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Yhteenveto tuloksista
Kuopion kaupungin VTR -rahoitteisessa ja Itä-Suomen yliopiston KWRC -rahoitteisessa hankkeessa
selvitettiin Kuopion Portti -terveysneuvontapisteiden asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, asenteita,
palveluiden ja tulonsiirtojen käyttöä sekä kokemuksia huumeiden käytöstä. Raportti on ensimmäinen määrälliseen aineistoon perustuva terveysneuvontapistetutkimus Suomessa. Se keskittyy esittelemään tuloksien perusjakaumat, yksityiskohtaisempia tuloksia julkaistaan myöhemmin vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Keskeiset tulokset ovat seuraavat:


Lomakkeita jaettiin 112 kappaletta, vastattuja lomakkeita palautui 100. Portissa asioi kyselyn
aikana 208 eri asiakasta. Vastausprosentti (48 %) on tämän kaltaiselle tutkimukselle hyvä
tulos.



Portin asiakaskunta on nuorta, 80 % vastaajista oli alle 36-vuotiaita. Hieman yli puolen
koulutustaso oli perustaso tai keskeytynyt perustaso (56 %). Merkittävä osa oli työttömiä tai
lomautettuja (43 %). Pääosa vastaajista asui vuokralla. Kotitalouksista suuri osa oli
lapsettomia.



Palvelujen ja tulonsiirtojen käyttö oli hyvin runsasta. Vastanneista 67 % oli käyttänyt
vähintään kolmea palvelua ja 53 % kotitalouksista oli saanut vähintään kolmea tulonsiirtoa
viimeisen kahden kuukauden aikana. Suurin osa (82 %) vastaajien kotitalouksista sai
toimeentulotukea.



Vastaajat olivat tyytymättömiä hyvinvointiinsa. Kun tuloksia vertailtiin vielä
julkaisemattomaan väestötasoiseen kyselyyn, oli Portin asiakkaiden hyvinvointi
merkittävästi alhaisempaa kuin väestössä keskimäärin. Erityisen tyytymättömiä vastaajat
olivat taloudelliseen tilanteeseensa.



Luottamus kanssaihmisiin ja viranomaisiin oli erittäin heikkoa. Vain joka neljäs (26 %)
vastaaja oli osin tai täysin samaa mieltä ihmisten luotettavuudesta, viranomaisten
luotettavuudesta osin tai täysin samaa mieltä oli vain joka viides (18 %).



Vastaajista kaksi kolmasosaa oli miehiä ja yksi kolmasosa naisia. Naisten osuus vastaajissa
oli korkeampi kuin Portin asiakaskunnassa. Huumeiden käyttö on sukupuolittunut ilmiö,
jossa sukupuolten välillä on merkittäviä hyvinvointieroja. Naisten yleinen hyvinvointi,
yhteiskunnallinen luottamus ja taloudellinen toimeentulo olivat selkeästi heikommalla
tasolla kuin miehillä. Myös eri työtilanteissa olevien henkilöiden välillä oli merkittäviä eroja
näillä alueilla.



Hyvinvointipatteriston kaikilla kysymyksillä oli erittäin voimakas yhteys toisiinsa. Yleinen
hyvinvoinnin taso muodostui kaikista aihetta käsittelevistä kysymyksistä. Masennus ja
yksinäisyys olivat voimakkaassa yhteydessä toisiinsa.



Vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä Portin toimintaan, toisaalta kaupungilta saamaansa tuen,
avun ja palveluiden määrään oli sekä tyytyväisiä että tyytymättömiä yhtä paljon. Tämä
saattaa kuvastaa tilannetta, jossa vastaajat eivät hahmota, mitkä palvelut (esimerkiksi
vuokra-asunnot ja Portti) ovat kaupungin tarjoamia. Toisaalta keskusteluissa Kuopion
Seudun Päihdepalvelusäätiön työntekijöiden ja Portin asiakkaiden kanssa on noussut esiin,
etteivät suuresta palveluiden käyttöasteesta huolimatta yksilön mieltämän avun tarpeen ja
avun antamisen käytännöt välttämättä kohtaa.
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1 Johdanto
Suomalainen yhteiskunta on paradoksaalisessa tilassa. Yhtäältä julkinen valta investoi kansalaisten
hyvinvointiin ja terveyteen enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Suuren laman (1991–1994) jälkeen
alkanut voimakas sosiaalimenojen kasvu kohdentui varsin tasaisesti tulonsiirto- ja palvelujärjestelmän eri lohkoille. Merkittävä lisäys kohdentui myös sosiaali- ja terveyspalveluihin, mikä heijastuu
muun muassa henkilöstömäärien voimakkaana kasvuna ja erilaisten palvelusuoritteiden määrän lisääntymisenä. Merkittävältä osaltaan henkilöstömäärän kasvu kompensoi demografisen muutoksen
aiheuttamaa kasvanutta kysyntää, mutta myös palvelujen laatu ja kattavuus paranivat. Kaikkiaan
kehityksen voi arvioida olleen varsin myönteinen vuosina 1994–2012.
Toisaalta sekä julkisessa keskustelussa että asiantuntijoiden näkemyksissä esitettiin varsin usein kritiikkiä palvelujärjestelmän organisointia ja toimivuutta kohtaan (esim. Harjajärvi ym. 2006, Kekki
& Partanen 2008). Näissä keskusteluissa ja näkemyksissä huomio on kohdentunut hallintorakenteiden toimivuuteen, asiakkaiden ja palvelujärjestelmän kohtaanto-ongelmiin sekä palvelujen niin sanottuun siiloutumiseen, millä tarkoitetaan organisaatio- ja ammattikuntalähtöistä palvelujen tarjontaa. Huomiota kiinnitettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöhön ja palveluketjujen toimivuuteen. Samassa yhteydessä pohdittiin päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteensovittamista asiakaslähtöisesti. Usein epäiltiin palvelujärjestelmän rakentuneen enemmänkin organisaatio-, sairausja ammattiryhmälähtöisesti sen sijaan, että asiakaslähtöisyys olisi palvelujärjestelmän rakentamisen
lähtökohtana. Sen sijaan että laaja-alaiset palvelut saataisiin ”yhdeltä luukulta”, asiakas kulkee vastaanotolta toiselle, ilman että niissä annetut palvelut olisi koordinoitu.
Kuopion (ja sitä ympäröivän seutukunnan) tilanne ei eroa muun Suomen kehityksestä. Myös siellä
sosiaali- ja terveystoimeen on lisätty vuosien mittaan resursseja varsin mittavasti, mutta samalla on
epäilty palveluketjujen toimivan puutteellisesti ja palvelujen siiloutuneen hallinnonaloittain. Vastauksena muun muassa näihin haasteisiin Kuopiossa tehtiin vuonna 2011 kaupungin asiakaslähtöisyyttä ja ehkäisevän työn merkitystä korostava palvelualueuudistus. Sen yhtenä tavoitteena on
päihde- ja mielenterveyspalveluiden yhteensovittaminen kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukaisesti (Mieli 2009–2015 – ohjelma).
Palvelujärjestelmän uudistaminen niitä yhteen sovittamalla nostaa esiin kysymyksen, missä määrin
integroitavien päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaat tosiasiassa ovat päällekkäisiä ja missä
määrin he ovat väliinputoajia molemmissa palvelurakenteissa. Tämä päällekkäisyyden ja väliinputoamisen ongelman on oletettu olevan yleinen erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevissa
ryhmissä, kuten huumeidenkäyttäjien joukossa. Asiaa ei kuitenkaan ole systemaattisesti selvitetty.
Esimerkiksi Huumetilanne Suomessa 2012 raportti toteaa ”Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on hajautettu kunnille, mutta paikallishallinnolta puuttuvat sellaiset seurantajärjestelmät, joilla asiakasryhmäkohtaisia hyvinvointivajeita ja palvelutarpeita olisi mahdollista tunnistaa.” Johtopäätöksenä se arvelee, että ”erityisesti huono-osaisimmilla päihdeasiakkaiden riski jäädä
palveluverkon ulottumattomiin on kasvanut.” Toisaalta on mahdollista, että ”moniongelmaiset” ryhmät käyttävät hyvin runsaasti erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja. He voivat olla samanaikaisesti
mielenterveys-, päihde-, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita. Tällöin ongelma ei ole niinkään
palvelujärjestelmän puutteet kuin asiakkuuden jakautuminen useille eri toimijoille, joiden välinen
koordinaatio voi olla puutteellista. Raportissa todetaan myös ”Päihdepalvelujärjestelmälle on myös
haasteellista nähdä päihdeongelmat osana laajempia ongelmakokonaisuuksia, joihin kiinnittyvät
niin mielenterveysongelmat, uudet hoidon tarpeet kuin yhä syvempi syrjäytymiskehitys.” Tosin jos
päihdepalveluissa on vaikeuksia hahmottaa laajoja ongelmakokonaisuuksia, on näin myös vastaavasti mielenterveyspalveluiden puolella.
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Oma kysymyksensä on, missä määrin julkisen vallan tekemä huono-osaisuuden määrittely vastaa
ihmisten omia näkemyksiä heidän hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Julkisen vallan toiminnan tärkeä osa on eri kohderyhmien määrittely tavalla tai toisella huono-osaiseksi. Palvelujen käyttö kytkeytyy hyvinvointi- ja terveysvajeisiin. Pahimmillaan tai parhaimmillaan palvelujen käyttäjät määritellään ”syrjäytyneiksi”. Tämä kohderyhmien ”homogenisointi” kuitenkin peittää alleen niiden sisäisen heterogeenisuuden, jossa kaikkein varjoisimpiin huono-osaisuuden notkelmiin sijoittuvat
ryhmät ovat tosiasiassa sisäisesti varsin hajanaisia. Julkisen vallan tekemä huono-osaisuuden määrittely ei välttämättä vastaa ihmisten omaa identiteettiä. (Niemelä & Saari 2013; Saari 2014 julkaisematon aineisto.)
Kaiken kaikkiaan eri palvelujärjestelmien rajapinnoissa olevien henkilöiden asema on monella tapaa
haasteellinen sekä palvelujärjestelmien että heidän itsensä kannalta. Tässä hankkeessa pyritään selvittämään edellä kuvattuja haasteita tämän asiakasryhmän osalta sekä palvelujärjestelmän että hyvinvointivajeiden kannalta. Siinä selvitetään, kuinka kuopiolaiset huumeidenkäyttäjät kytkeytyvät
tulonsiirto- ja palvelujärjestelmiin ja minkälaisia hyvinvointi- ja terveysvajeita tällä ryhmällä on. Tämän lisäksi pyritään selvittämään heidän pärjäämisensä kannalta muita keskeisiä tekijöitä, kuten
esimerkiksi palvelu- ja tulonsiirtojärjestelmässä mahdollisesti koettua torjuntaa, huumeidenkäyttäjän velkaantumista ja luottamusta eri palveluihin sekä heidän omaa kuntoutumistaan koskevia näkemyksiään.
Hanke on osa laajempaa huono-osaisuutta käsittelevää hankekokonaisuutta (Saari ym. julkaisematon aineisto). Sen muut osahankkeet käsittelevät asunnottomien, koulutuksen ulkopuolelle jääneiden nuorten, leipäjonoista ruokansa hakevien, mielenterveyskuntoutujien, oikeuspsykiatrian potilaiden ja romanien hyvinvointia ja terveyttä. Saman kokonaisuuden osana selvitetään muiden toimesta pitkäaikaistyöttömien ja vankien asemaa. Yhdessä nämä hankkeet kartoittavat huono-osaisuuden notkelmissa asuvien ja toimivien suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä, palvelujen ja tulonsiirtojen käyttöä sekä yhteiskunnallisia asenteita.
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2 Huumetilanne Kuopiossa
2.1. Yleiskuva
Kattavaa selvitystä Kuopion tai Pohjois-Savon huumetilanteesta ei ole tehty viime vuosina. Valtakunnallisia raportteja löytyy Suomen huumetilanteesta (Varjonen ym. 2012), huumekuolemista (Salasuo ym. 2009) sekä päihdehuollon huumeasiakkaista (Forsell 2013). Tietoja tätä kappaletta varten
hankittiin edellä mainituista teoksista, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja poliisin rekistereistä,
Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön rekistereistä sekä haastattelemalla Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön työntekijöitä. Kerättyjen tietojen pohjalta kappaleessa pyritään luomaan kuvaa Kuopion huumetilanteesta, vaikkakaan kattava esitys se ei aiheesta ole.
Suomi poikkeaa useimmasta muista Euroopan maista huumeiden ongelmakäyttäjien profiilillaan.
Heroiinin, joka on Euroopan yleisin kova huume, käyttö on Suomessa erittäin harvinaista. Suomessa amfetamiinit ja opioidit1 ovat yleisimpiä suonensisäisesti käytettäviä huumeita. Buprenorfiinin ongelmakäyttöä ei esiinny vastaavassa laajuudessa missään muualla Euroopassa. (Euroopan
huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus 2013.)
Huumeiden ongelmakäyttäjien määrää arvioidaan maassamme amfetamiinin ja opiaattien käyttäjien määrällä. Viimeksi ongelmakäyttäjien kokonaismäärää Suomessa on arvioitu vuonna 2005. Tällöin valtakunnallisesti ongelmakäyttäjien määräksi arvioitiin 14 500–19 100 henkilöä, joka on 0,60,7 % 15–55-vuotiaasta väestöstä. Miesten osuus ongelmakäyttäjistä on noin 80 % ja eniten ongelmakäyttäjiä on 25–34-vuotiaassa väestössä. Ongelmakäyttäjistä noin 80 % arvioitiin olevan amfetamiinin ongelmakäyttäjiä. (Partanen ym. 2007.) Kolme neljästä päihdehuollon huumeasiakkaasta
käytti opioideja, ja pääasiallisin ongelmapäihde pois lukien alkoholi ovat hoitoon hakeutuessa opioidit (55 %). Tämä kuvastaa osittain myös hoidon tarjontaa: tehokasta lääkkeellistä korvaushoitoa
on tarjolla oikeastaan vain opiaateista vieroittautumiseen. Sekakäyttö on hyvin yleistä (päihdehuollon asiakkaista 58 %:lla oli ainakin kolme ongelmapäihdettä) ja yksi merkittävä syy Suomessa tapahtuviin huumekuolemiin. Sekakäytön yleisyys aiheuttaa myös omat erityiset haasteensa päihdehoidolle. (Forsell 2012.)
Terveysneuvontapisteiden asiakasmäärät ovat lisääntyneet joka vuosi, mutta ongelmakäyttäjien
määrän ei arvioida lisääntyneen. Tämä kehitys näyttäisi osoittavan terveysneuvontapisteiden tavoittavan asiakaskuntansa vuosi vuodelta paremmin. On kuitenkin syytä muistaa, että viimeisin arvio
käyttäjien määrästä on jo kahdeksan vuoden takaa, vuodelta 2005.
Apteekit ovat tärkeitä terveysneuvontatyön edistäjiä ja käyttövälineiden hankintapaikkoja etenkin
alueilla joissa terveysneuvontapisteitä ei ole. Toisaalta joillekin käyttäjille kynnys käydä terveysneuvontapisteessä saattaa olla korkea. Tällaisen kynnyksen muodostumiseen vaikuttavat etenkin epäluulo palvelua kohtaan, pelko huumausaineiden käytön kirjaamisesta hoitojärjestelmän tietoihin
sekä huoli leimautumisesta. Epäluulot istuvat käyttäjillä tiukassa, vaikka terveysneuvontapisteet
ovat vuosia jatkuvalla toiminnallaan pyrkineet osoittamaan tällaiset huolet aiheettomiksi. Kuopion
apteekkeihin tehdyn sähköpostikyselyn mukaan osa apteekeista myy käyttäjille kolmen neulan ja
1

