattua elämäntyyliäni.”
”Olen kiitollinen elämästä ja siitä ettei enää tarvitse käyttää päihteitä ja elämäni/lapseni on
kunnossa.”
”Itsetunto noussut hyvien kokemusten myötä.”
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Kuvio 11. Elämän eri osa-alueita koskeneiden kouluarvosanojen keskiarvojen muutos toimintoihin
tai palveluihin osallistumisen aikana (kyselyn täyttämisen ajankohdan kouluarvosanojen keskiarvot
vähennettynä keskiarvoista toimintaan mukaan tullessa): oman tai läheisen ongelman tai muusta
syystä toimintoihin osallistuneet vastaajat (kouluarvosana: 4 heikko - 10 erinomainen)
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8 TALOUDELLINEN TILANNE JA PALVELUJEN
KÄYTTÖ
Taloudellinen tilanne vaikuttaa monin tavoin yksilön elämään. Käyttövarojen niukkuus voi
hankaloittaa palvelujen käyttöä ja toimintoihin osallistumista. Osassa päihde- ja
mielenterveysjärjestöistä tarjotaan myös konkreettista ruoka-apua ja aterioita. Hyvinvointikyselyssä
kartoitettiin vastaajien näkemystä omasta taloudellista tilanteestaan.
Kahdella kolmesta oman ongelman takia järjestötoimintoihin tai palveluihin osallistuneista
vastaajista menojen kattaminen kotitalouden tuloilla oli vähintään melko hankalaa (kuvio 12).
Läheisen ongelmien takia osallistuneiden taloudellinen tilanne oli yleisesti ottaen parempi kuin
omien ongelmien takia tai muista syistä toimintoihin osallistuneiden tilanne. Kokemus menojen
kattamisesta tuloilla oli vahvasti yhteydessä toimeentuloa ja taloutta koskevaan kouluarvosanaan
(korrelaatio 0,72 p < 0.001).
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Kuvio 12. Kun kotitaloutesi kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla
(prosenttiosuudet)
Rahan niukkuutta ja leipäjonoasiakkuutta kartoittavat kysymykset osoittivat konkreettisesti, että
monilla oli suuria taloudellisia vaikeuksia (taulukko 11). Hyvinvointikyselyssä käytettiin samoja
kysymyksiä, jotka on esitetty mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väestötutkimuksessa
Aikuisten terveys- ja hyvinvointi (ATH). Väestötutkimukseen verrattuna järjestötoimintoihin
osallistuneiden talous oli tiukkaa (Pitkänen & Tourunen, 2016b). Menojen kattaminen tuloilla oli
vähintään melko hankalaa ATH-tutkimuksessa kolmanneksella (30 %) niistä vastaajista, jotka eivät
osallistuneet päihde- tai mielenterveysjärjestöjen toimintaan (n = 71754) mutta MIPAhyvinvointikyselyyn vastanneista joka toisella (53 %). Lisäksi rahan niukkuus näkyi
järjestötoimijoiden piirissä konkreettisesti useammin: väestökyselyyn vastanneista vain joka
kymmenes oli pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, MIPA-kyselyyn
vastanneista joka kolmas (36 %).
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Taulukko 11. Käytettävissä olleen rahan niukkuuteen liittyvät kysymykset (prosenttiosuudet)
Oma
ongelma
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ongelma

Muu syy
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Oletko jättänyt rahan puutteen vuoksi käymättä lääkärissä?

Oletko ruokapankin asiakas?

Useampi kuin joka kymmenes hyvinvointikyselyyn vastannut oli kokenut huolta pelaamisen
taloudellisista vaikutuksista (kuvio 13). Taloudellista apua ystäviltä ja sukulaisilta oli saanut yli
puolet oman ongelman takia osallistuvista ja muista kolmannes (kuvio 14). Käytännön apua oli
kokenut saaneensa riittävästi lähes joka kolmas (31 %; kuvio 15).
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Kuvio 13. Aiheuttaako oma tai läheisen pelaaminen taloudellista huolta?
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Kuvio 19. Saatko ystäviltä ja/tai sukulaisilta taloudellista tukea tarvittaessa? (prosenttiosuudet)
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Kuvio 20. Saatko ystäviltä ja/tai sukulaisilta tarvittaessa muuta käytännön apua? (prosenttiosuudet)
Hyvinvointikyselyssä selvitettiin palvelujen käyttöä ja sitä, oliko käytetyt palvelut koettu riittäviksi.
Lääkärin vastaanotolla moni oli kokenut, että palvelu ei ollut riittävää. Myös toimeentulotuen
kohdalla oli koettu riittämättömyyttä (taulukko 12). Mielenterveyspalvelujen sekä talous- ja
velkaneuvonnan kohdalla 8 prosenttia vastanneista oli kokenut tarvetta, johon ei ollut saatu apua.
Tiedossa ei kuitenkaan ole, johtuiko tämä siitä, ettei henkilö ollut hakeutunut palveluun vai jostain
muusta syystä.
Vastaajista 16 prosenttia raportoi tarvinneensa jotain muuta palvelua, jota ei ollut kuitenkaan
saanut. Muina tarpeellisina palveluina mainittiin mm. terapiapalvelut, apu elämänkumppanin
etsimiseen, juristin apu, lastenhoito, sijaiskotipalvelut erityislapsille, liikunnanohjaajan palvelut, apu
arjen pyörittämiseen, apu velkasaneeraukseen, asunto, taloudellinen tuki, erikoissairaanhoito,
kaverit ja vertaistuki sekä apu tietokoneen käyttämiseen.
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Taulukko 12. Palveluiden käyttö ja riittävyys (prosenttitaulukko)
Oma ongelma

Läheisen ongelma

Muu syy

490

142

400

En ole tarvinnut

39

65

70

Olisin tarvinnut, mutta en saanut

12

8

3

Olen käyttänyt, palvelu ei ole riittävä

20

6

9

Olen käyttänyt, palvelu oli riittävää

29

21

17

En ole tarvinnut
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89
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Olisin tarvinnut, mutta en saanut