Opiaatit ovat huumausaineryhmän luonnontuotetta, joka jalostetaan oopiumunikosta ja ne vaikuttavat
keskushermostoa lamaavasti. Alkutuote on morfiini, josta edelleen valmistetaan heroiini ja muut opioidit.
Laajemmalla termillä opioidit käsitetään sekä luonnonaineet että synteettisesti lääkekäyttöön kehitetyt opiaatit.
Buprenorfiinit (kauppanimikkeet mm. Subuxone, Subutex) ja metadoni ovat opioidipohjaisia kipulääkkeitä joita
käytetään yleisesti korvaushoidossa. Buprenorfiini on selvästi eniten väärinkäytetty yksittäinen opioidi ja käyttö
tapahtuu pääasiassa pistämällä.
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ruiskun paketteja, joissa on mukana infolehtinen Portista. Tällaisia paketteja myydään Kuopion apteekeista karkeasti arvioituna vuodessa pari tuhatta.
Huumeisiin liittyvä rikollisuus
Poliisin rekistereistä saadaan lähinnä lukuja huumausaineisiin liittyvistä rikoksista. Vuoden 2013
osalta tiedot ovat poliisin esittämiä arvioita koko vuoden määrästä. Vuonna 2012 Pohjois-Savon alueella tapahtui 703 huumausainerikosta joista 50 oli törkeitä. Vuonna 2013 on arvioitu huumausainerikosten määräksi 642, joista törkeiksi nimettyjä on 27. Pohjois-Savossa poliisin tietoon tulleet
huumerikokset vähentyivät vuoden 2013 tammi – lokakuun aikana 8,6 prosentilla vastaavaan viime
vuoden ajanjaksoon verrattuna. (Pohjois-Savon poliisin tilastoja.)
Infektiot
Terveysneuvontapisteiden yksi tärkeimpiä tehtäviä on suojata käyttäjiä ja heidän läheisiään ja tätä
kautta koko väestöä tarttuvilta infektioilta. Vaikka tartuntojen määrät esimerkiksi HIV:n tapauksissa
ovat pysyneet erittäin alhaisina sekä hepatiitti-tartuntojen määrät ovat laskeneet merkittävästi
2000-luvun alusta, liittyy suoneen pistämiseen erittäin räjähdysherkkä tartuntariski. Epidemiat leviävät nopeasti käyttäjien keskuudessa ilman puhtaiden välineiden tarjontaa. Suonensisäisten huumeiden käyttäjät ovat korkean riskin ryhmässä sekä pistämisen että seksin välityksellä tarttuville
taudeille. (Arponen ym. 2008.)
Vuonna 2012 kaikista Suomessa ilmoitetuista HIV-tartunnoista vain 5 tapausta oli peräisin ruiskuhuumeiden käytöstä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ei ole vuoden 2013 aikana ilmoitettu yhtäkään uutta HIV-tartuntaa. Aikaisempien vuosien tapauksien yhteydessä tartuntatapaa ei ole ilmoitettu (Tartuntatautirekisterin tilastotietokanta a.)
Hepatiitti-C:n on arvioitu tulevaisuudessa olevan merkittävä kansanterveydellinen rasitus, jonka ehkäisy on tärkeä osa terveysneuvontapisteiden toimintaa. Tutkimuksissa on arvioitu suonensisäisesti
huumeita käyttävistä 70–80 % kantavan hepatiitti-C:tä. (Jaakkola ym. 2013.) Toisin kuin hepatiittiA:lle ja -B:lle, hepatiitti-C:tä vastaan ei ole rokotetta. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ilmoitettiin
vuonna 2012 0 hepatiitti-A, 7 kroonista hepatiitti-B sekä 57 hepatiitti-C tartuntaa. 1. joulukuuta 2013
mennessä oli ilmoitettu 0 hepatiitti-A, 7 kroonista hepatiitti-B sekä 47 hepatiitti-C tartuntaa. Uusien
Hepatiitti-C tartuntojen määrä on saatu laskemaan noin puoleen vuoden 2000 huipusta. (Tartuntatautirekisterin tilastotietokanta b.) Nämä muutokset noudattavat koko Suomen laajuista trendiä.
Valtakunnallisesti hepatiitti-C tartunnoista noin puolen on ilmoitettu johtuvan ruiskuhuumeiden
käytöstä, 40 %:ssa tapauksista tartuntatapa on ollut tuntematon (Jaakkola ym. 2013).
Päihdepalvelut
Vuonna 2011 tehdyn Kuopion palvelualueuudistuksen jälkeen perustettiin Terveydenhuollon palvelualueelle Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avainprosessi, jonka alaisuudessa toimii Kuopion kaupungin Päihdeyksikkö. Käytännössä Kuopion kaupunki tuottaa päihdehuollon erityispalvelut ostopalveluna Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiöltä. Päihdepalvelusäätiö on juridisesti itsenäinen yhteisö, jonka ovat perustaneet Kuopion kaupunki, yhteistyökunnat sekä kolmannen sektorin järjestöt.
Päihdepalvelusäätiö tarjoaa avohoitopalveluita päihdeongelmaisille ja heidän omaisilleen sekä osastolla tapahtuvaa kuntoutusta ja vieroitushoitoa. Säätiö vastaa korvaushoidosta yhdessä Kuopion yliopistollisen sairaalan ja terveyskeskusten kanssa. Päihdepalvelusäätiö on vastuussa Portti -terveysneuvontapisteiden toiminnasta Kuopiossa.
Vuonna 2012 Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön Päihdeklinikan asiakkaista hoitorekisteriin kirjatuiden pääpäihteiden mukaa 142 henkilöä oli hoidossa huumausaineiden, 15 lääkkeiden ja 75 monipäihderiippuvuuden vuoksi. Avopalveluissa oli 9268 huumausainetaustaisten henkilöiden asiakaskäyntiä. Asiakaskäyntejä kertyi paljon, koska korvaushoitopotilaiden käyntivälit ovat tiheät.
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Päihdeklinikalla oli 2012 vuoden lopussa 20 omaa korvaushoitopotilasta. Päihdepalvelusäätiö vastaa viikonloppuisin ja pyhäpäivinä kaikkien kuopiolaisten korvaushoitopotilaiden lääkkeenjaosta.
(Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö, toimintakertomus 2012.)

2.2. Portti ja sen toiminta
Vuoden 2004 alussa voimaan tulleessa tartuntatautiasetuksen muutoksessa (1383/2003) on kuntien
tehtäväksi määritelty tartuntatautien vastustamistyö, johon sisältyy terveysneuvonta huumeita suonensisäisesti käyttäville sekä käyttövälineiden vaihto torjunnan edellyttämän tarpeen mukaisesti.
Terveysneuvontapisteiden toiminta perustuu haittojen vähentämisen politiikkaan, jonka tarkoitus
on pienentää sekä yksilöllisiä että kansanterveydellisiä huumeidenkäytöstä aiheutuvia ongelmia ja
riskejä. Terveysneuvontatyö on useissa tutkimuksissa osoittautunut tehokkaaksi HIV- ja hepatiittitartuntojen ehkäisijäksi. Terveysneuvontapisteet ovat matalan kynnyksen palveluita, joissa asiakkailta ei vaadita sitoutumista tai halukkuuden osoittamista huumeidenkäytön lopettamiseen. Asiointi tapahtuu nimettömänä. Toiveena kuitenkin on saada ihmiset huolehtimaan omasta terveydestään sekä innostumaan omasta kuntoutumisestaan.
Terveysneuvontapisteitä ryhdyttiin perustamaan Suomeen 1990-luvun lopussa. Tällä hetkellä terveysneuvontapisteitä toimii noin 35 eri paikkakunnalla. Terveysneuvontapiste Portti avattiin Kuopion keskustaan vuonna 1999, lisäpiste Kuopion Petoselle avattiin syksyllä 2012. Kuopion Seudun
Päihdepalvelusäätiön ylläpitämät Portti-terveysneuvontapisteet Kuopion keskustassa ja Petosen
kaupunginosassa tarjoavat terveysneuvontaa ja neulojen vaihtoa suonensisäisesti huumeita käyttäville. Terveysneuvontapisteiden toiminta on Kuopion kaupungin rahoittamaa.
Vuonna 2012 Portissa asioi 283 eri asiakasta ja käyntikertoja oli yhteensä 2531. Puhtaita ruiskuja
jaettiin vuonna 2012 111 940 kpl ja palautusprosentti oli noin 98 %. Seuraavat kuviot kertovat Portin
asiakas- ja käyntimäärien kehityksestä vuosien 2000–2012 välillä.

Asiakasmäärät Portissa vuosina 2000 - 2012
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Asiakaskäynnit Portissa vuosina 2000-2012
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Keskustan Portti on auki kolmena päivänä viikossa ja Petosen Portti kerran viikossa, yhteensä aukiolotunteja on kymmenen. Jatkossa raportissa termillä Portti viitataan molempiin pisteisiin yhdessä.
Portin käytännön toiminnasta vastaa tehtävään palkattu sairaanhoitaja, jonka kanssa Portin aukioloaikoina on odotustilan puolella toinen työntekijä. Aulan puolella työskentelevät henkilöt ovat
päihdeklinikan henkilökuntaa, Irti huumeista ry:n vapaaehtoisia, Kuopion kaupungin asukaspalvelujen Natte-projektin asumisen ohjaajia sekä yksi tehtävään palkattu tuntityöntekijä.
Portissa asiointi tapahtuu anonyymisti rekisteröimällä nimimerkki, jonka yhteydessä kysytään asiakkaan sukupuoli ja syntymävuosi. Muita henkilötunnistetietoja asiakkaista ei kerätä. Asiointi Portissa on täysin ilmaista. Portin palveluihin kuuluvat pistosvälineiden vaihto: välineitä saa kerralla
mukaansa enintään 60 kappaletta, ja vain saman verran kuin palauttaa käytettyjä neuloja ja ruiskuja.
Tällä tavoin varmistetaan käytettyjen pistosvälineiden palautuminen ja niiden päätyminen turvalliseen jätekäsittelyyn. Kymmenen kappaleen paketin saa ilman palautetavia välineitä. Yksi asiakas voi
vaihtaa pistosvälineitä Portissa vain kerran päivässä. Neulojen ja ruiskujen lisäksi vaihdettaessa jaetaan lääkekuppeja, puhdistusvälineitä, lääkevoidetta, kondomeja sekä filttereitä. Filttereitä jaetaan
Kuopiossa ilmaiseksi pistosvälineiden mukana, joissakin terveysneuvontapisteissä ne ovat maksullisia. Ilmaisilla filttereillä pyritään ehkäisemään lääkkeiden pistoskäytön aiheuttamia vaurioita elimistössä, jotka voivat johtaa muun muassa sokeutumiseen, verenmyrkytykseen tai kuolioon.
Pistosvälineiden vaihdon lisäksi Portin tehtävä on edistää asiakkaiden terveyttä tarjoamalla terveysneuvontaa. Terveysneuvontaan kuuluvat filtterin käytön ja hygienian merkityksestä kertominen
sekä oikein pistämiseen ja suonien varjeluun liittyvien ohjeiden antaminen. Tärkeänä tehtävänä on
myös käyttäjien terveydelle haitallisten uskomusten kumoaminen, joita liittyy esimerkiksi pistämisen eri tapoihin. Hoitoon hakeutumista pohtivia ohjataan eteenpäin päihdepalveluihin. Portista voi
hakea lähetteen hepatiitti- ja HIV-testeihin, sekä paikan päällä tarjotaan asiakkaille A- ja B-hepatiittirokotuksia. Lääkäri on Portissa tavattavissa kaksi tuntia viikossa. Ensisijaisesti lääkäri voi määrätä
antibioottikuurin infektiotapauksissa, mutta myös vakavampien oireiden tutkiminen ja asiakkaan
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eteenpäin sairaanhoidossa ohjaaminen on tärkeää. Osalla on suuri kynnys hakeutua yleisterveyttä
koskevissa asioissa palveluiden piiriin. Lääkärin vastaanotto on Kuopion terveysneuvontapisteissä
valtakunnallisesti ainutlaatuinen kokeilu, josta on saatu pääasiassa hyviä kokemuksia. Toisaalta terveysneuvontapisteiden tarkoitus ei ole muuttua hoidollisiksi yksiköiksi, vaan toteuttaa niille annettua perustehtävää.
Terveyteen liittyvien asioiden ohella Portti tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden keskusteluun sekä
pientä purtavaa mehun ja keksien muodossa. Monen asiakkaan kohdalla ravitsemuksesta huolehtiminen on heikkoa ja siksi edes pieni tarjottava on heille erittäin merkityksellistä.

3 Aineisto ja menetelmät
Yhteystyö tutkimuksen toteuttamiseksi aloitettiin Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön kanssa alkuvuodesta 2013. Tutkimuksen suunnittelussa ovat olleet mukana Kuopion kaupungin mielenterveysjohtaja Pirjo Saarinen, Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön toimitusjohtaja Esko Blåfield, ItäSuomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori Juho Saari sekä Itä-Suomen yliopiston terveyden ja mielenterveyden psykologian professori Kirsi Honkalampi. Professori Juho Saari toimi tutkimuksen johtajana. Tutkimuksen tekoon osallistuivat Kuopion psykiatrian keskuksen sairaanhoitaja
Annina Kaarijoki keräämällä haastatteluita sekä tekemällä huomioita Portissa ja Itä-Suomen yliopiston tutkimusavustaja Kristiina Laipio keräämällä haastatteluita sekä kirjoittamalla raporttia. Tutkimus rahoitettiin Kuopion kaupungin VTR-rahoituksella sekä Itä-Suomen yliopiston KWRC-rahoituksella. Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettinen toimikunta on myöntänyt tutkimukselle puoltavan
lausunnon.
Huumeiden käyttäjiä on tutkittu paljon lähinnä hoitotilastojen- ja hoidossa tehtyjen kyselyiden
avulla. Ottamalla tutkimusjoukoksi terveysneuvontapisteiden asiakkaat, tutkimus on pyrkinyt tavoittamaan myös ne ihmiset, jotka eivät ole päihdehoitojärjestelmän piirissä. Terveysneuvontapisteiden asiakkaita ja henkilökuntaa on aiemmin tutkittu laadullisilla haastattelumenetelmillä muun
muassa Riikka Perälän väitöskirjassa (Perälä, 2012). Tämä on kirjallisuuskartoituksen perusteella
ensimmäinen suomalainen määrällisiä menetelmiä pääasiassa käyttävä tutkimus terveysneuvontapisteiden asiakkaista. Määrällisten menetelmien avulla voidaan antaa tiivis ja yleiskuvaa rakentava
esitys siitä, keitä terveysneuvontapisteissä käyvät ihmiset ovat ja millaista heidän elämänsä on. Tällaista kuvaa tarvitaan, kun palvelujärjestelmiä kehitetään mahdollisimman tavoittaviksi. Toisaalta
tiedostamme, että monet elämän moninaisuuteen vaikuttavat tekijät eivät välttämättä pääse esille
valitun menetelmän kautta. Tutkimusotantana aineisto edustaa näytettä, koska huumeiden käyttäjistä tai Portin asiakkaista ei ollut mahdollisuutta kerätä aineistoa satunnaisotannalla. Voi olla, että
Portin asiakaskuntaan valikoituvat tietynlaiset huumeiden käyttäjät, jolloin tutkimus kuvaa paremmin terveysneuvontapisteissä käyviä huumeiden käyttäjiä, kuin kertoo yleisesti kaikista suonensisäisten huumeiden käyttäjistä.

3.1. Aineiston keruu
Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella (Liite 1.). Kyselylomaketta suunniteltaessa mallina käytettiin vuoden 2012 Kuopion leipäjonotutkimuksessa käytettyä lomaketta. Asiakkaiden
käyntien nopeus Portissa vaikutti lomakkeen suunnitteluun, sen oli oltava tarpeeksi lyhyt ja helppo
täytettäväksi. Kuopion leipäjonotutkimusta koski sama ajankäytön rajallisuus. Käyttämällä samaa
lomaketta on lisäksi mahdollista saada vertailukelpoista aineistoa ryhmistä. Kyselylomakkeen kokonaispituudeksi muodostui neljä liuskaa. Temaattisina kokonaisuuksina käytettiin hyvinvointia ja
terveyttä, asenteita, palvelujen ja tulonsiirtojen käyttöä. Kysymyksiä räätälöitiin ottamaan huomiPostiosoite
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oon vastaajaryhmä ja sen erityispiirteet. Kyselyn kolmas sivu käsitteli erityisesti huumeiden käyttöön liittyviä kysymyksiä. Näiden lisäksi selvitettiin vastaajien taustatietoja. Palvelu-, tulonsiirto ja
taustamuuttujissa oli huomioitava vastaajien anonymiteetin säilyttäminen, jonka vuoksi joistakin
teemoista, kuten huostaanotoista ja korvaushoidosta, on pidättäydytty kysymästä.
Kyselylomakkeen mukana jaettiin jokaiselle vastaajalle tutkimustiedote (Liite 2.) Tiedotteessa kerrottiin tutkimuksen taustoista ja tarkoituksesta, vastuuhenkilöistä, tutkimuksen riippumattomuudesta Portissa tehtävään työhön ja vastaajien asiakassuhteisiin, nimettömänä vastaamisesta sekä lomakkeiden turvallisesta säilyttämisestä. Tiedote korvasi erikseen jokaisen vastaajan kanssa tehtävän tutkimussopimuksen.
Lomake pilotoitiin maaliskuun 2013 alussa, jolloin kerättiin kokeeksi muutama täytetty lomake sekä
pyydettiin terveysneuvontapisteiden työntekijöiltä ja asiakkailta palautetta lomakkeesta. Palautteen
pohjalta lomake muotoiltiin lopulliseen muotoonsa.
Aineiston keruu suoritettiin kesä-elokuussa 2013, jonka lisäksi syyskuussa 2013 kerättiin lomakkeita
yhden viikon ajan. Vastaajat täyttivät lomakkeen terveysneuvontapisteissä käyntinsä aikana tutkimusavustajan läsnä ollessa. Terveysneuvontapisteen työntekijät esittelivät kyselyä ja motivoivat asiakkaita vastaamaan, tutkimusavustaja kertoi suullisesti kyselyn taustoista ja tavoitteista sekä toteutuksesta. Tarvittaessa tutkimusavustaja avusti tai ohjasi lomakkeiden täyttämisessä sekä vastasi tutkimusta koskeviin kysymyksiin. Lomakkeita ei pääsääntöisesti annettu kotiin mukaan täytettäväksi,
koska niiden palautuminen katsottiin epätodennäköiseksi.

3.2. Katoanalyysi
Tutkimuksen aineistonkeruuvaiheessa pyrittiin tarjoamaan jokaiselle Portin asiakkaalle mahdollisuus vastata kyselyyn. Kuitenkin ennen kuin asiakkaalle ehdotettiin lomakkeen täyttämistä, oli otettava huomioon tilannesidonnaiset seikat kuten asiakkaiden sen hetkinen päihtymys sekä mieliala.
Portin työntekijöiden rooli oli erittäin merkittävä heidän tunnistaessaan milloin kävijältä olisi sopivaa kysyä osallistumista.
Lomakkeita jaettiin terveysneuvontapisteissä 112, joista 100 palasi täytettyinä ja kahdeksan keskeytettyinä. Neljästä kotiin mukaan annetusta lomakkeesta ei palautunut yksikään. Terveysneuvontapisteissä asioi keräysaikana 208 eri asiakasta, joista 16 oli ilmoittanut kotikunnakseen jonkin
muun kuin Kuopion. Myös heitä on pyydetty osallistumaan tutkimukseen. Kyselyn vastausprosentti
oli 48 %, jota voidaan pitää hyvänä tuloksena, koska pitkällä keruuvälillä onnistuttiin tarjoamaan
suurimmalle osalle Portin asiakkaista lomaketta täytettäväksi ja tutkimusavustajan arvion mukaan
suurin osa vakioasiakkaista vastasi kyselyyn. Portin asiakkailta kysytään nimimerkin rekisteröinnin
yhteydessä taustatietoina sukupuoli ja syntymävuosi. Näiden tietojen avulla voitiin tarkasti vertailla,
vastasivatko tutkimukseen osallistuneiden ja Portin asiakkaiden ikä- ja sukupuolijakaumat toisiaan,
eli onko tutkimuksen aineisto jollain tavoin vinoutunutta.
Vastaajien ikä- ja sukupuolijakaumat olivat pitkälti samansuuntaiset kuin Portin koko asiakaskunnassa. Naisten sekä 25–45-vuotiaiden osuus on tutkimuksessa hieman korostunut. Toisaalta taas
sukupuolittain jaettuja ikäjakaumia tarkastellessa huomattiin, että 16–25-vuotiaat naiset ovat tutkimuksen aliedustetuin ryhmä. Muuten ikäjakaumat ovat molemmilla sukupuolilla samansuuntaiset.
Tutkimusaineistoa kerättäessä huomattiin, että haluttomuutta vastata kyselyyn esiintyi etenkin ensikertalaisten ja harvaan käyvien asiakkaiden kohdalla. Asiakkaiden käyntitiheyksistä ei kuitenkaan
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ollut Portin rekisteristä saatavilla tietoa, eikä käyntivälejä kysytty lomakkeessa. Tutkimuksen jakaumat perustietojen osalta noudattelevat muissa huumeiden käyttäjiä koskevissa tutkimuksissa havaittuja piirteitä (esim. Forsell 2013).
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3.3. Yleisluontoisia havaintoja kävijöistä
Havainnot perustuvat Portin ja Päihdepalvelusäätiön työntekijöiden kanssa käytyihin keskusteluihin sekä tutkimusavustajien tekemiin havaintoihin Portissa.
Huumausaineiden käyttöä esiintyy kaikissa sosiaaliluokissa, käytön muodot ja sosiaaliset vaikutukset voivat kuitenkin vaihdella suuresti. Voi olla, että huumeiden käytöstä aiheutuvan sosiaalisen stigman vuoksi esimerkiksi osa työelämässä olevista käyttäjistä ei asioi Portissa. Tutkimusavustajan havaintojen sekä Portin asiakkaiden ja työntekijöiden kertomusten pohjalta voidaan arvella, että Kuopiosta löytyy huumeiden käyttäjien joukko, joka karttaa Portissa käyntiä ja mahdollisesti muita yhteiskunnan palvelujärjestelmiä. Osa asiakkaista vie puhtaita neuloja ystävilleen, jotka itse eivät käy
Portissa ja Portin lääkäriltä saatetaan hakea toiselle antibioottia tulehdukseen, kun asianomainen ei
itse uskaltaudu tai kykene hakeutumaan lääkäriin.
Portin asiakkaiden joukossa kaikenlaiset sekä mielenterveydelliset että fyysiset terveysongelmat korostuvat. Pitkäaikainen hygienian ja kroonisten sairauksien laiminlyönti, infektiot ja pienet tapaturmat näkyvät ulkoisesta olemuksesta. Omaa olotilaa säädellään erilaisilla huume- ja lääkeaineilla lähes jatkuvasti. Käytössä olevien eri aineiden kirjo ja määrä on mittava. Monipäihderiippuvuus on
yleistynyt jatkuvasti ja asettaa omat haasteensa hoidollisille toimenpiteille. Yhä useammat terveysriskit johtuvat sekakäytöstä.

4 Tulokset
Tutkimustulosten raportointi keskittyy perusjakaumien ja -tulosten esittelyyn. Tarkempia aineistoon pohjautuvia analyysejä tehdään myöhemmin julkaistavissa vertaisarvioiduissa artikkeleissa, teoksissa ja opinnäytetöissä. Kaikki tutkimukseen liittyvät julkaisut saatetaan Kuopion kaupungille
tiedoksi niiden julkaisun yhteydessä.
Tutkimustuloksia on tarkasteltu suhteessa vastaajien sukupuoleen. Tulosten havainnollistamiseksi
käytetyissä kuvioissa on tulokset esitelty sukupuolittain luokiteltuna. Sukupuoli jonkin muun taustatekijän sijaan on valittu, koska sillä näyttäisi alustavien havaintojen mukaan olevan merkitystä
etenkin hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Toinen eroja tuottava taustamuuttuja oli vastaajan
työtilanne. Osassa työtilannetta kuvaavista ryhmistä koostui alle viidestä henkilöstä, jolloin ryhmien
edustavuus tilastollisessa mielessä ei ole validia. Kuitenkin tuloksissa näkyvien erojen vuoksi ryhmien välisiä tuloksia on haluttu esittää tässä julkaisussa. Joissakin kysymyksissä on myös eritelty
ikäryhmien välisiä eroja, jos niiden on katsottu olevan tulosten kannalta aiheellisia.
Joidenkin kysymysten tuloksia on vertailtu vielä julkaisemattoman vastaavan kokonaisväestöä koskevan kyselyn kanssa (Saari, julkaisematon aineisto). Näin on tehty, jotta tutkittavan ryhmän erityispiirteet suhteessa valtaväestöön tulisivat paremmin näkyville.

4.1. Kohderyhmä
Kyselylomakkeessa selvitettiin vastaajien taustatietoja. Tietoina kerättiin sukupuoli, kansalaisuus,
ikä, ikä jolloin vastaaja on aloittanut suonensisäisen huumeiden käytön, koulutustaso, työtilanne,
asumismuoto, osallistuminen uskonnollisen yhteisön toimintaan, ruoka-apuun turvautuminen,
huumeiden takia saadut tuomiot, kotitalouden aikuisten ja lapsien määrä sekä kotitalouden käytössä
olevat tulot asunto-, ruoka- ja muiden pakollisten menojen jälkeen. Osa taustatiedoista käsitellään
tässä osiossa, osa aihepiiriin kannalta oleellisissa muissa osioissa.
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Vastaajista kaksi kolmasosaa oli miehiä (66 %) ja yksi kolmasosa (32 %) naisia. Vastaajat olivat
kaikki Suomen kansalaisia, yhdellä henkilöllä oli kaksoiskansalaisuus. Terveysneuvontapisteiden
asiakkaat painottuvat nuoriin ikäluokkiin. 16–25-vuotiaita vastaajista oli noin joka viides (22 %).
Alle 18-vuotiaita vastaajajoukossa ei todennäköisesti ole, koska Portissa asioimisen ikäraja on 18
vuotta. Nimettömyyden periaatteen vuoksi iän arviointi kuitenkin perustuu vain asiakkaan omaan
ilmoitukseen syntymävuodestaan. 26–35-vuotiaiden ikäryhmä oli suurin ryhmä, heitä oli vastaajista
yli puolet (58 %). 36–45-vuotiaita oli 15 % ja 46–55-vuotiaita vain 2 % vastaajista. Yli 55-vuotiaita
vastaajia ei ollut yhtään. Naiset olivat keskimäärin nuorempia kuin miehet. Naisista joka kolmas (28
%) oli 16–25-vuotias, miehistä joka viides (20 %). 26–35-vuotiaissa naisten ja miesten suhteelliset
osuudet olivat samat. Miehiä yli 36-vuotiaista oli joka viides (20 %) ja naisista 13 %. Kaikki yli 46vuotiaat olivat miehiä.
Ikääntyneemmän väestön poissaoloa selittävät vasta 1990-luvulta alkanut huumeiden käytön vakiintuminen Suomessa, kuntoutuminen, muiden palvelujärjestelmien piiriin siirtyminen sekä kuolemantaukset. Pienen edustavuutensa vuoksi vanhimmaksi ikäluokaksi on määritelty yli 36-vuotiaat.
Vastaajien keskimääräinen koulutustaso ei ole korkea. Perus- tai kansakoulun oli keskeyttänyt noin
joka kymmenes (9 %) vastaaja. Lähes puolet (46 %) vastaajista oli käynyt vain perus- tai kansakoulun. Lukion tai ammattikoulun oli suorittanut 39 % ja opiston tai korkeakoulun oli suorittanut 5 %
vastaajista. Osa vastaajista on saattanut ilmoittaa kesken jääneen koulutuksen tai tällä hetkellä suorittamansa koulutusasteen, vaikka lähtökohtaisesti kysymyksen on tarkoitus selvittää korkein loppuun asti suoritettu koulutus. Peruskoulun keskeyttäneitä oli molemmissa sukupuolissa suunnilleen
sama osuus, mutta muuten naiset olivat hieman korkeammin koulutettuja. Lähes puolet (47 %) naisista oli suorittanut toisen asteen opinnot, kun miehistä toisen asteen käyneitä oli 35 %. Ikäryhmittäin tarkasteltuna yli 36-vuotiailla on useimmin suoritettuna opisto- tai yliopisto-asteen tutkinto (24
%).
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Suurin osa vastaajista (43 %, n 43) ilmoitti työtilanteekseen työtön tai lomautettu. Seuraavaksi yleisintä oli kotona oleminen, heitä oli vastaajista viidesosa (22 %, n 22). Eläkeläisiä oli noin 10 % (n
10) vastaajista ja opiskelijoita 7 % (n 7). Työkokeilussa oli 6 % (n 6), töissä määrä- tai osa-aikaisesti
7 % (n 7) ja töissä pysyvästi 4 % (n 4) vastaajista. Suluissa on kerrottu ryhmien sisäisten havaintoyksikköjen määrä.
Sukupuolten välillä oli jonkin verran eroja työtilanteissa, mutta selvien johtopäätösten tekeminen
töihin kiinnittymisen eroista miesten ja naisten välillä on vaikeaa. Työkokeilussa olevista enemmistö
oli naisia, samoin töissä pysyvästi olevista. Toisaalta määrä- tai osa-aikaista työtä tekevistä kaikki
olivat miehiä. Samoin kotona oleminen oli jonkin verran yleisempää naisilla.
Ikäluokittain tarkasteltuna työtilanteessa näkyi selkeitä eroja. 16–25-vuotiaista 41 % ilmoitti olevansa kotona ja opiskelijoita heistä oli 18 %. 26–35-vuotiaista puolet (53 %) oli työttömiä tai lomautettuja. Kaikki eläkeläiset, töissä määrä- tai osa-aikaisesti käyvät sekä töissä pysyvästi käyvät
olivat yli 26-vuotiaita. Eläkeläisiä oli 26–35-vuotiaista 7 % ja yli 36-vuotiaista 24 %.
Pääosa (81 %) vastaajista ilmoitti asuvansa vuokra-asunnossa. Kunnan vuokra-asunnossa ilmoitti
asuvansa vain 4 %. Kuitenkin asiakkaiden kertomusten ja työntekijöiden haastatteluiden perusteella
arvioituna kunnan vuokra-asunnoissa asuvien osuus on huomattavasti tätä suurempi. Saattaa olla,
etteivät asiakkaat tunnista Kuopion kaupungin omistamia vuokrayhtiöitä kunnan vuokra-asunnoiksi ja asiaa olisi pitänyt kysymyksenasettelussa tiedustella nimeämällä tällaiset yhtiöt. Asunnottomia oli vastaajista 9 %. Asunnottomuus oli yleisempää miesten (11 %) kuin naisten (6 %) keskuudessa. Vain 2 % ilmoitti asuvansa tukiasunnossa ja 3 % vastaajista asui omistusasunnossa.
Kotitalouden kokoa mitattiin kysymällä erikseen aikuisten ja lasten lukumäärät kotitaloudessa. Kotitalouden ja perheen käsite näytti olevan vastaajille jossain määrin hämärä. Kotitaloudella tarkoite-
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taan samassa taloudessa asuvia henkilöitä, perhe taas sisältää vastaajan subjektiivisesti omaan perheeseensä käsittävät henkilöt. Perheen ja kotitalouden sekoittuminen havaittiin asiakkaiden pohtiessa näitä kysymyksiä ja etenkin lapsiensa tilannetta lomaketta täyttäessään.
Yli puolet (54 %) asui yhden aikuisen kotitaloudessa. Kahden aikuisen kotitalouksia oli 42 % ja kolmen tai useamman aikuisen kotitaloudessa asui 4 %. Miehet asuivat useammin yhden aikuisen kotitalouksissa ja naiset kahden aikuisen kotitalouksissa. Kaikki kolmen tai useamman aikuisen kotitalouksissa asuvat olivat miehiä. Miehistä 61 % ja naisista 41 % asui yhden hengen kotitaloudessa.
Naisista 59 % ja miehistä 33 % asui kahden hengen kotitaloudessa.
Tuloksia tulkittaessa on suhtauduttava varoen ilmoitettuihin lasten lukumääriin. Kuten aikaisemmin esitettiin, osalla vastaajista perheen ja kotitalouden käsitteet ovat voineet sekoittua, jolloin ilmoitetuissa lasten määrässä ei voida olla varmoja, asuvatko lapset todella samassa kotitaloudessa.
Myös puuttuvia tietoja on huomattava määrä, 18 % vastauksista. Tämä johtuu siitä, että tallennettaessa tyhjäksi jätetyt kohdat on merkattu puuttuviksi tiedoiksi eikä esimerkiksi nollaksi lapseksi. Todennäköistä on, että ainakin osa vastaajista, joilla ei ole lapsia, on jättänyt kohdan välistä. Varmaksi
tätä ei kuitenkaan voida sanoa, ja on kunnioitettava vastaajan päätöstä jättää vastaamatta lapsia koskevaan kysymykseen, oli syy tähän mikä hyvänsä.
Runsaasti yli puolet (66 %) ilmoitti asuvansa lapsettomassa kotitaloudessa. Yksilapsisia perheitä oli
10 % kotitalouksista ja kaksilapsisia perheitä 3 %. Kotitalouksista 3 % oli kolme- tai useampilapsisia.