4

2

1

Olen käyttänyt, palvelu ei ole riittävä
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9 YKSINÄISYYDEN JA YHDENVERTAISUUDEN
KOKEMUKSET
Hyvinvointikyselyssä kartoitettiin usealla kysymyksellä vastaajien kokemuksia asioista, joiden
yleisesti tiedetään lisäävän psyykkistä kuormitusta. Luvussa viisi esitetyissä järjestötoimintoihin ja
palveluihin osallistumisen hyvinvointivaikutuksia koskevissa avoimissa vastauksissa vastaajat olivat
kertoneet spontaanisti myös elämän merkityksellisyyden kokemuksesta, mielekkäästä tekemisestä,
sosiaalisesta tuesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta.
Suurin osa vastanneista oli kokenut elämänsä joko kohtuullisesti tai paljon merkitykselliseksi (kuvio
16). Kuitenkin oman päihde- tai mielenterveysongelman takia toimintoihin osallistuneiden joukossa
joka neljäs oli tuntenut elämänsä korkeintaan vähän merkitykselliseksi. Vastaavasti
yhdenvertaisuuden kokemuksen osalta suurin osa oli kokenut yhdenvertaisuutta vähintään melko
usein (kuvio 17). Oman ongelman takia osallistuneiden joukossa oli kuitenkin enemmän niitä, jotka
olivat kokeneet yhdenvertaisuutta vain korkeintaan joskus.
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Kuvio 16. Missä määrin tunnet, että elämäsi on merkityksellistä? (prosenttiosuudet)
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Kuvio 17. Tunnetko itsesi yhdenvertaiseksi muiden kanssa? (prosenttiosuudet)
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Kolmannes vastanneista mainitsi mielekkään tekemisen järjestötoimintoihin osallistumisen syynä
(taulukko 3). Yli puolet vastanneista arvioi, että heillä oli yleensä ottaen sopivasti tekemistä (kuvio
18). Oman ongelman takia osallistuneiden joukossa oli kolmannes sellaisia, jotka tunsivat tekemistä
olevan liian vähän, kun taas reilu kolmannes läheisen ongelmien takia osallistuneista arvioi, että
tekemistä oli liikaa.
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Kuvio 18. Onko sinulla yleensä ottaen riittävästi tekemistä? (prosenttiosuudet)
Mahdollista yksinäisyyden kokemusta tarkasteltiin kahden kysymyksen avulla: koettu yksinäisyys ja
yhteisöön kuuluminen. Vähintään yhteen sellaiseen yhteisöön kuuluminen, jossa tunsi olevansa
hyväksytty, oli yhteydessä vähäisempään yksinäisyyteen. Niistä, jotka eivät kokeneet kuuluvansa
mihinkään yhteisöön (n = 118), lähes puolet (45 %) tunsi itsensä yksinäiseksi vähintään melko
usein ja vain kuusi prosenttia ei ollut tuntenut itseään lainkaan yksinäiseksi. Vähintään yhteen
yhteisöön kuuluneista (n = 268) joka kolmas (35 %) oli tuntenut itsensä yksinäiseksi vähintään
melko usein, mutta useampaan yhteisöön kuuluneista (n = 659) vain joka kymmenes (12 %).
Oman ongelman takia järjestötoimintoihin osallistuneet kokivat muita harvemmin kuuluvansa
useampaan yhteisöön, joissa tunsivat olevansa hyväksyttyjä (kuvio 19). Vastaavasti oman
ongelman takia osallistuneista lähes joka kolmas tunsi itsensä yksinäiseksi vähintään melko usein
(kuvio 20).
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Kuvio 19. Kuulutko johonkin yhteisöön (esim. perhe, porukka, ryhmä), jossa koet olevasi
hyväksytty? (prosenttiosuudet)
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Kuvio 20. Tunnetko itsesi yksinäiseksi? (prosenttiosuudet)
Hyvinvointikyselyn vastaajien joukossa oli paljon sellaisiin ryhmiin kuuluneita henkilöitä, joita on
poliittisessa puheessa ja tutkimuskirjallisuudessakin usein käsitelty huono-osaisina ihmisryhminä,
kuten leipäjonon asiakkaat (taulukko 11), vailla vakituista asuntoa olevat (taulukko 6) ja huumeita
pistämällä käyttävät matalan kynnyksen palvelujen kävijät. Hyvinvointikyselyyn vastanneista puolet
(51 %) arvioi itsensä sekä hyvä- että huono-osaiseksi, kolmannes (34 %) hyväosaiseksi ja 15 %
huono-osaiseksi (kuvio 21). Oman ongelman takia toimintoihin osallistuneista hieman muita
vastaajia useampi oli kokenut itsensä huono-osaiseksi.
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Kuvio 21. Tunnetko itsesi huono- tai hyväosaiseksi? (prosenttiosuudet)
Huono-osaisuuden kokemus oli yhteydessä moniin asioihin. Karita Kammonen selvitti
Hyvinvointikyselyn aineistoa käyttäen pro gradu -työssään, mitkä asiat erottivat itsensä huonoosaiseksi kokeneet vastaajat muista vastaajista. Kolme Hyvinvointikyselyn kysymystä osoittautui
keskeisiksi huono-osaisuutta erotteleviksi tekijöiksi. Nämä kysymykset koskivat vaikeuksia, jotka
liittyivät menojen kattamiseen tuloilla, sekä kokemuksia yhdenvertaisuudesta ja elämän
merkityksellisyydestä (Kammonen, 2016).
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Myös avoimissa vastauksissa moni vastaajista mainitsi taloudelliset ongelmat huono-osaisuuden
aiheuttajaksi. Lisäksi nostettiin syrjäyttävinä esille nyky-yhteiskunnan suhteettomat vaatimukset.
Myös yksinäisyyden kokemukset lisäsivät monilla huono-osaisuuden kokemuksia. Monella olikin
toiveena sosiaalisen elämän laajentuminen tulevaisuudessa. Lisäksi moni haaveili pääsevänsä
yhteiskuntaan mukaan sekä taloudellisesti että sosiaalisesti erityisesti työn ja yhteiskunnallisen
vaikuttamisen kautta.
”Olen syrjäytynyt päihteiden käytön vuoksi ’normaalista’, nyt tosin valoa tunnelin päässä
opintojen jatkumisen ja mielenkiintoisten töiden takia. Raha-asiat pännii kyllä silti tosi paljon.”
”Kaikki menee päin p… päihteiden takia.”
”Ei puolisoa, paino-ongelma, lapsuuden kaverit häippäsi, tylsää.”
”Asunnottomuus ja työttömyys ei helpota ’yhteiskuntaan’ liittymistä. Urapainotteinen
yhteiskunta ei sovi kaikille.”
”Eniten rasittaa yksinäisyys, osattomuus, perheettömyys. Ainoa sukulaiseni sairastaa
psyykkisesti + fyysisesti.”
”Huono-osaisuus ennen pitkäaikaissairaalapalvelua (mielenterveys) näkyi syrjäytymisenä,
anti-sosiaalisena käytöksenä (rikokset, päihteet).”