4.2. Huumeiden käyttö
Taustatietoja kerätessä kysyttiin vastaajilta, minkä ikäisenä he olivat alkaneet käyttää suonensisäisesti huumeita. Joka kolmannella (31 %) suonensisäinen käyttö oli alkanut jo alle 18-vuotiaana, miehillä (38 %) useammin kuin naisilla (22 %). Puolella vastaajista (51 %) suonensisäinen käyttö oli
alkanut 18–25-vuotiaana. Kymmenesosalla (12 %) 26–35-vuotiaana ja yli 36-vuotiaana suonensisäisen käytön oli aloittanut 3 %, joista kaikki olivat miehiä. Ikä korreloi suonensisäisen käytön aloittamisen kanssa: mitä korkeampi oli vastaajan ikä, sitä myöhemmin tämä oli yleensä aloittanut suonensisäisen käytön.
Vastaajilta kysyttiin myös, oliko heille langetettu huumeiden käyttöön liittyviä tuomioita viimeisen
kahden vuoden aikana. Lähes puolella (45 %) ei ollut tuomioita huumeiden käyttöön liittyen. Miehillä oli naisia useammin jonkinasteinen huumeisiin liittyvä tuomio. Nuoremmissa ikäryhmissä tuomiot olivat yleisempiä kuin vanhemmissa. Sakkoa oli saanut kolmasosa (33 %) vastaajista, 16–25vuotiaiden joukossa vastaavasti yli puolet (59 %) oli saanut sakkotuomion. Yhdyskuntapalveluun oli
tuomittu vain 1 %, ehdolliseen vankeuteen 11 % ja ehdottomaan vankeuteen 8 % vastaajista. Ehdottomaan vankeuteen tuomittu oli useammin mies (9 %) kuin nainen (3 %).

4.3. Hyvinvointi ja terveys
Terveysneuvontapisteiden asiakkaiden elämänlaatua selvitettiin kysymällä heidän henkilökohtaisia
tuntemuksiaan omasta elämästään viimeisen kuukauden ajalta. Heiltä kysyttiin tyytyväisyydestä
elämään yleisesti sekä tyytyväisyydestä omaan fyysiseen sekä henkiseen terveyteen. Kysyttiin myös,
ovatko vastaajat tunteneet itsensä yksinäisiksi tai masentuneiksi viimeisen kuukauden aikana. Vastausvaihtoehdot olivat ”hyvin harvoin”, ”joskus”, ”melko usein” ja ”jatkuvasti”.
Kaikki hyvinvoinnin mittarit olivat merkittävästi alhaisemmalla tasolla kuin koko väestöä koskevassa kyselyssä. Ero elämään tyytyväisyydessä valtaväestöön vertailtuna on mittava, vertailuväestöstä 40 % tunsi itsensä jatkuvasti tyytyväiseksi elämäänsä. Myös yksinäisyyden ja masennuksen
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kokeminen koskettivat Portin asiakkaita useammin. Väestötason kyselyssä noin 80 % vastasi tuntevansa itsensä hyvin harvoin masentuneeksi tai yksinäiseksi.
Tyytyväiseksi elämäänsä viimeisen kuukauden aikana hyvin harvoin oli tuntenut itsensä joka kymmenes (12 %) vastaaja. Joskus tyytyväiseksi itsensä tunsi kolmannes vastaajista (27 %). Yli puolet
(55 %) tunsi itsensä melko usein tyytyväiseksi elämäänsä. Jatkuvasti tyytyväiseksi tunsi itsensä vain
6 %.

Kun ajattelet elämääsi viimeisen kuukauden aikana,
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Miesten ja naisten välillä vallitsee selkeä hyvinvointiero. Hyvin harvoin itsensä tyytyväiseksi kokeminen oli kaksi kertaa yleisempää naisten joukossa (19 %) kuin miesten (9 %) ja jatkuvasti itsensä
tyytyväiseksi tunsi vain 3 % naisista. Lisäksi työtilanteekseen kotona (23 %) merkinneet ja iältään
nuorin ryhmä, 16–25-vuotiaat (18 %) ilmoittivat muita useammin olevansa hyvin harvoin tyytyväisiä
elämäänsä. Nuorten korkeaa osuutta selittää – ainakin osin - myös heidän korkea osuutensa kotona
olevien ryhmässä. Elämässään tyytyväisimpiä (melko usein tai jatkuvasti tyytyväiseksi itsensä tuntevat) olivat töissä pysyvästi olevat (100 %), opiskelijat (86 %) sekä eläkeläiset (78 %).
Fyysiseen terveyteensä tyytyväisiä oli hyvin harvoin kymmenesosa (12 %) vastaajista. Joskus fyysiseen terveyteensä tyytyväisiä oli kolmannes (27 %), melko usein tyytyväisiä puolet (50 %) ja jatkuvasti kymmenesosa (11 %) vastaajista. Naiset olivat hieman useammin tyytymättömiä omaan fyysiseen terveyteensä. Hyvin harvoin tai joskus tyytyväisiä terveyteensä oli miehistä kolmasosa (32 %)
ja naisista puolet (53 %). Kotona oleminen heikensi jonkin verran kokemusta fyysisestä terveydestä:
viidesosa (18 %) kotona olevista ilmoitti olevansa hyvin harvoin tyytyväisiä fyysiseen terveyteensä.
Henkiseen terveyteensä tyytyväisiä oli hyvin harvoin 15 % vastaajista. Joskus tyytyväisiä oli viidesosa
(22 %), melko tyytyväisiä lähes puolet (48 %) ja jatkuvasti tyytyväisiä oli 14 %. Henkisen terveyden
kokeminen näytti olevan sukupuolittunutta, ainakin asteikon ääripäissä. Naisista joka neljännes (25
%) koki hyvin harvoin tyytyväisyyttä henkiseen terveyteensä, miehistä hyvin harvoin tyytyväisiä oli
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joka kymmenes (11 %). Jatkuvasti tyytyväisiä henkiseen terveyteensä oli miehistä joka viides (20 %),
mutta naisista vain 3 %. Iällä oli merkitystä henkisen terveyden kokemukseen. Tyytyväisyys omaan
henkiseen terveyteen lisääntyi ikääntymisen myötä. Kotona olevat (50 %), työttömät tai lomautetut
(41 %) sekä opiskelijat (43 %) olivat kaikista tyytymättömimpiä (hyvin harvoin tai joskus) omaan
henkiseen terveyteensä.

Kun ajattelet elämääsi viimeisen kuukauden aikana,
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Masentuneiksi viimeisen kuukauden aikana itsensä tunteneita jatkuvasti oli 8 % vastaajista. Melko
usein masentuneiksi tunsi itsensä viidesosa (19 %), joskus puolet (51 %) ja hyvin harvoin viidesosa
(22 %) vastaajista. Sukupuolten väliset erot vastasivat paljon henkisen terveyden kysymyksessä esitettyjä jakaumia. Naisista joka viides (19 %) tunsi itsensä jatkuvasti masentuneiksi, miehistä vain 3
%. Masentuneisuuden kokemuksella saattoi olla yhteyttä ikään, vanhemmat ikäryhmät (36+) tunsivat itsensä harvemmin masentuneiksi kuin nuoremmat (16–36-vuotiaat). Yksikään yli 36-vuotias ei
tuntenut itseään masentuneeksi melko usein tai jatkuvasti. Samoin kuin elämään tyytyväisyydessä,
nuorimman ikäluokan korostuminen kotona olevissa voi olla tässä taustana. Kotona olevat (41 %),
eläkeläiset (30 %) sekä työttömät tai lomautetut (28 %) kokivat itsensä useammin masentuneiksi
(melko usein tai jatkuvasti) kuin muut ryhmät.
Eläkeläisten korkea osuus masennusta useammin kokevien joukossa on ensinäkemältä ristiriidassa
todetun masennuksen vähenemisen kanssa vanhemmissa ikäryhmissä. Kaikki tutkittavan ryhmän
eläkeläiset olivat nuorempia kuin yleinen eläkeikä. Yleensä varhaisella iällä saatuun eläkepäätökseen
liittyy työkyvyttömyyttä ja mielenterveysongelmia.
Yksinäiseksi tunsi itsensä viimeisen kuukauden aikana jatkuvasti vain 4 % vastaajista. Melko usein
yksinäisiä oli 16 %, joskus yksinäisiä oli 43 % ja hyvin harvoin yksinäisiä 37 % vastaajista. Miesten ja
naisten välillä ei ollut merkittäviä eroja yksinäisyyden kokemisessa. Iällä oli yhteyttä yksinäisyyden
tunteeseen, kaikki jatkuvasti itsensä yksinäiseksi tunteneet olivat 16–25-vuotiaita. Nuorimmasta
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ikäryhmästä melko usein tai jatkuvasti yksinäiseksi tunsi itsensä 27 % ja 26–35-vuotiaista 19 %. Vanhemmissa ikäryhmissä yksikään ei tuntenut itseään yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti. Yksinäisyyden ja työtilanteen välinen yhteys ei ollut selkeä. Eniten yksinäisyyttä (melko usein tai jatkuvasti)
kokivat eläkeläiset (40 %), töissä pysyvästi olevat (25 %) sekä kotona olevat (23 %).
Kaikki hyvinvointiin liittyvät kysymykset olivat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Kokonaisvaltainen
tyytyväisyys elämään liittyi selkeästi kaikkiin kysymyksiin fyysisestä ja henkisestä terveydestä, masennuksesta sekä tyytyväisyydestä elintasoon. Yksinäisyydellä oli voimakas yhteys masennukseen.
Kuva 1. Hyvinvointia käsittelevien kysymysten keskinäinen riippuvuus. Pearsonin korrelaatiokerroin
(**=voimakas yhteys).

4.4. Elintaso
Vastaajien elintasoa selvitettiin useilla kysymyksillä. Tässä osiossa käsitellään niitä kysymyksiä,
joilla oli suora taloudellinen kytkös. Vastaajilta kysyttiin tyytyväisyyttä omaan elintasoon, mielipidettä riittävätkö vastaajan tulot hänen menoihinsa, pystyykö vastaaja huolehtimaan veloistaan sekä
mielipidettä siihen, saako vastaaja ystäviltään tai sukulaisiltaan tarvittaessa taloudellista tukea. Lisäksi taustatiedoissa pyydettiin vastaajia arvioimaan sadan euron tarkkuudella kuinka paljon rahaa
heidän kotitaloudellaan on kuukaudessa käytössä pakollisten asunto-, ruoka- ynnä muiden menojen
jälkeen.
Myös kaikissa elintasoon liittyvissä kysymyksissä Portin vastaajajoukko on huomattavasti tyytymättömämpi kuin vastaajat koko väestöä koskevassa kyselyssä. Elintasoonsa täysin tai osin tyytyväisiä
oli 83 % väestöstä ja 80 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä tulojensa riittävyydestä kattamaan
menot. Myös kokemus kyvystä huolehtia veloistaan oli Portin asiakkailla matalampi kuin väestössä
keskimäärin. Noin 80 % väestöä koskevan kyselyn vastaajista oli joko täysin tai osin samaa mieltä
väitteen ”Pystyn huolehtimaan veloistani” kanssa.
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Tyytyväisyyttä elintasoon kysyttiin samalla kysymysmuotoilulla kuin tyytyväisyyttä elämän ja hyvinvointiin. Kysymyksessä pyydettiin vastaajaa ajattelemaan omaa elämäänsä viimeisen kuukauden aikana ja arvioimaan, kuinka usein hän oli tuntenut itsensä tyytyväiseksi elintasoonsa tuon kuukauden
aikana. Vastausvaihtoehdot olivat ”hyvin harvoin”, ”joskus”, ”melko usein” ja ”jatkuvasti”.
Elintasoon oltiin yleisesti ottaen tyytymättömiä, tuntemukset jakautuivat tasaisesti kolmanneksiin:
hyvin harvoin tyytyväiset (33 %), joskus tyytyväiset (32 %) sekä melko usein tyytyväiset (33 %). Jatkuvasti tyytyväisiä elintasoonsa oli vain 2 % kaikista vastaajista.
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Naisten olivat harvemmin tyytyväisiä elintasoonsa kuin miehet. Hyvin harvoin tyytyväiseksi elintasoonsa tunsi itsensä naisista puolet (50 %) ja miehistä neljäsosa (25 %). Melko usein tyytyväisiä elintasoonsa oli naisista yksi viidestä (19 %) ja miehistä kaksi viidestä (40 %). Jatkuvasti tyytyväiseksi
naisista ei tuntenut itseään yksikään, miehistäkin vain 3 %. Iällä ei ollut juurikaan merkitystä tyytyväisyyteen elintasosta, vanhemmat ikäryhmät olivat hieman tyytymättömämpiä elintasoonsa kuin
nuoret. Työtilanteilla oli vaikutusta tyytyväisyyteen elintasosta. Tyytyväisimpiä (melko usein tai jatkuvasti) olivat eläkeläiset (60 %) ja opiskelijat (71 %). Tyytymättömimpiä elintasoonsa olivat töissä
pysyvästi olevat (100 %), työkokeilussa olevat (100 %) sekä kotona olevat (81 %).
Kokemusta tulotasosta kysyttiin myös väitteellä ”Tuloni riittävät menoihini”. Vastausvaihtoehdot
olivat ”täysin eri mieltä”, ”osin eri mieltä”, ”ei samaa eikä eri mieltä”, ”osin samaa mieltä”, ”täysin
samaa mieltä”. Kysymys tulojen riittävyydestä vahvistaa käsitystä vastaajien tyytymättömyydestä tulotasoonsa. Täysin samaa mieltä tulojensa riittävyydestä menoihinsa oli vain 7 % vastaajista. Osin
samaa mieltä oli 12 %. Ei samaa eikä eri mieltä oli 10 %. Osin eri mieltä oli 25 % ja täysin eri mieltä
45 %.
Sukupuolten välillä on jonkin verran eroja mielipiteissä tulojen riittävyydestä. Erot ovat johdonmukaisia elintaso-kysymyksen kanssa, vaikkakaan eivät yhtä radikaaleja. Työtilanteella oli merkitystä
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kokemukseen tulojen riittävyydestä. Täysin tai osin eri mieltä tulojensa riittävyydestä olivat eniten
kotona olevat (91 %), työkokeilussa olevat (83 %) sekä työttömät tai lomautetut (71 %). Tulojensa
riittävyydestä samaa mieltä (täysin tai osin samaa mieltä) ovat eniten eläkeläiset (50 %), opiskelijat
(43 %) sekä töissä pysyvästi olevat (75 %).
Huolimatta tyytymättömyydestä elintasoon ja tulojen riittämättömyydestä menoihin, useimmat vastaajat kokivat pystyvänsä jossain huolehtimaan veloistansa. Vastaajien käsityksiä omasta velanhoitokyvystään selvitettiin väitteellä ”Pystyn huolehtimaan veloistani”. Vastausvaihtoehdot olivat ”täysin samaa mieltä”, ”osin samaa mieltä”, ”ei samaa eikä eri mieltä”, ”osin eri mieltä”, ”täysin eri
mieltä”.
Täysin samaa mieltä oli 28 % ja osin samaa mieltä 24 %. Eli hieman yli puolet vastaajista koki pystyvänsä huolehtimaan veloistaan suhteellisen hyvin. Ei samaa eikä eri mieltä on 12 %. Osin eri mieltä
oli 19 % ja täysin eri mieltä 16 % vastaajista.

Pystyn huolehtimaan veloistani
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Miehistä huomattavasti suurempi osuus (16 %) ilmoitti, ettei ole samaa eikä eri mieltä kun naisista
näin teki vain 3 %. Tämä voi johtua siitä, ettei osalla vastaajista ole velkaa, tai joillekin tuottaa vaikeuksia arvioida omaa maksukykyään. Työtilanteiden vertailu kokemukseen omasta maksukyvystä
vahvisti pääosin jo edellä todettua: eläkeläiset, opiskelijat ja pysyvästi töissä olevat kokivat useammin olevansa kyvykkäitä hoitamaan velkansa. Toisaalta yllättävää oli, että kykeneviä hoitamaan velkansa (osin tai täysin samaa mieltä) oli myös puolet (49 %) työttömistä tai lomautetuista sekä yli
puolet kotona olevista (57 %).
Ystäviltään ja sukulaisiltaan saatuun taloudelliseen tukeen kykeni luottamaan ainakin jonkin verran
pääosa vastaajista. Täysin samaa mieltä oli joka viides (21 %) ja osin samaa mieltä lähes puolet (44
%). Ei samaa eikä eri mieltä oli kymmenesosa (10 %). Osin erimieltä oli vastaajista 16 % ja täysin eri
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mieltä 9 %. Miesten ja naisten välillä ei ollut merkittäviä eroja. Vastaajien sukupuoli tai ikä ei vaikuttanut uskoon läheisten taloudellisesta tuosta. Epäluottavaisimpia (osin tai täysin eri mieltä) läheisten taloudelliseen tukeen olivat kotona olevat (38 %) ja työkokeilussa olevat (50 %). Luottavaisimpia (osin tai täysin samaa mieltä) olivat opiskelijat (86 %), töissä määrä- tai osa-aikaisesti olevat
(86 %) sekä töissä pysyvästi olevat (100 %).
Portin asiakkailta kysyttiin kuinka paljon heidän kotitalouteensa jää kuukaudessa rahaa pakollisten
menojen jälkeen (muotoiltu kyselyssä on pakolliset asunto, ruoka- yms. menot). Kysymyksenasettelu on valittu, koska sitä yleisesti käytetään useissa vastaavissa tutkimuksissa. Myöhempiä analyysejä varten haluttiin varmistaa vastausten vertailukelpoisuus muiden kyselyaineistojen kanssa.

Kuinka paljon kotitaloutesi käytössä on rahaa pakollisten
asunto, ruoka- yms. menojen jälkeen?
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Kysymys aiheutti usein hämmennystä vastaajissa ja moni kysyi, mitä kohdalla tarkoitettiin. Tällöin
tutkimusavustaja muotoili asian uudestaan, kysymällä paljonko henkilöllä on rahaa kuukaudessa
käytössään vapaa-aikaa varten, kun pakolliset menot on hoidettu. Osa oli selkeästi käsittänyt kysymyksen koskevan suoraan tuloja ja merkannut henkilökohtaiset tai kotitaloutensa kokonaistulot ilman vähennyksiä. Osalle taas rahan tulon ja menon arviointi oli erittäin vaikeaa. Osalla vastaajista
saattaa olla useampia erilaisia tulonlähteitä tai sosiaalitoimisto hoitaa suoraveloituksella pakolliset
kulut. Myös siitä, millaiset asiat määritellään pakollisiksi menoiksi, voi olla useita käsityksiä. Esimerkiksi osa käyttäjistä ei välttämättä koe huumeiden käyttöään päihtymyskeskeiseksi, vaan pakolliseksi itselääkinnäksi, jolla lähinnä ylläpidetään normaalia toimintakykyä (Malin, Holopainen &
Tourunen, 2006). Voi olla siis mahdollista, että osalle huumeiden ja lääkkeiden käytöstä aiheutuvat
kulut näyttäytyvät pakollisina menoina.
Portin asiakkaiden joukossa käteen jäävien tulojen määrä on hajanainen, mutta painottuu asteikon
matalaan päähän. Joka viides (18 %) ilmoitti heillä olevan käytössää 0 euroa kuukaudessa pakollisten menojen jälkeen. Joka kolmannella (28 %) jäi 1-200 euroa kuussa käyttöönsä. Joka viidennellä
(22 %) jäi 201–400 euroa kuussa. 15 % vastasi heille jäävän käyttöönsä 401–600 euroa, 3 % käyttöPostiosoite
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varat olivat 601–800 euroa, 7 % kohdalla käyttövarat olivat 801–1000 euroa ja 7 % ilmoitti käyttövaroikseen yli 1000 euroa kuussa. Suurimmalla osalla (68 %) käyttövarat olivat kuukaudessa 400
euroa tai alle.
Sukupuolittaiset tuloerot eivät ole selkeästi tulkittavia, ja iällä ei ollut merkitystä käteen jääviin tuloihin. Eniten kotitalouksia, joissa käteen jäävät tulot olivat 200 euroa tai vähemmän oli kotona olevilla (60 %), työkokeilussa olevilla (50 %), työttömillä tai lomautetuilla (49 %) sekä opiskelijoilla (43
%). Kotitalouksia joissa käteen jäävät tulot ylittivät 800 euroa, oli eniten eläkeläisten (50 %), töissä
määrä- tai osa-aikaisesti käyvien (43 %) sekä opiskelijoiden (43 %) joukossa.

4.5. Tulonsiirtojen käyttö
Kyselyssä tiedusteltiin kunnan, Kelan ja eläkelaitosten tarjoamien tulonsiirtojen käyttöä viimeisen
kahden kuukauden aikana. Kysymyksessä pyydettiin merkkaamaan kaikki tulonsiirrot, joita samassa kotitaloudessa asuviat saivat. Kysymys ei siis koskenut pelkästään henkilökohtaisia tulonsiirtoja. Aikajänne on valittu niin, että virastojen päätöksenteon kesto ja päätösten jatkuvuus eivät vaikuttaisi tuloksiin, mutta ihmisten muistikuvat olisivat edelleen luotettavia. Vastausvaihtoehtoina
olivat ”en ole hakenut”, ”olen hakenut, mutta en ole saanut” sekä ”olen saanut”.
Tulonsiirtojen käyttö on vastaajajoukon kotitalouksissa runsasta. Vain 1 % vastaajista ei ollut käyttänyt mitään tulonsiirtoja. 13 % kotitalouksista oli saanut yhtä tulonsiirtoa viimeisen kahden kuukauden aikana. Kolmasosa (33 %) oli saanut kahta tulonsiirtoa. Kolmea tulonsiirtoa oli saanut joka
neljäs (23 %) kotitalous. Neljää tulonsiirtoa oli saanut 16 % vastaajien kotitalouksista. Viittä tai useampaa tulonsiirtoa sai 14 % kotitalouksista. Tulonsiirtoihin sisältyy useimmin jonkinlaisia yhdistelmiä toimeentulotuesta, asumistuesta ja työmarkkinatuesta tai työttömyysturvan peruspäivärahasta.
Suurin osa kyselyyn vastaajista eli toimeentulotuen varassa. 82 % vastaajista ilmoitti saaneensa toimeentulotukea viimeisen kahden kuukauden aikana. 3 % oli hakenut toimeentulotukea, muttei ollut
sitä saanut. 15 % ei ollut hakenut toimeentulotukea.
Toimeentulotukea saatiin kaikissa työtilanteessa, toisaalta lomakkeessa kysytty ei henkilökohtaisia
tulonsiirtoja, vaan kotitalouden tulonsiirtoja. Kotona olevien kotitalouksista 96 % sai toimeentulotukea. Eläkeläisten kotitalouksista 60 % ja opiskelijoiden kotitalouksista 57 % oli saanut toimeentulotukea. Työkokeilussa olevien henkilöiden kotitalouksista 67 %, työttömien tai lomautettujen kotitalouksista 86 % olivat saaneet toimeentulotukea. Töissä määrä- tai osa-aikaisesti olevien kotitalouksista kaikki (100 %) ja töissä pysyvästi olevien kotitalouksista puolet (50 %) oli saanut toimeentulotukea.
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Oletko sinä tai muut perheenjäsenesi saaneet viimeisen
kahden kuukauden aikana toimeentulotukea?
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Seuraavaksi yleisintä oli asumistuen saaminen. 74 % vastaajista oli saanut asumistukea. Tukea oli
hakenut, mutta jäänyt ilman 4 % vastaajista. 22 % ei ollut hakenut asumistukea. Naiset (81 %) saivat
useammin asumistukea kuin miehet (69 %). Myös asumistukea saatiin riippumatta työtilanteesta.
Työmarkkinatukea tai työttömyysturvan peruspäivärahaa oli saanut 56 % vastaajista. 3 % hakenut,
mutta ei ollut saanut tukea. Naiset (61 %) saivat työmarkkinatukea tai työttömyysturvan peruspäivärahaa hieman useammin kuin miehet (54 %). Työmarkkinatuen saaminen yleistyi vanhemmissa
ikäryhmissä: 16–25-vuotiaista 32 % sai työmarkkinatukea, 26–35-vuotiaista 63 % ja yli 36-vuotiaista
63 %. Myös työmarkkinatukea saatiin kaikkien työtilanteiden kotitalouksissa.
Ansiosidonnaista työttömyysturvaa oli kotitalouksista saanut 10 %. 3 % ilmoitti hakeneensa, mutta
jääneensä ilman ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Miehet (12 %) saivat ansiosidonnaista työttömyysturvaa useammin kuin naiset (6 %). Useimmin ansiosidonnaista työttömyysturvaa olivat saaneet töissä määrä- tai osa-aikaisesti olevien kotitaloudet (29 %).
Sairauspäivärahaa oli saanut 16 % vastaajista ja 7 % hakemus oli hylätty. Naiset (25 %) saivat useammin sairauspäivärahaa kuin miehet (13 %). 16–25-vuotiaat (14 %) olivat useammin kuin muut
ikäryhmät hakeneet, mutta jääneet ilman sairauspäivärahaa. Työkokeilussa olevat olivat useimmin
(50 %) saaneet sairauspäivärahaa.
Vammaisetuuksia sai 6 % vastaajista. 3 % oli hakenut, mutta ei ollut saanut etuuksia. Naiset (9 %)
saivat vammaisetuuksia hieman useammin kuin miehet (5 %). Vammaisetuuksia saivat useammin
(14 %) 16–25-vuotiaat kuin muut ikäryhmät. Useimmin vammaisetuuksia saivat eläkeläiset (22 %),
opiskelijat (14 %) ja kotona olevat (9 %).
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Opintotukea oli saanut 16 % vastaajista ja 1 % oli hakenut, muttei ollut saanut opintotukea. Sukupuolten välillä ei ollut eroa opintotuen saannissa. 16–25-vuotiaista 27 % sai opintotukea. Opiskelijoiksi itsensä ilmoittaneiden kotitalouksista 43 % sai opintotukea.
Kansaneläkettä sai 12 % vastaajista, 2 % oli hakenut, mutta jäänyt ilman. Kansaneläkettä saivat
useimmin yli 36-vuotiaat (24 %). Eläkeläisiksi itsensä ilmoittaneiden kotitalouksista 80 % sai kansaneläkettä.
Työkyvyttömyyseläkettä sai 11 % ja 3 % oli eläkettä hakenut, mutta jäänyt ilman. Työkyvyttömyyseläkkeen saajien osuus nousi hieman korkeammissa ikäryhmissä. 70 % itsensä eläkeläisiksi määritelleiden kotitalouksista sai työkyvyttömyyseläkettä.
Työttömyyseläkettä sai 3 % vastaajista. 5 % oli hakenut työttömyyseläkettä, muttei ollut saanut sitä.
Työeläkettä iän perusteella sai 1 % vastaajista. 5 % oli hakenut sitä, muttei ollut saanut.
Äitiys-, isyys-, ja vanhempainpäivärahaa oli saanut 8 % vastaajista. 1 % hakemus oli hylätty. Sukupuolten välillä ei ollut eroja äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahan saannissa. Äitiys-, isyys- tai vanhempainpäivärahaa saivat eniten 26–35-vuotiaat (10 %), 16–25-vuotiaista sai 5 % ja yli 36-vuotiaista
ei kukaan. Töissä määrä- tai osa-aikaisesti olevien kotitaloudet (43 %) olivat saaneet tukea useammin kuin muut.
Vastaajien kotitalouksista 4 % oli saanut kodinhoidon tukea. 2 % vastaajista oli hakenut, muttei ollut
saanut kodinhoidon tukea. Naisvastaajien kotitaloudet (9 %) saivat kodinhoidon tukea useammin
kuin miesten (2 %).