Hyväosaisuuden tuottajina kiiteltiin erityisesti päihteettömyyttä, sosiaalisia suhteita sekä arjen
mielekkääksi kokemista onnistuneen hoidon, työn, opiskelun tai järjestötoiminnan kautta. Vertaisuus
nousi esille useissa vastauksissa. Moni koki menneisyyteen verrattuna oman tilanteensa
suhteellisen hyväksi tai elämänsä olevan menossa parempaan päin.
”Jos ei ole raittiutta ei ole mitään.”
”Elämäntilanne on ilman päihteitä erinomainen: työ, perhe, ystävät, harrastukset, perheen
yhteiset harrastukset.”
”Tunnen itseni henkisesti hyväosaiseksi, mutta taloudellisesti huono-osaiseksi”
”Hyväosaisuus kohdallani tarkoittaa lähinnä päihteettömyyttäni, riippuvuuksista vapautumista
ja toipuvien pariin liittymistä samoin tavoittein yhdessä.”
”Itsetuntoni ei olisi saanut tarvittavaa kasvualustaa ilman järjestöiltä saamaani tukea.
Vähitellen opin luottamaan itseeni ja eheytymään psyykkisesti.”
”Ei valittamista nykytilanteesta.”
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10 INTERNETIN KÄYTTÖ
Hyvinvointikyselyssä selvitettiin vastanneiden internetin käyttöä edellisen kahdentoista kuukauden
aikana. Kaksi kolmesta (72 %) oli käyttänyt säännöllisesti internetiä sähköiseen asiointiin, mikä
sisälsi monet viralliset tahot, kuten pankit, KELA:n palvelut ja verohallinnon (kuvio 22). Vaikka
internetin käyttäjiä oli vastanneiden joukossa paljon, merkittävän kokoisia olivat myös niiden
vastaajien ryhmät, joiden internetin käyttö oli epäsäännöllistä tai jotka eivät käyttäneet internetiä
ollenkaan (kuviot 23–26). Lähes puolet vastaajista oli käyttänyt internetiä säännöllisesti tiedon
hakuun (40 %) tai sosiaaliseen mediaan (43 %). Päihde- ja mielenterveysasioihin vertaistukea tai
muuta tukea oli internetistä säännöllisesti hakenut hieman useampi kuin joka kymmenes (12 %).
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Kuvio 22. Oletko käyttänyt internetiä viimeisen 12 kk aikana: Sähköiseen asiointiin (esim.
verkkopankki, KELA, verohallinto)? (prosenttiosuudet)
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Kuvio 23. Oletko käyttänyt internetiä viimeisen 12 kk aikana: Tietojen hakemiseen järjestöjen
toiminnasta, tapahtumista tai palveluista? (prosenttiosuudet)
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Kuvio 24. Oletko käyttänyt internetiä viimeisen 12 kk aikana: Vertaistuen hakemiseen päihde- tai
mielenterveyskysymyksissä? (prosenttiosuudet).
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Kuvio 25. Oletko käyttänyt internetiä viimeisen 12 kk aikana: Muun avun hakemiseen päihde- tai
mielenterveyskysymyksissä? (prosenttiosuudet)
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Kuvio 26. Oletko käyttänyt internetiä viimeisen 12 kk aikana: Sosiaaliseen mediaan?
(prosenttiosuudet)
Sukupuoli, ikä ja koulutus olivat yhteydessä siihen, oliko henkilö käyttänyt sähköistä asiointia.
Vähintään toisen asteen koulutuksen käyneistä neljä viidestä (79 %) oli käyttänyt sähköistä asiointia
säännöllisesti, mutta peruskoulutuksen varassa olevista vain hieman yli puolet (56 %). Naisten
joukossa oli enemmän niitä, jotka olivat käyttäneet sähköistä asiointia säännöllisesti (79 %) kuin
miesten joukossa (67 %). Toisinaan ja ei ollenkaan käyttäneiden ryhmät olivat molemmilla
sukupuolilla saman kokoiset (naisilla 10 % ja miehillä 15–18 %). Iän ja sukupuolen yhteys
sähköisen asioinnin käyttöön oli merkittävä, mutta silti on tärkeä huomata, että myös nuorten
joukossa oli niitä, jotka eivät sähköisiä palveluja käyttäneet.
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Kuvio 27. Sukupuolen ja ikäryhmän mukaisesti vastaukset kysymykseen Oletko käyttänyt internetiä
viimeisen 12 kk aikana sähköiseen asiointiin (esim. verkkopankki, KELA, verohallinto)?
(prosenttiosuudet)
Internetiä toisinaan käyttäneet jakautuivat tasaisesti eri ikäryhmiin, mutta niiden osuus, jotka eivät
käyttäneet sähköistä asiointia, nousi 50 ikävuoden jälkeen. Niiden joukossa, jotka eivät käyttäneet
internetiä sähköiseen asiointiin tai käyttivät sitä vain toisinaan, oli jonkin verran suurempi osuus
erityisesti niitä, jotka eivät kokeneet olevansa hyväksyttyjä yhdessäkään yhteisössä ja jotka tunsivat
itsensä yhdenvertaisiksi hyvin harvoin tai ei koskaan (kuvio 28).
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Kuvio 28. Sukupuolen ja ikäryhmän mukaisesti vastaukset kysymykseen Oletko käyttänyt internetiä
viimeisen 12 kk aikana sähköiseen asiointiin (esim. verkkopankki, KELA, verohallinto)?
(prosenttiosuudet)
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11 VOIMAVARAT
Hyvinvointikyselyn lopussa oli tavoitteena suunnata ajatukset vaikeuksien jälkeen myönteisiin
asioihin, joten vastaajilta kysyttiin: ”Mitkä ovat sinulle tärkeitä voimaa antavia asioita elämässäsi?”
Kysymykseen vastasi 808 henkilöä eli kolme neljästä vastaajasta. Suurin osa vastanneista kertoi
monta voimaannuttavaa asiaa.
Voimaannuttaviksi asioiksi mainittiin usein läheiset ihmiset ja perhe sekä vertaistuki, vapaaehtoistyö
ja muu kuntouttava toiminta. Vastauksissa korostui arjen sujumisen yhteys merkitykselliseksi
koettuihin toimintoihin ja siihen, että oli saanut tuntea itsensä tarpeelliseksi. Muita yleisiä
voimaannuttavina mainittuja asioita olivat mahdollisuus uusien asioiden oppimiseen sekä erilainen
harrastustoiminta. Kaikkiaan voimaannuttavat asiat liittyivät keskeisesti sosiaaliseen tukeen ja
yhteyteen muihin ihmisiin sekä elämän merkityksellisyyden kokemukseen ja itsensä toteuttamisen
mahdollisuuksiin.
”Sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa, itsensä tutkiskelu ja mietiskely, AA-ryhmissä
käynti, oman asunnon siistinä pito, jatkuva toiminta jollain tavoin, KISSAT.”
”Lapset-lastenlapset, hyvät ystävät, vertaistuki, hoitohenkilön kanssa hyvä vuorovaikutus- ja luottamus.”
”Liikunta, ystävät, päihdekuntoutujien auttaminen.”
”Läheiset ihmiset, työ, rutiinit arjessa, liikunta, vertaistuki.”
”Perhe, raittius, vertaistuki, yhteisöllisyys. Tärkeä toiminta omassa A-killassa. Yhteistyö eri järjestöjen
ihmisten kanssa. A-killassa uudet selviytyjät antavat voimaa.”
”Päihteettömyys, uusi elämäntapa, uudet ystävät, ja tuntee että on hyödyllinen.”
”Usko Jeesukseen. Lapset. Srk. Virkistys. Veli. Kissani. Eläkepäivä. Taksi kortti. Hyvä ruoka. Tv.
Älypuhelin. Leipäkirkko. Rukous. Ulkonäkö. Liikunta. Ihastun helposti. Hyvät muistot. Raamattu.
Musiikki. Kaikki kaunis. Luonto. Eläimet. Pyhä Henki. Jumala. Evankeliumi. Vapaus. Haave
rakkaudesta. Jumalan rakkaus. Se että on vain tämä hetki. Jumala voi. Jeesus elää ja tulee hakemaan
omansa luoksensa iankaikkiseen elämään. Toive löytää mies joka on Jumalan minulle tarkoittama. Ja
oppia tekemään Jumalan tahto.”
”Lapset, sosiaalinen verkosto, rakkaus, uuden oppiminen, taide, harrastukset, eläimet, luonto,
terveellinen ravinto, luovuus, värit, kauneus, vapaaehtoistyö, kirjoittaminen, laulaminen…”
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12 VAPAA PALAUTE
Hyvinvointikyselyn lopussa oli mahdollisuus kirjoittaa vapaasti palautetta ja näkemyksiä päihde- ja
mielenterveysjärjestöjen toiminnasta ja palveluista (odotuksia, kehittämistarpeita, palautetta).
Lisäksi lomakkeen muiden avoimien kysymysten yhteyteen monet olivat kirjoittaneet palautetta ja
kehittämisehdotuksia. Tähän on koottu vapaasta palautteesta esimerkkejä ja keskeisiä
kehittämisehdotuksia. Hankesivuilla luettavissa olevat järjestökohtaiset palauteraportit sisältävät
tiivistelmät avoimia kysymyksiä koskevista palautteista järjestöittäin.
Läheisenä toimintoihin ja palveluihin osallistuneista monet kertoivat saaneensa kaipaamaansa
apua ja tukea vaikeassa elämäntilanteessa. Erityisesti vertaistukipalveluita ja tiedollista tukea
kehuttiin ja niitä myös kaivattiin lisää.
”Perhetuki on ollut keskeinen poikamme huumeriippuvuuden aikana ja hänen kuolemansa
jälkeen.”
”Olen itse saanut apua, kun läheiseni (lapsi) sairastui mieleltään. Vaikutus on ollut erittäin
merkittävää. Kiitos.”
”En ole yksin sairaan omaisen kanssa.”
”Vertaistuki antaa voimia, suosittelen jokaiselle, joka tarvitsee tukea.”

Läheiset antoivat myös kritiikkiä päihde- ja mielenterveyspalveluille ja erityisesti sille, kuinka ne on
järjestetty Suomessa. He kaipasivat mm. enemmän vertaisryhmiä, ennaltaehkäisyä, palveluita
lapsille ja maakuntiin, eri-ikäisille suunnattuja ryhmiä sekä läheisten huomioimista hoidon
toteuttamisessa ja tiedonvälityksessä. He pitivät palveluiden hajanaisuutta ongelmana ja kaipasivat
enemmän apua palveluiden koordinointiin. He toivoivat myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden
yhdistämistä sekä kaksoisdiagnoosin huomioimista nykyistä paremmin kaikissa palveluissa.
”Asiakkaan koko hoitopolun suunnittelu ja toteutus yhdessä asiakkaan ja tukiverkoston
kanssa.”
”Julkisella puolella mielenterveyspotilaat jäävät ilman riittävää kontaktia. Siirretään liian
aikaisin oman terveysaseman lääkärille. Psykoterapiaan ei tehdä lähetettä. Omaisia ei oteta
mukaan, eikä he saa sitä kautta apua. Minullekin sanottiin, että täytyy hakea apua muualta. Ei
siis ajatella perhettä kokonaisuutena, hoidetaan vain potilasta.”
”Omaisjärjestössä tärkein keskusteluteema on mielenterveys- ja päihdepalvelujen puuttuminen
tai puutteellisuus.”
”Alle 16-vuoaiaiden palvelujen löytäminen liian vaikeaa. Tyttäreni tarvitsisi apua mutta kaikki
tiet tuntuvat olevan tukossa.”
“Läheiseni tarvitsisi jonkun tahon, joka kävisi kotona ja ohjaisi kädestä pitäen toimintoihin.
Hänen ongelmansa on masennus ja päihteiden käyttö. Kaikkiin palveluihin on pitkät jonot,
jolloin hän ei viitsi varata aikaa tai juuri silloin, kun aika olisi ei enää halua mennä. Tarvittaisiin
matalan kynnyksen paikka, jonne pääsisi heti.”
”Toimintaa voisi olla, mihin on helppo osallistua. Matka voisi olla helposti liikuttava.”