4.6. Palveluiden käyttö
Kyselyssä tiedusteltiin kunnan, seurakunnan ja Kelan tarjoamien palveluiden käyttöä viimeisen kahden kuukauden aikana. Vastausvaihtoehtoina olivat ”en ole käyttänyt”, ”olen hakenut, mutta en saanut”, ”olen käyttänyt”.
Myös palveluiden käyttö oli runsasta. Vain 3 % vastaajista ei ollut käyttänyt yhtäkään palvelua viimeisen kahden kuukauden aikana. Yhtä palvelua oli käyttänyt 10 %. Joka viides (20 %) oli käyttänyt
kahta palvelua. 27 % kolmea ja 22 % neljää palvelua. Viidestä seitsemään palvelua oli käyttänyt 18 %
vastaajista. Vastaajista 17 % oli hakenut, mutta jäänyt ilman ainakin yhtä palvelua.
Sosiaalitoimiston palveluita käytettiin runsaimmin. Vastaajista 79 % oli käyttänyt sosiaalitoimiston
palveluita edellisen kahden kuukauden aikana. Vain 1 % vastasi yrittäneensä hakea, mutta jääneensä
ilman sosiaalitoimiston palveluita. Tulos on yhteneväinen toimeentulotuen saajien määrän kanssa,
sillä toimeentulotuen saaminen edellyttää asiakkuutta sosiaalitoimistossa. Toisaalta kyselyä täyttäessä osa vastaajista kommentoi sosiaalitoimiston palveluita lähinnä kommentilla ”Senkun käy paperit viemässä sinne kerran kuukaudessa”. On pohdittava, kuinka monelle sosiaalitoimiston palvelut
tarjoavat muutakin kuin kuukausittaisen toimeentulotukihakemuksen jättämispaikan. Sosiaalitoimiston palveluiden käytössä ei ollut juurikaan sukupuolten tai ikäryhmien välisiä eroja. Suhteessa
merkittävästi eniten sosiaalitoimiston palveluita käyttäviä ovat työtilanteeltaan kotona olevat (91 %).
Päihdepalveluita oli käyttänyt 66 % vastaajista. Tulosta on kuitenkin arvioitava kriittisesti. Portin
tarjoama terveysneuvonta kuuluu osaksi kunnan tarjoamia päihdepalveluita, jolloin kaikki Portin
asiakkaat ovat käytännössä päihdepalveluiden asiakkaita. Kun vastaajat kysyivät, kuuluuko Portti
päihdepalveluihin, kysymykseen vastattiin kyllä. Muihin päihdepalveluihin kiinnittymistä on siis kysymyksen pohjalta mahdotonta arvioida. Palveluita oli hakenut, mutta ei saanut 4 % vastaajista. Vas-
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taajista 30 % ilmoitti, ettei ollut hakenut päihdepalveluita. Näistä kahdesta ryhmästä voidaan varmasti sanoa, etteivät he ole muiden kuin Portin tarjoamien päihdepalveluiden piirissä. Sukupuolten
välillä oli eroja palveluita hakeneiden, mutta niitä ilman jääneiden keskuudessa. Kaikki ilman palveluita jääneet olivat miehiä. Päihdepalveluiden käytössä ei ollut ikäryhmien välisiä eroja. Vähiten
päihdepalveluita ilmoittivat käyttävänsä töissä pysyvästi olevat (50 %), opiskelijat (43 %) ja kotona
olevat (41 %).
Terveyskeskuksen palveluita käytettiin runsaasti. Vastaajista 62 % ilmoitti käyttäneensä terveyskeskuksen palveluita edellisen kahden kuukauden aikana. Lisäksi 5 % oli hakenut, mutta ei ollut saanut
terveyskeskuksen palveluita. Naiset (67 %) käyttivät terveyskeskuspalveluita hieman miehiä (59 %)
enemmän ja terveyskeskuspalveluiden saaminen oli heille ollut hieman helpompaa. Naisista 3 % ja
miehistä 6 % ilmoitti jääneensä paitsi terveyskeskuksen palveluita. Terveyskeskuksen palveluiden
käyttö lisääntyi jonkin verran vanhemmissa ikäryhmissä. Yli 36-vuotiaat käyttivät terveyskeskuksen
palveluita runsaimmin (69 %). Töissä määrä- ja osa-aikaisesti olevat (86 %), eläkeläiset (78 %) sekä
kotona olevat (71 %) käyttivät runsaimmin terveyskeskuksen palveluita.

Oletko käyttänyt viimeisen kahden kuukauden aikana
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Vastaajilta kysyttiin Työ- ja elinkeinotoimiston palveluiden käytössä. Kysymyksenasettelussa Työja elinkeinotoimisto oli kuitenkin nimetty työvoimatoimistoksi. Työvoimatoimisto-nimitystä käytettiin sen yleisen tunnistettavuuden vuoksi. Työvoimatoimiston palveluita oli käyttänyt puolet (53 %)
vastaajista. Työvoimatoimiston palveluita oli hakenut, mutta ei ollut saanut 4 %. Työvoimatoimiston
palveluita käyttivät hieman enemmän miehet (55 %) kuin naiset (50 %). Tulos on linjassa työttömyyskorvausta nostavien vastaajien kanssa. Ikäluokkien välillä ei ollut juurikaan eroja työvoimatoimiston palveluiden käytössä. Eniten työvoimatoimiston palveluita olivat käyttäneet töissä määrä- tai
osa-aikaisesti olevat (86 %). Seuraavaksi eniten työvoimatoimiston palveluita olivat käyttäneet työttömät tai lomautetut (65 %). Työttömistä tai lomautetuista 7 % ilmoitti hakeneensa työvoimatoimiston palveluita, mutta jääneensä niitä vaille.
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Kelan palveluita oli käyttänyt 26 % vastaajista. Kelan palveluita oli hakenut, mutta ei ollut saanut 4
%. Kelan palveluissa ei ollut merkitseviä eroja sukupuolten välillä. Kelan palveluiden käyttö lisääntyi
vanhemmissa ikäryhmissä 16–25-vuotiaista vain yksi kymmenestä (9 %) kun taas yli 36-vuotiaista
lähes puolet (47 %) oli käyttänyt Kelan palveluita. Selkeästi eniten Kelan palveluita käyttivät eläkeläiset (80 %) sekä töissä määrä- ja osa-aikaisesti käyvät (50 %).
Mielenterveyspalveluita ilmoitti käyttäneensä joka neljäs (24 %). Mielenterveyspalveluita ilmoitti
hakeneensa, mutta jääneensä ilman 4 % vastaajista. Naiset (28 %) käyttivät mielenterveyspalveluita
hieman useammin kuin miehet (22 %). Mielenterveyspalveluita käyttivät eniten työkokeilussa olevat (50 %), töissä määrä- tai osa-aikaisesti olevat (50 %) sekä opiskelijat (29 %).
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Seurakunnan palveluita (diakoniatyö) oli käyttänyt 23 % vastaajista. Seurakunnan palveluja oli hakenut, muttei ollut saanut 2 %. Miehistä joka neljäs (26 %) ja naisista joka viides (19 %) oli käyttänyt
seurakunnan palveluita. Kaikki seurakunnan palveluita hakeneet, mutta ilman jääneet olivat miehiä
(3 %). Seurakunnan palveluiden käyttö lisääntyi vanhemmissa ikäryhmissä. 16–25-vuotiaista joka
kymmenes (9 %) ja yli 36-vuotiaista joka kolmas (35 %) käytti seurakunnan palveluita. Seurakunnan
palveluita eniten käyttävät töissä määrä- tai osa-aikaisesti (57 %) sekä työkokeilussa (33 %) olevat.
Ruokapankissa eli leipäjonossa asiointi
Lomakkeen viimeisellä sivulla kysyttiin myös, oliko vastaaja ollut ruokapankin (leipäjonon) asiakas
viimeisen vuoden aikana. Vastausvaihtoehdot olivat ”en ole”, ”muutaman kerran vuodessa”, ”keskimäärin kerran kuukaudessa” sekä ”joka viikko”.
Puolet vastaajista (51 %) ilmoitti, ettei ole käyttänyt ruokapankin palveluita. Kolmasosa (31 %) ilmoitti käyvänsä ruokapankissa muutaman kerran vuodessa. Keskimäärin kerran kuussa kävi joka
kymmenes (11 %). Joka viikkoisia asiakkaita oli vastaajista vain 7 %. Kuopion alueella toimii järjestöjä jotka tarjoavat lämmintä ruokailua osana arkipäivistä. Leipäjonon asiakkuuden tiedustelu ei
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välttämättä anna kokonaiskuvaa siitä, missä ja miten Portin asiakkaat syövät. Työntekijät pyrkivät
ohjaamaan ihmisiä tahojen luokse, joissa tarjoillaan lämmintä ruokaa. Nälkä ja heikko ravitsemus
ovat merkittävä fyysisen terveyden uhka Portin asiakkaiden joukossa.
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Naiset käyttivät ruokapankin palveluita selkeästi useammin kuin miehet. Joka viikko ruokapankissa
kävi 16 % naisista ja vain 3 % miehistä. Eniten ruokapankissa kävivät (kerran kuussa tai useammin)
työkokeilussa olevat (33 %) sekä kotona olevat (27 %).

4.7. Asenteet
Portin asiakkaiden kokemusta omasta elämäntilanteestaan selvitettiin seuraavin väittämin: ”Tunnen itseni huono-osaiseksi”, ”Pärjään elämässäni”, ”Tulevaisuudessa elämäni on parempaa”. Vastausvaihtoehdot olivat ”täysin samaa mieltä”, ”osin samaa mieltä”, ”ei samaa eikä eri mieltä”, ”osin
eri mieltä”, ”täysin eri mieltä”.
Myös näillä mittareilla Portin vastaajien näkemykset elämästään olivat negatiivisempia kuin väestössä keskimäärin. Huono-osaisuuden kokemus on epämääräinen, mutta korostuvampi kokemus
Portin vastaajissa kuin koko väestössä. 90 % väestökyselyn vastaajista oli osin tai täysin eri mieltä
väitteen ”Tunnen itseni huono-osaiseksi”. Myös kokemus elämässä pärjäämisestä oli matalampi
kuin väestössä yleensä. Väestökyselyssä 95 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että
he pärjäävät elämässään. Toisaalta Portin asiakkaat olivat hieman optimistisempia oman tulevaisuutensa suhteen kuin muu väestö. Vertailututkimuksessa 62 % oli jokseenkin tai täysin samaa
mieltä elämänsä paremmaksi muuttumisesta, kun vastaava luku Portin asiakkailla oli 67 %.
Väitteen ”Tunnen itseni huono-osaiseksi” kanssa täysin samaa mieltä oli 8 % ja osin samaa mieltä
33 % vastaajista. Ei samaa eikä eri mieltä olevien osuus oli korkea, neljäsosa (25 %) vastaajista. Tämä
johtuu, ainakin osittain, käsitteen huono-osainen epäselvyydestä vastaajille. Moni vastaaja kysyi,
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mitä huono-osaisella tarkoitetaan. Huono-osaisuus on jossain määrin subjektiivinen käsite: ”Suhteessa keneen olen huono-osainen?”, ja toisaalta siihen sisältyy myös käsitteeseen mahdollinen leimaavuus. 24 % vastaajista oli osin eri mieltä ja 9 % täysin eri mieltä omasta huono-osaisuudestaan.
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Sukupuolten välillä oli eroa huono-osaisuuden kokemuksessa. Naiset tunsivat itsensä jonkin verran
useammin itsensä huono-osaisiksi, toisaalta heissä oli vähemmän ”ei samaa eikä eri mieltä” olevia.
Työtilanne vaikutti huono-osaisuuden kokemukseen. Vahvimmin itsensä huono-osaisiksi (osin tai
täysin samaa mieltä) kokivat työkokeilussa olevat (67 %) sekä töissä määrä- tai osa-aikaisesti olevat
(57 %). Harvimmin itsensä huono-osaiseksi (osin tai täysin eri mieltä) tunsivat itsensä töissä pysyvästi olevat (100 %), eläkeläiset (60 %) sekä opiskelijat (57 %).
”Pärjään elämässäni” väitteen kanssa täysin samaa mieltä oli 22 % ja osin samaa mieltä 41 % vastaajista. Ei samaa eikä eri mieltä oli 12 % vastaajista. 19 % oli osin eri mieltä ja täysin eri mieltä oli 6 %
omasta pärjäämisestään. Sukupuolella tai iällä ei ollut vaikutusta kokemuksiin elämässä pärjäämisestä. Työtilanteessa vallitsivat jo aiemmin havaitut jaot. Elämässään parhaiten kokivat pärjäävänsä
(osin tai täysin samaa mieltä) töissä pysyvästi olevat (100 %), opiskelijat (86 %) sekä eläkeläiset (80
%).
Vastaajilla oli suhteellisen positiivinen näkemys tulevaisuudestaan. Oman tulevaisuutensa paremmaksi muuttumisesta oli täysin samaa mieltä joka neljäs vastaaja (27 %), osin samaa mieltä oli 40
%. Ei samaa eikä eri mieltä olevia oli paljon, 26 % vastaajista. Eri mieltä elämänsä paremmaksi muuttumisesta oli osin 5 % ja täysin eri mieltä 7 % vastaajista. Sukupuolella ei juurikaan ollut merkitystä
tulevaisuuden odotuksiin.
Vakuuttuneimpia elämänsä muuttumisesta paremmaksi (osin tai täysin samaa mieltä) olivat töissä
pysyvästi käyvät (100 %) sekä työkokeilussa olevat (83 %). Epävarmimpia (ei samaa eikä eri mieltä)
olivat töissä määrä- tai osa-aikaisesti olevat (50 %) sekä kotona olevat (41 %).
Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

PL 227 | 70101 Kuopio
Kotkankallionkatu 14
PL 3017 | 70701 Kuopio

Puhelin
017 175 190
Faksi
017 175 388
Laskutustunnus 4500

www.kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki

29 (47)

Terveydenhuollon palvelualue
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Julkinen

Luottamus
Portin asiakkaiden yleistä luottamusta ihmisiin ja luottamusta viranomaisiin mitattiin väitteillä ”Ihmisiin voi luottaa” ja ”Viranomaisiin voi luottaa”. Vastausvaihtoehdot olivat ”täysin samaa mieltä”,
”osin samaa mieltä”, ”ei samaa eikä eri mieltä”, ”osin eri mieltä” sekä ”täysin eri mieltä”.
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Vastaajien luottamus muihin ihmisiin oli erittäin heikkoa. Täysin samaa mieltä ihmisten luotettavuudesta oli vain 3 % vastaajista. Osin samaa mieltä oli viidesosa (23 %). Ei samaa eikä eri mieltä oli
joka kymmenes (10 %). Osin eri mieltä ihmisten luotettavuudesta oli 38 % vastaajista ja täysin eri
mieltä 26 %.
Naisten luottamus oli miehiä heikompaa, yksikään nainen ei ollut täysin samaa mieltä väitteen ”ihmisiin voi luottaa” kanssa. Naisista 71 % ja miehistä 60 % piti ihmisiä jossain määrin epäluotettavina
(osin tai täysin eri mieltä). Myös työtilanne vaikutti luottamuksen määrään. Kaikkein luottavaisimpia (osin tai täysin samaa mieltä) olivat eläkeläiset (50 %), töissä pysyvästi käyvät (50 %), sekä opiskelijat (42 %). Epäluottavaisimpia (osin tai täysin eri mieltä) olivat työkokeilussa olevat (83 %), työttömät tai lomautetut (76 %) sekä kotona olevat (68 %).
Epäluottamus viranomaisia kohtaan oli yhtälailla suurta. Suurin osa vastaajista (42 %) oli osin eri
mieltä viranomaisten luotettavuudesta ja täysin eri mieltä kolmasosa (28 %). Täysin samaa mieltä
oli vain 5 % vastaajista ja osin samaa mieltä 13 %. Ei samaa eikä eri mieltä oli 12 %. Luottamuksen
taso viranomaisiin ei vaihdellut naisten ja miesten välillä. Viranomaisiin eniten luottivat (osin tai
täysin samaa mieltä) eläkeläiset (33 %), opiskelijat (29 %) sekä töissä pysyvästi olevat (25 %). Vähiten luottamusta viranomaisiin oli työkokeilussa olevilla (83 %), työttömillä tai lomautetuilla (76 %)
sekä määrä- tai osaa-aikaisesti työssä olevilla (71 %). Väestöä koskevassa kyselyssä 64 % oli osin tai
täysin samaa mieltä väitteen ”Ihmisiin voi luottaa” kanssa ja 79 % osin tai täysin samaa mieltä väitteen ”Viranomaisiin voi luottaa” kanssa.
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Heikko luottamus viranomaisiin vaikeuttaa myös palvelujen ja ihmisten kohtaamista. Esimerkiksi
Riikka Perälän väitöskirjassa (2012) terveysneuvontapisteiden asiakkaat kertoivat usein kokevansa
palvelu- ja hoitokäytännöt tukevuuden sijasta enemmänkin kontrollitoimenpiteiksi ja kohtelun viranomaisten puolelta kylmäksi. He kritisoivat myös viranomaisten tapa niputtaa huumeidenkäyttäjät yhdenmukaiseksi ryhmäksi, vaikka tilanteet, elämäntavat ja ongelmat ovat monenlaisia ja yksilöllisiä.
Kaupungin tuki
Lomakkeessa tiedusteltiin vastaajien tyytyväisyyttä kaupungin tarjoamiin palveluihin väitteillä
”Saan kaupungilta riittävästi tukea, apua ja palveluita”. Vastausvaihtoehdot olivat ”täysin samaa
mieltä”, ”osin samaa mieltä”, ”ei samaa eikä eri mieltä”, ”osin eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä”.
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Täysin samaa mieltä väitteen kanssa oli 6 % vastaajista. Joka kolmas (32 %) vastaaja oli osin samaa
mieltä, että kaupungin tarjoama tuki, apu ja palvelut heille olivat riittäviä. Ei samaa eikä eri mieltä
olevia oli paljon, viidesosa (19 %) vastanneista. Suuri vastausprosentti ei samaa eikä eri mieltä olevissa voi tarkoittaa ryhmää, joka ei koe tarvitsevansa kaupungin palveluita. Joka neljäs (24 %) oli
täysin eri mieltä kaupungin tuen, avun ja palveluiden riittävyydestä, osin eri mieltä oli joka viides
(19 %).
Selkeästi useammin naisten mielestä kaupungin heille tarjoamat palvelut ja tuki olivat riittämättömiä. Miehiä oli ”ei samaa eikä eri mieltä” olevissa merkittävästi enemmän. Saattaa olla, että miehet
kokevat useammin, etteivät tarvitse kaupungin tarjoamia palveluita.
Kaikkein tyytymättömimpiä kaupungin palveluihin (osin tai täysin eri mieltä) olivat kotona olevat
(54 %), eläkeläiset (50 %) sekä työkokeilussa olevat (50 %). Toisaalta myös kaikkein tyytyväisimpiä
(osin tai täysin samaa mieltä) olivat töissä määrä- tai osa-aikaisesti olevat (83 %), työkokeilussa olevat (50 %) sekä eläkeläiset (50 %). Eniten ”ei samaa eikä eri mieltä” olivat töissä pysyvästi käyvät (67
Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

PL 227 | 70101 Kuopio
Kotkankallionkatu 14
PL 3017 | 70701 Kuopio

Puhelin
017 175 190
Faksi
017 175 388
Laskutustunnus 4500

www.kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki

31 (47)

Terveydenhuollon palvelualue
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Julkinen

%), mikä voi vahvistaa käsitystä siitä, että näin vastaavat eivät todennäköisesti koe erityisesti tarvitsevansa kaupungin tukea, apua tai palveluita.
Kysymys esiintyy vastaavissa leipäjonotutkimuksissa, ja sen avulla on haluttu selvittää vastaajien
henkilökohtaista yleistä kokemusta heille suunnattujen kotikuntansa palveluiden ja tuen riittävyydestä. Vaikka Portin asiakkaat käyttivät runsaasti tulonsiirtoja ja palveluita, he kokivat silti osittain
tyytymättömyyttä kaupungin palveluita kohtaan. On syytä pohtia, johtuuko vastauksessa näkyvä tyytymättömyys jollain tapaa eri palveluiden välillä vallitsevan koordinaation ongelmista ja kuinka paljon vastauksissa voi heijastua myös Portin asiakkaiden pettymys yhteiskuntaan kokonaisuutena sekä
havaittu epäluottamus muita ihmisiä sekä viranomaisia kohtaan.
Seurakunnan tuki ja uskonnolliseen yhteisöön osallistuminen
Vastaajien mielipiteitä kysyttiin seurakunnan tarjoamista palveluista samalla tavalla kuin kaupunkia
koskevassa kysymyksessä. ”Saan seurakunnalta riittävästi tukea, apua ja palveluita”. Seurakunta käsitteestä jää epäselväksi, puhutaanko luterilaisen kirkon diakoniatyöstä, vai minkä tahansa uskonnollisen yhteisön tarjoamista palveluista. Vastausvaihtoehdot olivat ”täysin samaa mieltä”, ”osin samaa mieltä”, ”ei samaa eikä eri mieltä”, ”osin eri mieltä”, ”täysin eri mieltä”.
Suurin osa (38 %) vastasi ”ei eri eikä samaa mieltä” kun kysyttiin seurakunnan tarjoamasta tuesta,
avusta ja palveluista. Tämä tulos voidaan tulkita kuten kaupungin palveluihin tyytyväisyyttä mitanneessa osiossa: iso osa vastaajista ei koe tarvitsevansa tai ei käytä seurakunnan palveluita. Täysin
tyytyväisiä seurakunnan tarjoamiin tukimuotoihin oli 13 % vastaajista, osin tyytyväisiä 19 %. Tyytymättömiä seurakunnan palveluihin oli osin 9 % ja täysin tyytymättömiä 22 %. Miesten ja naisten
välillä ei ollut selkeää tyytyväisyyseroa. Seurakunnan tukeen luottivat eniten töissä määrä- tai osaaikaisesti olevat (57 %) sekä työkokeilussa olevat (50 %).
Taustatiedoissa kysyttiin myös, osallistuiko vastaaja uskonnollisen yhteisön toimintaan. Vastausvaihtoehdot olivat ”ei lainkaan”, ”satunnaisesti (muutaman kerran vuodessa)” sekä ”säännöllisesti
(useammin kuin kerran kuussa)”.
83 % vastasi, ettei osallistunut lainkaan uskonnollisen yhteisön toimintaan. 12 % ilmoitti osallistuvansa satunnaisesti ja 5 % kertoi osallistuvansa säännöllisesti. Naisista jonkin verran useampi ilmoitti osallistuvansa uskonnollisen yhteisön toimintaan. Naisista 19 % ilmoitti osallistuvansa satunnaisesti ja 6 % jatkuvasti uskonnollisen yhteisön toimintaan. Miehistä toimintaan osallistui satunnaisesti 9 % ja jatkuvasti 5 %. Ikääntyminen lisäsi uskonnollisessa yhteisössä toimimista. Uskonnolliset järjestöt ovat merkittävä osa toimintakenttää, jossa järjestetään toimintaa ja kuntoutusta päihdeongelmaisille. Joko vastaajat eivät käytä tällaisia palveluita, tai sitten he eivät miellä joitakin toimintaa järjestäviä tahoja uskonnollisina, tai oman osallistumisensa olevan uskonnollista toimintaa.
Päihdeongelmat
Portin asiakkaiden kokemusta päihteiden käytön haitallisuudesta heille itsellensä kysyttiin väittein
”Alkoholin käyttö aiheuttaa minulle ongelmia” sekä ”Huumeiden käyttö aiheuttaa minulle ongelmia”. Vastausvaihtoehtoina olivat ”täysin samaa mieltä”, ”osin samaa mieltä”, ”ei samaa eikä eri
mieltä”, ”osin eri mieltä” sekä ”täysin eri mieltä”. Tutkimusta tehtäessä Portin henkilökunnan antama huomio oli kategorian ”Lääkkeiden käyttö aiheuttaa minulle ongelmia” puuttuminen. Tätä
asiaa olisi kenties ollut tärkeää tiedustella, koska lääkitysohjeiden vastainen käyttö on huumeita suonensisäisesti käyttävien keskuudessa yleistä.
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Huumeiden käyttö aiheuttaa minulle ongelmia
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Työtilanteella oli merkitystä huumeiden käytön kokemisessa ongelmia aiheuttavaksi. Eniten käyttönsä haitalliseksi kokivat (täysin tai osin samaa mieltä) kotona olevat (77 %), töissä pysyvästi käyvät
(75 %), työttömät tai lomautetut (75 %) sekä opiskelijat (71 %). Eniten ei samaa eikä eri mieltä olevia
oli töissä määrä- tai osa-aikaisesti olevissa (57 %). Toisaalta vähiten huumeiden käytöstä aiheutuvia
ongelmia (täysin tai osin eri mieltä) kokivat työkokeilussa olevat (33 %), eläkeläiset (30 %) sekä
töissä pysyvästi käyvät (25 %). Ikäryhmistä huumeiden käyttönsä vähiten haitallisimmaksi kokivat
yli 36-vuotiaat (35 %).
Alkoholin käyttö ei ollut vastaajille samalla tavalla ongelmallista kuin huumeiden käyttö, vaikka ongelmia esiintyi silti runsaammin kuin väestössä yleensä. Puolet (52 %) vastaajista oli täysin eri mieltä
väitteen ”alkoholi aiheuttaa minulle ongelmia” kanssa. Osin eri mieltä oli 7 % ja ei samaa eikä eri
mieltä 9 %. Osin samaa mieltä alkoholin käytön ongelmallisuudesta oli 17 % ja täysin samaa mieltä
15 % vastaajista.
Naiset kokivat alkoholin käytön aiheuttavan heille ongelmia harvemmin kuin miehet. Osin tai täysin
samaa mieltä oli naisista joka yksi viidestä (22 %) ja miehistä kaksi viidestä (38 %). Alkoholin käytön
ongelmallisuus ei ollut selkeästi yhteydessä työtilanteeseen. Eniten alkoholin käytöstä aiheutuvia
haittoja kokivat opiskelijat, joista yli puolet (57 %) vastasi olevansa joko osin tai täysin samaa mieltä
alkoholin käytön ongelmallisuudesta.
Päihdepalvelusäätiön työntekijät kertoivat haastattelussa huumeiden käyttäjien kokevan alkoholin
useammin haitallisempana kuin lääke- tai huumausaineet. Osa koki alkoholin aiheuttavan huonoa
oloa sekä vievän herkästi toimintakyvyn jopa pitkiksi ajoiksi. Myös Portin asiakkaat saattoivat mainita ”Kunhan ymmärtäisi alkoholista pysyä erossa, niin kaikki menee ihan ok”. Tutkimusten mukaan (Poikolainen 2009, Tilastokeskus 2006, Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015)
sekä huumeiden käytöstä että alkoholin suurkulutuksesta seuraa huomattavia haittoja sekä yksilöettä yhteiskunnan tasolla.
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4.8. Kuntoutuminen
Kuntoutumispatteristossa kysyttiin asiakkaiden tuntemuksia ja asenteita omaan huumeiden käyttöönsä, kuntoutumiseen ja sosiaaliseen stigmaan. Lisäksi kysyttiin asiakkaiden yleistä tyytyväisyyttä
Portin palveluihin. Kaikkiin kysymyksiin vastausvaihtoehdot olivat ”täysin samaa mieltä”, ”osin samaa mieltä”, ”ei samaa eikä eri mieltä”, ”osin eri mieltä” sekä ”täysin eri mieltä”.
Ensimmäiseksi kysyttiin huumeiden käyttöön liittyvistä positiivisista kokemuksista DUDIT-Et asteikosta poimitulla väitteellä ”Nautin huumeiden käytöstä”. Portin asiakaista hieman yli puolet vastasi nauttivansa ainakin osin huumeiden käytöstä. Täysin samaa mieltä oli joka neljäs (25 %) ja osin
samaa mieltä hieman useampi (28 %). Suhteellisen runsas osuus, joka viides vastaaja (20 %) ilmoitti
olevansa ”ei samaa eikä eri mieltä”. Osin eri mieltä oli 17 % ja täysin eri mieltä 9 % vastaajista. Miehet
(57 %) ilmoittivat hieman useammin nauttivansa (osin tai täysin samaa mieltä) huumeiden käytöstä
kuin naiset (50 %). Huumeiden käytöstä nauttiminen laski hieman ikääntymisen myötä, eniten huumeiden käytöstä nauttivat 16–25-vuotiaat (64 %). Heistä 18 % oli ainakin osin eri mieltä huumeiden
käytöstä nautinnollisuudesta, yli 36-vuotiaista ainakin osin eri mieltä oli 35 %. Eniten huumeiden
käytöstä ilmoittivat nauttivansa (täysin samaa mieltä) töissä määrä- tai osa-aikaisesti olevat (43 %),
eläkeläiset (40 %) sekä kotona olevat (33 %).