Matalan kynnyksen ja päiväkeskusten toimintaan osallistuneet ilmaisivat voimakkaasti näiden
yksiköiden ja niissä olevan toiminnan tärkeyden. Yleisesti kuvailtuina kyse on siis sellaisista
toimintamuodoista, jonne on helppo tulla viettämään aikaa, tapaamaan toisia tai saamaan tukea.
Moni kävijä piti tärkeänä juuri sitä, että on jokin paikka jonne mennä. Matalan kynnyksen
kohtaamispaikkoja (Elokolot) koskevia vastauksia on kuvattu tarkemmin erillisessä katsauksessa
(Pitkänen, Jokelainen & Sironen, 2017). Myös useat muiden palvelujen ja toimintojen kautta
hyvinvointikyselyyn vastanneet nostivat esille matalan kynnyksen ja päiväkeskusten toimintojen
tärkeyden.
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“On hyvä, että tällaisia toimintoja on olemassa, paikka mihin mennä, pientä
päivä/iltatoimintaa.”
“Niitä tarvitaan. Ilman järjestöjä ja palveluita ihminen jää ja unohtuu oman onnensa nojaan ja
se voi johtaa tuhon tielle.”
“Tällainen toiminta on tarpeen. Kuntoutus auttaa ja parantaa elämässä selviytymisessä.
Odotuksena mielen virkeys.”

Kiitosten lisäksi monet esittivät kehittämisehdotuksia kohtaamispaikkatoiminnalle.
Kehittämisehdotukset koskivat konkreettisia asioita, kuten suurempien tilojen tarve ja tilojen
ruuhkaisuus, tai palveluihin liittyviä asioita, kuten työntekijöiden määrä, ryhmä- ja muiden
toimintojen lisääminen sekä harrastusmahdollisuudet niihin kohdistuvine resursseineen. Lisäksi
painotettiin tarpeellisena osallistujien tasa-arvoista kohtelua. Kokonaisuudessaan vastaajat
kaipasivat lisää tämän tyyppistä toimintaa ja sosiaalista kuntoutusta.
“Toiminta on hyvää, mutta toivoisin silti enemmän tasa-arvoisuutta kaikkien kesken. Ei
pysyvää erottelua eri ryhmiin. Kiitos.”
“Kehittämistä olisi paljonkin, resurssit ei vaan riitä, taloudellinen tilanne se on monessa
kohdassa kynnyskysymys. Hyvin näilläkin eväillä on menty eteenpäin, mutta raha ratkaisee,
se on iso kynnys sekin.”
“Olisi hyvä olla monipuolisempia mahdollisuuksia sosiaaliseen
kuntoutukseen/työtoimintaan/kuntouttavaan työtoimintaan. Hyödyllisen tiedon jakamista vielä
enemmän esim. yhdistystoiminnasta infoa.”
“Ryhmätoimintaa enemmän (käytännön tekemistä, ei pelkkää juoruilua ja kieroilua), nuorille
aikuisille omaa toimintaa, apua asioiden hoitamiseen, yksinäisyyden ennaltaehkäisyä,
jokaiselle pitäisi olla joku paikka/yhteisö johon on tervetullut”
”Olisi auki myös ilta-aikaan.”
“Matalan kynnyksen paikkoja tarvitaan enemmän sekä asiakkaat tarvitsisivat enemmän
yksilöllistä ja pidempi kestoista tukea.”
“Näitä toimintoja tarvitaan ehdottomasti ja toiminta voisi olla laajempaa sekä runsaampaa.
Resursseja pitäisi olla enemmän mutta olen itse ollut tyytyväinen.”

Päihdepalveluihin osallistuneiden vastauksissa ilmaistiin paljon yleistä kritiikkiä päihde- ja
mielenterveyshoidolle Suomessa. Vastaajat pitivät tärkeinä yksilöllisyyden ja yksilön tarpeiden
huomioimista päihde- ja mielenterveystyössä. He toivoivat erityisesti tulevaisuudessa lisää
resursseja, työntekijöiden aikaa ja helpompaa hoitoon pääsyä.
”Hoidossa tarvitaan myös pidempikestoista tukea, niin alussa kuin lopussa.”
“Jonotusajat liian pitkät. Kaikki tarvitsevat ei saa apua. Matalankynnyksen avunsaannin
paikkoja pitäisi olla enemmän.”
“Enemmän yhteistyötä päihde- ja mielenterveyskuntoutuksen välillä.”
“Aivan liian vähän resursseja esim. kohtalaisista mielenterveysongelmista kärsiville. Tilanteen
tarvitsee mennä erittäin huonoksi ennen kuin saa apua.”
“Kaikki laitetaan korvaushoitoon mikä on mielestäni väärin, ensiksi pitäisi pyrkiä muihin
vaihtoehtoihin ja viimeisenä korvaushoito.”
“Liian vähän on katkoja, kuntoutuspalveluita. Perustoimeentulo liian pieni, monilla vaikeuksia.”
“Nykyisin tehty liian vaikeaksi päästä esim. katkolle. Liian byrokraattista. eniten apua
tarvitsevat jäävät ulkopuolelle. Hoitoon pääseminen vaatii sairaalta ylivoimaisia ponnisteluja.”

Varsinkin järjestötoiminta sai kuitenkin osakseen myös runsaasti kiitosta.
“Kaikki hyvin 10 pistettä omalta kohdaltani hoitojen osalta.”

A-klinikkasäätiön raporttisarja 65

38

“Palveluohjaajan lähikontaktit asiakkaan kanssa, hienoa! Avoimille oville peukutusta! Toimiva
kokonaisuus!”
“Järjestöt asiakaslähtöisiä, täydentävät yhteiskunnan palveluja. Pystyvät reagoimaan nopeasti
muutoksiin, toisin kuin yhteiskunnan jähmeä organisaatio”
“Kolmannen sektorin toimijat ovat tärkeimpiä raitistumisessa. Vertaistuki on ainoa minua
auttanut "lääke"- monia on kokeiltu!”

Vastaajat esittivät kehittämisehdotuksina mm. virkistyspalveluiden lisäämistä sekä kannustamista ja
apua käytännön asioihin. Muutamat ehdottivat muutoksia opioidiriippuvuuden korvaushoitoon,
koska pitivät korvaushoitoa ja siihen liittyviä käytäntöjä liian holhoavina ja alentavina asiakkaita
kohtaan. Vastaajat toivoivat enemmän sekä ryhmätoimintaa että yksilöllisiä palveluja samoin kuin
erilaisia tapahtumia, joihin osallistua.
“Ei kokemusta mielenterveysjärjestöstä. Päihdepuolelta pelkkää hyvää, tarpeeni on huomioitu
paremmin kuin hyvin. Miinus vain sosiaaliterapeutin kiireiselle aikataululle. Tunnen tarvitsevani
aikoja hänelle useammin kuin nyt saan. Ryhmä- ja vertaistuki on riittävä ja siitä saan apua
omiin ongelmiin päihdeasioissa ja myös muissa henkilökohtaisissa iloissa ja suruissa.”
“Tekevät hienoa työtä. Kehittämistä suhtautumisessa asiakkaita kohtaan ja niitten tarpeita
kohtaan. Eli yrittää saada asiakkaiden ja työntekijöiden välille läheisempiä suhteita.”
“Enemmän järjestettyä tekemistä, keskustelua ja ryhmiä sekä suunnittelua mitä katkon jälkeen
tapahtuu.”
“Enemmän henkilökohtaista, yksilöllistä palvelua.”
“Enemmän yhteistyötä, ei pelkkä informaation antaminen, yhdessä tekeminen.”
“Tulkaa kadulle ottamaan hihasta kiinni ja kysykää, tarvitsetko arkeen tekemistä,
jutteluseuraa?”

A-kiltatoiminta on syntynyt tukemaan päihdeongelmasta toipumista. Suurimmalla osalla kiltalaisista
päihdeongelma oli menneisyyttä, osalla hyvin kaukaistakin. Toipujien palaute A-kiltatoiminnasta oli
pääsääntöisesti erittäin myönteistä. Yleisesti ottaen hoitoon pääsemistä pidettiin nykyisellään liian
vaikeana, joten osallistumiskynnystä esitettiin madallettavaksi myös toipumista tukevaan
toimintaan. Taloudellisia resursseja toivottiin myös lisää.
“Ainakin täällä on hyvä henki, kaikki me ollaan samanarvoisia. Sen olen huomannut ja jokaista
kuunnellaan ja pidetään samanarvoisena. Apua on varmasti moni saanut ryhmistä ym.
liikunta.”
“Kuitenkin kynnystä osallistumiseen saatava vielä madallettua.”
“Aito demokratia ja nöyryys, avoin mieli yhä enemmän kunniaan. Kiitos sydämellisesti!”
”Elämänlaatu on paranemassa hyvää vauhtia. Annan tukitoimille ja itselleni vuosia tässä
aikaa, joten kehittämistarvetta ei ole vielä tullut mieleen.”
”Yhteiskunnan pitäisi antaa tilat sekä rahoitusta. Vapaaehtoistoimintaan jäisi voimavarat, kun
ei tarvitsisi käyttää niitä rahan etsimiseen. Toipumisen ilo!”

Mielenterveysjärjestöjen toimintaan osallistuneiden palautteissa esiintyi yleisluontoisia asioita
suomalaisen järjestötoiminnan laadusta ja merkityksestä. Ilmaistiin tyytyväisyyttä siihen, että
palveluita pyritään kehittämään helposti käytettäviksi ja saavutettaviksi. Todettiin, että palvelut
toimivat mielenterveyspuolella hyvin, mutta apua ei koettu olevan aina helposti saatavilla.
Vastaajien mielestä kokonaisvaltaista apua on vaikea saada ja julkisella puolella avuntarjoajat
vaihtuvat liikaa. Vastauksissa arvioitiin, että järjestöillä on liikaa vastuuta tuen järjestämisessä, kun
palveluita ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi tai niistä ei tiedoteta tarpeeksi. Kaikkiaan korostettiin
tiedottamisen tärkeyttä. Vastaajat pitivät mielenterveysjärjestöjen tekemää työtä tärkeänä ja näkivät
työn kehittyvän ja muuttuvan hyvin ajan mukana.
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“Järjestöjen tehtävä tärkeää ja pitävät useita henkilöitä "elämässä kiinni". Tuovat esiin
"tavallisen tallaajan" näkökulmaa päättäjille. Matalan kynnyksen toiminta välttämätöntä.”
“Kokemusasiantuntijuus, vertaistuki osaksi julkisia palveluita = kehittämistarve yhteistyössä
julkisen sektorin kanssa. Suomessa em. järjestöjen toiminta kaikkinensa pitkällä.”
“Yhteisöllisiä avoimia kohtaamispaikkoja. Vertaisryhmiä enemmän. Kaikilla olisi joku ryhmä tai
yhteisö mihin kuuluu.”

Koulutuksiin ja ryhmiin osallistuneiden avovastauksissa näkyi tyytyväisyys palveluihin ja
koulutuksiin, mutta järjestötoimintaa kohtaan esitettiin myös kritiikkiä. Ryhmätoiminta koettiin
tärkeänä ja toivottiin, että kaupunki ja työterveys tiedottaisivat paremmin erilaisista vaihtoehdoista,
kuten vertaistukitoiminnasta. Toivottiin, että toimintaa kohdistettaisiin enemmän nuoriin ja
ennaltaehkäisyyn, esim. enemmän lapsille ja nuorille suunnattuja matalan kynnyksen palveluja.
“Upeita, tavoitettavia palveluja, koulutukset uskomattomia, materiaalit todella hyviä.”
“Järjestö tekee hienoa työtä. Monta kertaa minua on suorastaan ärsyttänyt mennä ryhmään,
koska olen kokenut sen turhaksi. Kuitenkin uskon, että se on auttanut minua toipumaan
erittäin traumaattisesta puolison menettämisestä.”
“Olisin halunnut enemmän yksilötehtäviä, vähemmän keskustelua ja kuuntelua. Yksilöllistä
ohjausta enemmän.”
“Liikaa "hankkeita" ja muuta byrokratiaa, joka työllistää muutaman pätkätyöläisen mutta josta
ei ole juuri muuta hyötyä kenellekään, ei ainakaan apua tarvitseville.”
“Mielenterveysjärjestöjen pitäisi kannustaa ongelmista kärsiville menemistä terveiden
joukkoon. Sieltä saa virikkeitä. Liiallinen vertaistuki puuduttaa ja jumittaa paikoilleen.
Masentunut ystävä ei ole aina paras ystävä toiselle masentuneelle.”
“Pitäisi olla tasapuolista kohtelua kaikille.”

Moni vastaaja toivoi pääsevänsä terapiaan nykyistä helpommin ja toivoi hoitoihin ihmisläheisempää
otetta sekä kaksoisdiagnoosien huomioon ottamista. Psyykkisen avun tarjoamista painotettiin
lääkehoidon sijaan. Esitettiin, että apua tulisi tarjota helpommin niille, jotka eivät pysty tai osaa sitä
hakea. Syrjäseutujen erityisyys nousi myös vastauksissa esiin.
“Lääkinnällisten ratkaisujen tilalle pitäisi saada enemmän apua itse ongelmien syihin eli mistä
masennus, ahdistuneisuus ja päihdeongelmat johtuvat. Apu on erittäin pinnallista tällä
hetkellä!”
“Verkon kautta saatavat palvelut voisi helpottaa, ettei pienellä paikkakunnalla elävät olisi niin
eriarvoisessa asemassa kuin kaupungissa asuvat. Tilanne on huolestuttava pienillä
paikkakunnilla, kun palvelut vain vähenee säästöjen takia.”
”Koettiin, että kriisipuhelimesta saa tärkeää keskusteluapua, toivomus, että olisi mahdollisuus
soittaa lankapuhelimeen, koska tulot ovat pienet maksamaan 0101- alkuista puhelinlaskua.”
“Aikoinaan kun kärsin samanaikaisesti vakavasta masennuksesta ja alkoholismista, oli
vaikeaa saada hoitoa, minua pompoteltiin psykiatriselta puolelta päihdehoitoon ja päinvastoin.
Nyt pikkuhiljaa on toivoa, että ainakin Helsingissä voisi asiantilanne alkaa korjautua.”

Vastaajat arvostivat vapaaehtoistyötä tarpeellisena ja tärkeänä. Monien mielestä vapaaehtoiset on
kuitenkin jätetty liian yksin ja he tarvitsisivat enemmän keskusteluapua. Työnohjausta toivottiin,
vaikka toisaalta mietittiin, palveleeko työntekijöiden ja vapaaehtoisten työnohjaustapaamiset
enemmän työntekijöitä vai asiakkaita. Kaikkiaan järjestöjen tekemä työ nähtiin tärkeänä, työntekijät
vastuuntuntoisina ja ammattitaitoisina, toiminta monipuolisena, työohjaus asiantuntevana ja
palkitsevana sekä puhelinpäivystys tärkeänä.
“Ainakin vapaaehtoisia saisi olla enemmän. Koulutusta lisää. Enemmän henkilökohtaisia
tapaamisia.”
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“Puhelinpäivystyksestä on tullut erinomaisen tärkeä osa elämääni. Sen tuottama myötätunto
antaa minulle paljon iloa ja se myös opettaa minua tuntemaan itseäni syvemmin. Työnohjaus
on asiantuntevaa ja palkitsevaa.”
“Voi, kun ihmiset tajuaisivat, että puhuminen auttaa. Ei saa jäädä yksin!”

Mielenterveyskuntoutujien avovastauksissa palveluita ja järjestötoimintaa kiiteltiin paljon.
Järjestössä toimiminen, mielenterveysjärjestöjen palvelut sekä sieltä saatu apu ja vertaistuki koettiin
erittäin tärkeäksi omassa elämässä.
“Miehelläni oli alkoholiriippuvuutta, päiväkeskus auttoi häntä sen hallinnassa. Itse olen saanut
hänen kuolemansa jälkeen valtavasti apua ja turvallisuutta.”
“Pelkästään positiivinen asia. Vertaistuki on monelle ihmiselle kultaakin kalliimpi.”
“Kokemusasiantuntija toiminta on parasta, mitä olen vuosiin kohdannut mielenterveystyössä. “

Kielteisenä kehityksenä nähtiin matalan kynnyksen hoidon vähentyminen ja liian pitkä jonottaminen
hoitoihin, varsinkin jos ei ole taloudellisesti mahdollista maksaa hoitoja yksityisellä puolella. Lisäksi
toivottiin, että ikäihmisille järjestettäisiin enemmän toimintaa, vertaisryhmiä sekä kotona tapahtuvaa
konkreettista apua. Järjestöjen ja päihdehoidon toivottiin saavan myös lisää taloudellista tukea, jotta
toimintoja olisi mahdollista jatkaa ja laajentaa tulevaisuudessa. Toimijoiden välisen yhteistyön
merkitystä painotettiin.
“Lisää rahaa! Matalan kynnyksen palveluja enemmän erit. lapsille ja nuorille. Paljon hyvää
tehdään.”
“On vähän vaikea päästä ammattiauttajan luo. Siksi koen ahdistusta kotioloissa joka päivä.
Pääsy mielenterveyden hoitoon pitäisi saada helpommaksi”
“Toiminta on tärkeää, sillä julkiselta puolelta on hankala saada apua.”
“Kehittämistarpeita: ennen oli mielenterveystoimistoja, joihin pääsi vain pienellä jonotuksella.
Nyt ei pääse lainkaan. Enemmän ns. matalan kynnyksen paikkoja. Apua olisi saatava heti, kun
ilmenee jotain vakavaa. Suomessa tehdään itsemurhia. Pitäisi tehdä jotain.”
“Yhteistyö. Yhteistyötä ja verkostoitumista pitää tehdä enemmän, yksin toimimalla ei ihmisiä
auteta. Nykyisin ihmiset ovat yleensä moniongelmaisia tai ajautuneet monella tavalla
ongelmiin pitkien aikojen kuluessa. Nämä asiat eivät ratkea yhden luukun periaatteella vaan
tarvitaan yleensä verkosto moniosaajia ja ammattilaisia ja vertaisia... Mielekästä tekemistä,
onnistumisia, tukea, oivalluksia, asia kerrallaan, rytmiä, tarinoita, lepoa ja rasitusta,
hyväksymistä juuri sellaisena kuin on. EI KILPAILUA, EI TAISTELUA.”
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13 JOHTOPÄÄTÖKSET
Hyvinvointikysely tavoitti järjestöjen kautta yhteensä 1092 ihmistä, jotka edustivat laaja-alaisesti
päihde- ja mielenterveysjärjestöjen moninaista kenttää. Vastanneista joka toinen oli hakeutunut
toimintoihin tai palveluihin omien päihde- tai mielenterveysongelmiensa takia. Muita tärkeitä
osallistumisen syitä olivat läheisen ongelmat, halu tavata ihmisiä sekä saada tietoa ja tekemistä.
Moni vastaaja oli merkinnyt useita syitä osallistua ja useita rooleja. Osallistumisroolit vaihtelivat
asiakkaasta ja vapaaehtoisesta työntekijöihin ja hallituksen jäseniin. Järjestöjen tavoittamia
kansalaisia ei tutkimuksessa voitu tarkastella yhtenäisenä ryhmänä, koska osallistujien väliset erot
olivat osittain hyvin suuria. Oman päihde- tai mielenterveysongelman takia toimintoihin ja
palveluihin osallistuneet poikkesivat muista osallistujista sekä elämäntilanteensa että kokemustensa
osalta. Riippumatta osallistumisen syystä järjestöjen toimintoihin ja palveluihin osallistumisen oli
pääsääntöisesti koettu vaikuttaneen hyvinvointiin monella tavoin myönteisesti.

13.1

Järjestöt merkittäviä kohtaamisen paikkoja

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaan (MIPA) osallistuneet kymmenen järjestöä
ovat hyvin erilaisia toiminnan sisällön, tavoitteiden ja organisaatiorakenteen osalta, mikä kuvastaa
hyvin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen kentän moninaisuutta laajemminkin (Pitkänen & Tourunen,
2016a). Päihteisiin tai mielenterveyteen liittyvät asiat ovat vaikuttaneet järjestöjen syntymiseen ja
toiminnan muotoutumiseen, mutta järjestöjen toiminnot ovat kehittyneet monimuotoisiksi kunkin
järjestön tavoitteiden ja historian mukaisesti. Järjestöjen toimintojen painopisteet suhteessa päihdeja mielenterveysongelmiin poikkeavat toisistaan. Toisissa järjestöissä painopisteenä on enemmän
ongelman keskellä olevien tukeminen, toisissa ennalta ehkäisevä työ ja kolmansissa toipujien
kanssa toimiminen. Yhteistä kaikille MIPA-tutkimusohjelman järjestöille oli läheisten huomioon
ottaminen toiminnan tavoitteissa ja kolme järjestöä oli alun perin perustettu läheisten tueksi.
Hyvinvointikysely tavoitti järjestöjen avustuksella kansalaisia laaja-alaisesti. Yksittäistä järjestöä
tarkasteltaessa aineistot ovat pieniä ja kuvailevia eivätkä edusta kyseisen järjestön toimintaa
kokonaisuudessaan. MIPA-hankesivuilla esillä olevat järjestökohtaiset palauteraportit sisältävät
taulukoina ja kuvioina kunkin järjestön kautta tulleiden vastauksien jakaumat. Varsinaista tulkintaa
tai analyysiä aineistosta ei kuitenkaan tehty järjestökohtaisesti, koska hyvinvointikyselyn aineiston
keruussa tavoiteltiin kokonaisuuden hahmottamista useiden järjestöjen kautta. Hyvinvointikyselyn
kokonaisaineisto edustaa monipuolisesti päihde- ja mielenterveysjärjestöjen kenttää ja kuvaa sen
monimuotoista todellisuutta.
Järjestöt tavoittavat kansalaisia laajasti, mutta toiminnan ulkopuolelle jää kuitenkin paljon ihmisiä.
Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että päihde- ja mielenterveysongelmat nostavat
osallistumisen kynnystä, sillä esimerkiksi päihdeongelmista kärsivät osallistuvat muita harvemmin
harrastus- ja järjestötoimintaan ja mielenterveysongelmat ovat puolestaan yhteydessä erityisesti
vähäisempään liikuntaharrastuksiin osallistumiseen (Kaskela ym., 2014). Järjestöissä on
onnistuneesti etsitty ratkaisuja kynnyksen alentamiseksi mm. ylläpitämällä yksikköjä, joihin voi tulla
oleskelemaan ja tapaamaan toisia ihmisiä (Pitkänen ym., 2017). Kaikkiaan päihde- ja
mielenterveysjärjestöt tarjoavat merkittävän kohtaamisen foorumin, jonka vaikutukset osallistujat
ovat hyvinvointikyselyn perusteella kokeneet keskimäärin hyvin myönteisinä. Vertaistukea pidettiin
päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin hakeutumisen keskeisenä syynä ja kiitoksen
aiheena.
Järjestöjen toimintojen ja palveluiden piiriin oli ohjauduttu ensisijaisesti tuttujen ja lähipiirin kautta
sekä läheisten ongelmien osalta internetistä saatujen tietojen kautta. Terveydenhuollosta ja
sosiaalitoimesta toimintojen pariin oli ohjautunut joka viides vastanneista. Vaikuttaa siltä, että
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terveys- ja sosiaalipuolen työntekijöiden informoimista järjestöjen toiminnoista ja palveluista olisi
tarvetta lisätä.
Subjektiivinen kokemus toiminnan myönteisistä vaikutuksista lisää hyvinvointia. On varmasti totta,
että toiminnoista on karsiutunut pois juuri niitä ihmisiä, jotka eivät ole kokeneet toimintaa antoisana
tai mieleisenä. Karsiutuminen on tärkeä ottaa huomioon toimintoja kehitettäessä ja uusia toimintoja
perustettaessa. Valikoituminen vaikuttaa yleistettävyyteen, mutta se ei vähennä toimintoihin
osallistuneiden subjektiivisen myönteisen kokemuksen merkitystä. Osallistujien mielestä järjestöjen
toimintoihin osallistuminen oli vaikuttanut heidän hyvinvointiinsa ja elämänlaatuunsa merkittävästi.
Erityisesti vastaajat, joiden elämätilanne palveluihin tai toimintoihin mukaan tullessa oli ollut vaikea,
olivat keskimääräisesti kokeneet osallistumisen myötä suuria myönteisiä muutoksia monella elämän
osa-alueella.

13.2

Erilaiset osallistujat

Järjestötoimintoihin osallistumisen tapaan ja sisältöön vaikuttaa se, millaisin odotuksin toimintaan
osallistutaan ja minkälaisia rooleja osallistujat saavat. Järjestöissä toimintatavat ovat syntyneet
luovina ratkaisuina toiminnan myötä, joten järjestökenttä on todella monimuotoinen ja siksi
määrällisen tutkimuksen kohteena haastava. Hyvinvointikyselyssä valmisteltiin muutaman
osallistumista koskevan kysymyksen kohdalta erilaiset kyselyt palvelun käyttäjille ja muihin
toimintoihin osallistuville. Tämäkään jaottelu ei ollut onnistunut, koska myös palvelujen ja
toimintojen raja oli liukuva ja samoja henkilöitä oli osallistunut samankin järjestön toimintaan sekä
asiakkaana että muuna toimijana. Kaikkien mahdollisten vaihtoehtojen esittäminen
kyselylomakkeessa voi näyttää turhauttavalta tiettyyn toimintaan osallistuvan vastaajan kannalta,
mutta osallistujan roolin ja osallistumisen syyn monitahoinen selvittäminen on kyselytulosten
tulkinnan ja yleistettävyyden kannalta erittäin tärkeää.
Hyvinvointikyselyn vastauksia tarkasteltiin tässä raportissa osallistumisen syyn mukaisiin ryhmiin
jaoteltuna riippumatta siitä, missä roolissa henkilö järjestössä toimi. Osallistumisen syyn jaottelu
perustui ainoastaan henkilön omaan kirjaukseen. Kaikkia palvelun käyttäjiä ei luokiteltu samaan
ryhmään oman päihde- tai mielenterveysongelman takia toimintaan hakeutuneiden kanssa, vaikka
ensisilmäyksellä tämä olisi saattanut vaikuttaa perustellulta, sillä palveluihin oli osallistuttu
monenlaisten syiden, kuten esimerkiksi ruoan tai lehtien lukemisen takia. Olisi ollut mahdollista
ryhmitellä aineistoa myös muilla tavoin, kuten osallistumisroolien kautta, mutta hyvinvoinnin
vajeiden ja palvelun tarpeiden tarkastelemisen kannalta avun hakemista pidettiin perusteltuna
jaotteluperusteena. MIPA-tutkimusohjelman toisessa tutkimuskokonaisuudessa lähtökohtana on
ollut järjestörakenteiden ja kolmannessa vertaisuuden, vapaaehtoisuuden ja
kokemusasiantuntijuuden tarkastelu (Jurvansuu & Rissanen, 2017; Rissanen & Jurvansuu, 2017;
Rissanen & Puumalainen, 2016).
Oman päihde- tai mielenterveysongelman takia toimintoihin tai palveluihin osallistuneita oli puolet
vastanneista, ja heistä joka neljäs oli kokenut sekä päihde- että mielenterveysongelmia. Omien
ongelmien takia osallistuneita oli sekä toimintoihin että palveluihin osallistuneiden joukossa. Yli
puolet oli miehiä ja alle 50-vuotiaita, koulutus oli monilla peruskoulun tai ammattikoulun varassa ja
eläkeläisten sekä työttömien osuus oli korkea. Moni asui vuokralla ja kaksi kolmesta asui yksin.
Menojen kattaminen kotitalouden tuloilla oli vähintään melko hankalaa kahdella kolmesta oman
ongelman takia osallistuneesta vastaajasta. On todennäköistä, että moni näistä järjestöjen kautta
tavoitetuista vastaajista jättää väestökyselyihin vastaamatta (Pitkänen & Tourunen, 2016b).
Oman päihde- tai mielenterveysongelman takia osallistuneiden muistikuva elämäntilanteestaan
toimintoihin mukaan tullessa osoitti, että he olivat kokeneet ongelmia hyvin monilla elämänalueilla.
Toiminnan aikana he olivat kuitenkin kokeneet laaja-alaisesti myönteistä muutosta. Oman
ongelman takia osallistuneet olivat tunteneet saaneensa tukea esimerkiksi elämänhallintataitoihin ja
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omien tunteiden sekä omaan elämään liittyvien pohdintojen käsittelyyn. Toimintojen oli koettu
antaneen voimaa, vertaistukea ja hyvän mielen, lisäksi toisten auttamisen oli koettu tukeneen myös
omaa toipumista. Lähes kaikkien mielestä osallistuminen oli joko ylläpitänyt tai parantanut heidän
toimintakykyään. Toimintakykyyn vaikuttavien psykososiaalisten vaikeuksien määrä ja laajuus ovat
yhteydessä kokemukseen elämänlaadusta (Pitkänen ym., 2016).
Yhteiskunnassamme vallitsevasta suhtautumisesta päihde- ja mielenterveysongelmiin viestinee se,
että kaksi viidestä omien ongelmien takia järjestötoimintoihin tai palveluihin osallistuneista vastasi
kokeneensa yhdenvertaisuuden tunnetta muiden kanssa joko hyvin harvoin tai joskus. Lisäksi lähes
puolet vastasi kuuluvansa korkeintaan yhteen yhteisöön, jossa tunsi olevansa hyväksytty. Melko
usein tai jatkuvasti yksinäiseksi oli itsensä tuntenut joka kolmas.
Oman ongelman takia osallistuneiden arviot elämäntilanteesta ja toimintakyvystä olivat heikompia
kuin muiden vastaajien arviot, mutta ryhmien väliset erot hyvä- ja huono-osaisuuden kokemuksessa
olivat vähäisemmät kuin kirjallisuuden perusteella voisi olettaa (Ohisalo, Laihiala & Saari, 2015;
Saari, 2015). Yli puolet oman ongelman takia osallistuneista oli arvioinut olevansa sekä hyvä- että
huono-osainen, vain joka viides oli kokenut olevansa huono-osainen tai erittäin huono-osainen.
Huono-osaiseksi itsensä kokeminen oli erityisesti yhteydessä taloudellisiin vaikeuksiin sekä
yhdenvertaisuuden ja elämän merkityksellisyyden tunteiden puutteeseen (Kammonen, 2016). Myös
monien ongelmien kasaantuminen oli yhteydessä huono-osaisuuden kokemukseen.
Hyvinvointikyselyn tulokset osoittavat, että vastaajat arvioivat hyvä- tai huono-osaisuuttaan
suhteessa omaan menneisyyteensä ja mahdollisuuksiinsa ja että ihmisillä on kykyä nähdä
myönteisiä asioita ja toivoa vaikeuksista huolimatta.
Läheisen ongelmasta aiheutuneeseen psyykkiseen kuormitukseen avun saaminen on jaksamisen
ja hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää, mutta tuen järjestäminen on monissa maissa
laiminlyöty (Orford, Velleman, Natera, Templeton & Copello, 2013). Hyvinvointikyselyyn läheisen
roolissa vastanneiden psyykkinen kuormittuneisuus näkyy toimintakykyä, palvelujen tarvetta ja
elämäntilannetta koskevissa vastauksissa. Läheiset ilmaisivat saaneensa merkittävää tukea
järjestötoiminnasta, erityisesti vertaistuki sai paljon kiitosta.
On tärkeä huomata, että läheisen ongelmien takia toimintoihin osallistuneiden joukossa oli kaksi
erilaista ryhmää riippuen siitä, esiintyikö päihde- tai mielenterveysongelmia ainoastaan läheisellä
vai sekä läheisellä että henkilöllä itsellään. Niitä, joita kuormittivat sekä omat että läheisen päihdeja/tai mielenterveysongelmat, ei tässä raportissa tarkasteltu erillään muista oman ongelman takia
osallistuneista. Ne, jotka olivat hakeutuneet toimintoihin tai palveluihin läheisen ongelmien takia,
mutta joilla ei ollut omia ongelmia, olivat suurimmaksi osaksi naisia ja yli 50-vuotiaita. Useimmilla
heistä oli vähintään opistotasoinen koulutus ja yli puolella oli työpaikka. Nämä osallistujat erosivat
myös asumisen, parisuhteen ja taloudellisen tilanteen osalta keskimäärin muista vastaajista.
Vain läheisen ongelmien takia osallistuneista vastaajista lähes kaksi kolmesta oli kokenut
järjestötoiminnan parantaneen ja kolmannes ylläpitäneen toimintakykyään. He arvioivat
elämäntilanteensa kohentuneen osallistumisen aikana erityisesti arjen sujumisen, elämänlaadun ja
mielenterveyden osalta. Vertaistuen saaminen ja antaminen, uudet ihmissuhteet ja mahdollisuudet
oli koettu antoisina. Toiminnan kautta he olivat kokeneet syyllisyyden tunteen vähenemistä,
voimaantuneensa henkisesti ja saaneensa tukea jaksamiseen. Läheisen ongelmien takia
toimintoihin osallistuneet korostivat erityisesti tiedon jakamisen merkitystä, kokemusta siitä, ettei ole
yksin ongelmansa kanssa.
Muista syistä kuin oman tai läheisen ongelman takia toimintoihin osallistuneiden joukossa oli yhtä
paljon miehiä ja naisia ja puolet heistä oli 46–65-vuotiaita. Joka toinen muista syistä osallistunut
asui vuokralla, joka toinen eli parisuhteessa ja joka toisen koulutus oli perus- tai ammattikoulun
varassa. Suurin osa oli työvoiman ulkopuolella ja monilla oli taloudellisesti tiukkaa.

A-klinikkasäätiön raporttisarja 65

44

Vapaaehtoistyöntekijän roolissa osallistui joka neljäs. Muita yleisiä rooleja olivat aktiivinen
osallistuja sekä jäsen. Asiakkaana vastasi osallistuvansa joka kymmenes, mutta muiden syiden
kuin päihde- tai mielenterveysongelmien takia. Järjestötoimintaan oli tultu oppimaan uutta ja
saamaan tietoa ja tekemistä sekä tapaamaan ihmisiä ja auttamaan muita. Toimintojen antina
mainittiin mm. hyvä mieli, sisältöä elämään, onnistumisen ja osaamisen tunteet sekä kokemuksen
kerryttäminen. Koulutuksen, työn tai opiskelun kautta osallistuneiden vastauksissa tuli esille
ammattitaidon kehittäminen ja tiedon saaminen. Vapaaehtoisten vastauksissa mainittiin mm.
mahdollisuudet auttaa, sosiaaliset suhteet, koulutus, virkistys, tunne omasta tarpeellisuudesta,
ryhmään kuulumisen kokemus, mielekäs tekeminen ja mahdollisuus oman osaamisen
hyödyntämiseen sekä itsetunnon kehittämiseen.
ATH-väestötutkimuksen perusteella päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneet
henkilöt poikkeavat monin tavoin keskimääräisestä väestöstä (Pitkänen & Tourunen, 2016b).
Hyvinvointikyselyn tulokset osoittivat, että näiden järjestöjen toimintoihin myös muista kuin omien tai
läheisen ongelmien takia osallistuneet olivat erityinen joukko monenlaisia ihmisiä. Näistä
osallistujista oli keskimääräiseen väestöön verrattuna useampi kokenut taloudellisia vaikeuksia ja
he elivät harvemmin parisuhteessa. Joka neljäs muista syistä osallistunut oli tuntenut
yhdenvertaisuutta toisten kanssa korkeintaan joskus ja joka kolmas vastasi kuuluvansa korkeintaan
yhteen yhteisöön, jossa tunsi olevansa hyväksytty. Kaikkiaan muista syistä osallistuneista puolet oli
kokenut järjestötoimintoihin osallistumisen ylläpitäneen ja kolmannes parantaneen toimintakykyään.

13.3

Miten tästä eteenpäin

Kun tarkastellaan päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistumisen syitä, omiin
ongelmiin avun hakemisen lisäksi suosittuja syitä olivat vertaistuen saaminen ja antaminen, halu
oppia uutta ja saada tietoa sekä tavata ihmisiä ja saada tekemistä. Erityisesti sosiaalinen tuki
osoittautui tärkeäksi kaikille osallistujaryhmille. Toiminnan anneista keskeisiä olivat puolestaan
tekeminen ja arjen tuki sekä onnistumisen kokemukset ja kokemus omasta tarpeellisuudesta. Jotkut
pitivät toimintoihin osallistumista elämäntapana. Hyvinvointikyselyn vastauksista nousee esille se,
että päihde- ja mielenterveysjärjestöistä haetaan ja saadaan niitä kohtaamisia, jotka luonnollisina
kohtaamisina ovat viime vuosikymmeninä kaupungistumisen myötä vähentyneet. Yksin asuvat sekä
erilaisia ongelmia kohtaavat ihmiset tarvitsevat toistensa aikaa ja seuraa sekä yhdessä tekemistä ja
jakamista.
Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ovat syntyneet pääasiassa vapaaehtoistoiminnan kautta, mutta
nykyisin palkattuja ammattilaisia tarvitaan organisoimaan laajaa toimintaa ja huolehtimaan
käytännön asioista, kuten tiloista ja byrokratiasta, jotta vapaaehtoisten voimavarat jäävät itse
toiminnan sisältöjen käyttöön. Hyvinvointikyselyn vastauksista käy selvästi ilmi, että nykymuotoinen
toiminta on yhteiskunnassamme tärkeää ja osallistujien kokemuksen mukaan vaikuttavaa.
Internetin käytön lisääntyminen tulee enenevässä määrin tuomaan muutoksia sekä päihde- ja
mielenterveysjärjestöjen toimintamuotoihin että niihin kohdistuvan tutkimuksen mahdollisuuksiin.
Hyvinvointikyselyyn vastanneiden joukossa oli merkittävä joukko eri-ikäisiä ihmisiä, jotka eivät
käyttäneet internetiä säännöllisesti. Se, ettei käyttänyt internetiä säännöllisesti, oli yleisempää
niiden joukossa, jotka tunsivat itsensä yksinäiseksi ja kokivat yhdenvertaisuuden ja
yhteenkuuluvuuden puutteita. Palveluja kehitettäessä on tärkeä muistaa, että internet ei kuulu
kaikkien päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien eri-ikäisten kansalaisten arkeen.
MIPA-tutkimusohjelman kokemusten ja tulosten perusteella järjestöjen yhteistä tutkimusta on tärkeä
tehdä myös tulevaisuudessa. Järjestöjen kautta tavoitetaan paljon erilaisia ihmisiä, ja monet heistä
eivät välttämättä vastaa posti- tai nettikyselyihin. Kansalaisjärjestöjen intressinä on erityisesti
kokemustiedon, ihmisen äänen nostaminen esiin (Niemelä, 2016). Järjestötoimijoiden yhteistyössä
syntyy tutkimuskysymyksiä, jotka täyttävät käytännöllisiä tiedon tarpeita ja joita voi hyödyntää
toimintojen kehittämisessä. Tulevaisuudessa olisi hyvä toteuttaa pitkäjänteinen seurantatutkimus,

A-klinikkasäätiön raporttisarja 65

45

jossa tutkittaisiin erityisesti toimintakyvyssä, elämäntilanteessa ja elämänlaadussa tapahtuneita
objektiivisia muutoksia järjestötoimintaan osallistumisen aikana. Lisäksi tarvitaan
monimenetelmällistä tutkimusta, joissa määrällistä tutkimusta syvennettäisiin laadullisella tiedolla.
Järjestöjen yhteistyönä tutkimusta voidaan toteuttaa niin, että siitä saadaan laaja-alaista hyötyä.
Järjestötutkimusta tulee toteuttaa ammattitaitoisesti, puolueettomasti ja luotettavasti. Järjestöjen
kannalta tutkimusyhteistyötä olisi tärkeää tehdä myös yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten
kanssa, jotta järjestötutkimuksen keskeiset tulokset tulisivat huomioiduksi myös kansallisilla ja
kansainvälisillä akateemisilla tasoilla ja jotta järjestöt voisivat hyödyntää paremmin akateemisen
tutkimuksen tuloksia.
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