Olen ollut viimeisen vuoden aikana huolissani
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DUDIT Et-Väitteen ”Olen ollut viimeisen vuoden aikana huolissani huumeiden käytöstäni” (Berman
& Brisendal 2011) oli ollut vähintään osin samaa mieltä pääosa vastaajista. Täysin samaa mieltä oli
35 % ja osin samaa mieltä 31 % vastaajista. Ei samaa eikä eri mieltä oli 13 %. Osin eri mieltä oli 1 %
ja täysin eri mieltä oli 6 % vastaajista. Naiset (75 %) olivat useammin (osin tai täysin samaa mieltä)
kokeneet olevansa huolissaan huumeiden käytöstään kuin miehet (62 %). Iällä ei ollut täysin selkeää
vaikutusta huumeiden käytöstä huolestumiseen, kuitenkin vähiten huolissaan omasta huumeiden
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käytöstään (täysin tai osin eri mieltä) olivat olleet yli 36-vuotiaat (30 %). Vähiten huolissaan huumeiden käytöstään (täysin tai osin eri mieltä) olivat olleet työkokeilussa olevat (67 %) ja eläkeläiset
(30 %).
Suurin osa vastaajista koki olevansa väsynyt huumeiden käyttöönsä. DUDIT ET asteikon väitteen
”Olen väsynyt huumeiden käyttööni” kanssa täysin samaa mieltä oli 39 % ja osin samaa mieltä 32 %
vastaajista. Ei samaa eikä eri mieltä oli 16 %. Osin eri mieltä oli 7 % ja täysin eri mieltä 6 %. Naiset
(88 %) olivat useammin (täysin tai osin samaa mieltä) väsyneitä huumeiden käyttöönsä kuin miehet
(61 %). Väsyneimpiä huumeiden käyttöönsä olivat töissä pysyvästi käyvät (100 %), opiskelijat (86 %)
ja kotona olevat (86 %).
Pääosa koki tärkeäksi tehdä muutoksen huumeiden käytössään. ”Minusta on tärkeää tehdä muutos
huumeiden käytössäni” DUDIT Et- asteikosta poimitun väitteen (Berman & Brisendal 2011) kanssa
täysin samaa mieltä oli puolet (52 %) vastaajista ja osin samaa mieltä 29 %. Ei samaa eikä eri mieltä
oli 11 %. Osin eri mieltä oli 4 % ja täysin eri mieltä 4 % vastaajista. Naiset (59 %) kokivat hieman
useammin tärkeäksi (täysin samaa mieltä) tehdä muutoksen huumeiden käytössään kuin miehet (48
%), muuten sukupuolten välillä ei ollut juuri eroa. 16–25-vuotiaat (14 %) kokivat muita ikäryhmiä
hieman harvemmin muutoksen tekemisen huumeiden käytössään olevan heille tärkeää (täysin tai
osin eri mieltä). Tärkeimmäksi huumeiden käyttönsä muuttamisen kokivat opiskelijat (100 %),
töissä määrä- tai osa-aikaisesti olevat (86 %), kotona olevat (81 %) sekä työttömät tai lomautetut (81
%).

Olen valmis tekemään töitä aikaansaadakseni muutoksen
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Suurin osa vastaajista oli ainakin osittain samaa mieltä DUDIT Et- väitteen ”Olen valmis tekemään
töitä aikaansaadakseni muutoksen huumeiden käytössäni” kanssa. Täysin samaa mieltä oli 45 % ja
osin samaa mieltä 36 %. Ei samaa eikä eri mieltä oli 10 % vastaajista. Osin eri mieltä oli 3 % ja täysin
eri mieltä 6 %. Naiset (84 %) olivat hieman useammin valmiit tekemään töitä muutoksen eteen kuin
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miehet (78 %). Kaikkein useimmin (osin tai täysin samaa mieltä) töitä huumeiden käytön muuttamisen eteen olivat valmiita tekemään opiskelijat (100 %), työttömät tai lomautetut (91 %) sekä töissä
määrä- tai osa-aikaisesti olevat (86 %).
Suuri osa vastaajista koki tarvitsevansa ammattiapua huumeiden käyttönsä muutokseen. Väitteen
”Tarvitsen ammattiapua muuttaakseni huumeiden käyttöäni” kanssa oli täysin samaa mieltä 32 % ja
osin samaa mieltä 29 %. Ei samaa eikä eri mieltä oli 13 %. Osin eri mieltä oli 11 % ja täysin eri mieltä
14 % vastanneista. Naiset (78 %) ilmoittivat merkitsevästi useammin (osin tai täysin samaa mieltä)
tarvitsevansa ammattiapua muuttaakseen huumeiden käyttöään. kuin miehet (52 %)( x2=10.3, df=4,
p=0.035). Yli 36-vuotiaat (35 %) ilmoittivat useammin (osin tai täysin eri mieltä) etteivät tarvitse
ammattiapua muutokseen. Useimmin ammattiapua ilmoittivat tarvitsevansa kotona olevat (76 %)
sekä töissä pysyvästi olevat (75 %).
”Voin saada oikeanlaista apua ammattilaisilta” väitteen (Berman & Brisendal 2011) kanssa pääosa
vastaajista oli ainakin osin samaa mieltä. Täysin samaa mieltä 38 % ja osin samaa mieltä 28 %. Ei
samaa eikä eri mieltä olevia oli suhteellisen paljon, viidesosa (19 %) vastaajista. Osin eri mieltä oli 5
% ja täysin eri mieltä 9 % vastaajista. Naiset (78 %) uskoivat useammin (osin tai täysin samaa mieltä)
saavansa apua ammattilaisilta kuin miehet (60 %). Töissä pysyvästi olevat (100 %), työttömät tai
lomautetut (72 %) sekä töissä määrä- tai osa-aikaisesti olevat (71 %) uskoivat useimmin saavansa
oikeanlaista apua ammattilaisilta. Vähiten (täysin tai osin eri mieltä) ammattilaisten apuun uskoivat
opiskelijat (43 %) ja työkokeilussa olevat (33 %).
”Ammattiavun hakeminen on minulle nöyryyttävää” väitteeseen vastattiin vaihtelevasti. Täysin eri
mieltä väitteen kanssa oli 33 % ja osin eri mieltä 14 % vastaajista. Ei samaa eikä eri mieltä oli viidesosa (21 %). Osin samaa mieltä oli 17 % ja täysin samaa mieltä 14 %. Joka kolmas vastaaja siis koki
ammattiavun ainakin jollakin tasolla nöyryyttäväksi. Sukupuolella tai iällä ei ollut selkeää vaikutusta
ammattiavun hakemisen nöyryyttäväksi kokemisessa. Työtilanteiden kohdalla avun hakemisen nöyryyttäväksi kokemisessa ei ollut selkeästi tulkittavia eroja.
Portin apuun oltiin lähes yksinomaan tyytyväisiä. Väitteen ”Portin apu on järjestetty hyvin” kanssa
täysin samaa mieltä oli 83 % ja osin samaa mieltä 11 % vastaajista. Ei samaa eikä eri mieltä oli 4 %.
Osin eri mieltä oli 1 % ja täysin eri mieltä 1 %. Sukupuolen, iän tai työtilanteiden vaikuttavuutta ei
ollut juuri mahdollista vertailla johtuen vastausten jakaumasta.
Jonkinlaista sosiaalisen stigman pelkoa koki yli puolet vastaajista. Väitteeseen ”En halua, että naapurini tai sukulaiseni näkevät minut Portissa” 40 % vastasi olevansa täysin samaa mieltä ja 17 % osin
samaa mieltä. Ei samaa eikä eri mieltä olevia oli myös iso osa, 28 % vastaajista. Osin eri mieltä oli 5
% ja täysin eri mieltä 9 %. Miehet (60 %) kokivat hieman useammin (osin tai osin samaa mieltä) kuin
naiset (56 %) etteivät halua naapureidensa tai sukulaisensa näkevän heitä portissa. 16–25-vuotiaista
merkittävä osa (46 %) vastasi ”ei samaa eikä eri mieltä” kysymykseen, muuten ikäryhmien väliset
erot eivät olleet selkeästi tulkittavissa. Eniten sosiaalisen stigman pelkoa (osin tai täysin samaa
mieltä) kokivat työkokeilussa olevat (100 %) ja töissä pysyvästi käyvät (75 %).

Postiosoite
Käyntiosoite
Laskutusosoite

PL 227 | 70101 Kuopio
Kotkankallionkatu 14
PL 3017 | 70701 Kuopio

Puhelin
017 175 190
Faksi
017 175 388
Laskutustunnus 4500

www.kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki

36 (47)

Terveydenhuollon palvelualue
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Julkinen

5 Lopuksi
Portin asiakkaat ovat nuoria, pääosin heikosti kouluttautuneita ja iso osa heistä on työelämän ulkopuolella. He käyttävät runsaasti tulonsiirtoja ja palveluita. Heidän hyvinvointinsa on heikompaa
kuin väestössä keskimäärin ja luottamus yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin on lähes olematonta. Sukupuolten ja eri työtilanteissa olevien välisiä eroja vertaamalla käy selväksi, että huumeiden käyttäjät jakautuvat erilaisiin hyvinvointiryhmiin. Naisten ja miesten välillä vallitsee selkeä hyvinvointiero.
Hyvinvoivimpia ja elämässään parhaiten oman kokemuksensa mukaan pärjääviä ovat pääsääntöisesti töissä pysyvästi käyvät, opiskelijat sekä eläkeläiset. Heikoimmin voivia ovat kotona olevat, työttömät tai lomautetut sekä työkokeilussa olevat. Voidaan kysyä, onko hyvinvoinnissa näkyvillä eroilla
lähinnä tekemistä tulojen tasaisuuden tai varmuuden kanssa, vai tuottaako jonkinlainen työstatus
parempaa kiinnittymistä yhteiskuntaan ja sitä kautta parempaa vointia? Valmiisiin osallistumisen
rakenteisiin kiinnittyneet ihmiset käyttivät useammin mielenterveyspalveluita. Kuitenkin kaikkein
tyytymättömimpiä omaan henkiseen terveyteensä olivat kotona olevat sekä työttömät tai lomautetut. On syytä pohtia, mistä johtuu heikommassa työtilanteessa olevien vähäinen mielenterveyspalveluiden käyttö. Kuinka tavoittaa ne ihmiset, jotka todennäköisesti eniten mielenterveyspalveluja
kaipaisivat?
Suuresta palvelujen ja tulonsiirojen käytön määrästä huolimatta Portin asiakkaiden hyvinvointi on
heikompaa kuin muussa väestössä ja kaupungin antamaan tukeen, apuun, palveluihin oltiin suhteellisen tyytymättömiä. Voidaan kuitenkin todeta, että Portin asiakkaat saavat paljon tukea Kuopion
kaupungilta, mutta tuen järjestämistä tulisi koordinoida paremmin. Yksi tärkeä jatkotutkimuksen
aihe on palveluketjujen toimivuuden selvittäminen. Tätä tavoitetta tukee se, että Kuopion kaupunki
on perustanut vuoden 2013 lopussa työryhmän Aikuisten pärjäämisen tuki – kehittämisprojektille,
jonka tavoitteena on luoda selkeämmät ja paremmin organisoidut käytännöt apua tarvitsevien kuntalaisten tukemiseen. Vastaajat eivät myöskään olleet aina tietoisia siitä, kuka minkin palvelun järjestää, joten myös asiakastiedotus kaipaa parantamista. Tyytymättömyys kaupungin palveluihin voi
kuvastaa myös yleistä epäluottamusta yhteiskuntaa ja sen tuottamia palveluita kohtaan.
Yksi Kuopion palvelualueuudistuksen tavoitteista on päihde- ja mielenterveyspalvelujen parempi integroiminen. Uudistuksessa toteutui mielenterveys- ja päihdepalvelujen ”virtuaalinen yhden oven
malli”, joka on asiakaslähtöinen kumppanuus- ja yhteistyömalli. Tutkimus vahvistaa tarpeen tällaisen yhden oven mallin olemassaololle. Päihdeongelma on usein kietoutunut monimutkaiseen sosiaalisten ja mielenterveydellisten ongelmien verkostoon, jonka hoitaminen vaatii aikaa ja useista lähtökohdista annettavaa apua.
Keskusteluissa Portin ja Päihdepalvelusäätiön työntekijöiden kanssa nousi esiin etenkin sosiaalityöntekijän ja omalääkärin tai -hoitajan roolin merkittävyys linkkinä tarvitsijan ja palveluketjun välillä. Myös tämä tutkimus tukee ajatusta, sillä vastaajista yli 80 % oli sosiaalitoimen ja yli 60 % terveyskeskuksen asiakkaita. Esimerkiksi Päihdepalvelusäätiön Päihdeklinikan työntekijöiden toimenkuvaan kuuluu päihde- ja hoitotyön lisäksi myös asiakkaan kanssa yhdessä tehtävä, lähes kaikkien
elämään liittyvien osa-alueiden uudelleen järjestely. Sosiaali- ja terveyspalveluita järjestettäessä tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen riippumatta siitä,
ollaanko terveyskeskuksessa, sosiaalitoimistossa vai mielenterveyspalveluissa.
Portin merkitys siellä kävijöille on suuri ja sen antamaan palveluun ollaan lähes yksinomaisesti erittäin tyytyväisiä. Terveysneuvontapisteiden korostama inhimillinen ja tuomitsematon lähestymistapa luo luottamusta käyttäjien ja työntekijöiden välille. Portissa nekin henkilöt, jotka karttavat palveluja saattavat rohkaistua kysymään neuvoa, ja saavatkin tarpeisiinsa vastaavaa terveysneuvontaa
ja palveluohjausta. He voivat myös motivoitua käyttämään laajemmin psykososiaalisen kuntoutumisen palveluita. Nämä kohtaamiset voivat olla monella tapaa kriittisen tärkeitä, koska esimerkiksi
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ajoissa havaittu infektio voidaan hoitaa ja täten ehkäistä merkittävät lisäongelmat. Tämä sekä fyysisten että mielenterveydellisten terveysongelmien kasautuminen on kenties huolestuttavin ilmiö
Portin asiakaskunnassa.
Portin mahdollisuudet hoitoon hakeutumisen edistäjänä sekä hoidon antajana ovat kuitenkin rajalliset, ja terveysneuvontapisteille annetun perustehtävän vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa
Porttia muistuttamaan hoidollista yksikköä. Keskusteluissa Portin työntekijöiden kanssa nousi monesti esiin ajan vähäisyys kohdata Portissa käyvää ihmistä. Portin ensisijainen tehtävä on neulanvaihto ja tilat eivät sovellu pidempään oleskeluun jo pelkästään sääntöjensä ja kävijätiheyden vuoksi.
Portin työntekijät kokivat tarvetta päiväkeskus-tyyppiselle toiminnalle, joka tarjoaisi myös Portin
asiakkaille vaihtoehtoisen tavan saada terveysneuvontaa, aikaa syvällisimmälle, luottamuksellisille
keskusteluille sekä mahdollisesti kuntouttavalle toiminnalle.
Huumeiden käyttäminen on usein ihmiselle vuosia jatkuva elämänvaihe, joka jättää yksiöön niin
fyysiset kuin henkiset jälkensä. Tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmasosaa koki huumeiden käytön
aiheuttavan vähintään osittain heille ongelmia, toisaalta noin puolet heistä ilmoitti nauttivansa ainakin jossain määrin huumeiden käytöstä. Joka tapauksessa DUDIT asteikoista poimituissa kysymyksissä raportoitu väsymys ja huoli omasta huumeiden käytöstä ja halu tehdä muutoksia huumeiden käytössä kuvastivat vastaajien tietoisuuttaan siitä, että huumeidenkäyttö on ongelma, jonka
kanssa heidän on ryhdyttävä toimenpiteisiin (Berman & Brisendal 2011) ja osa vastaajista kuvasi
muutosvalmiuden olemassaoloa. Vastaajista naiset raportoivat useammin kuin miehet luottamuksestaan siihen, että he voisivat saada oikeanlaista ammattiapua huumeongelmiinsa.
Vaikka Portin asiakkaiden hyvinvointi oli heikompaa kuin väestössä keskimäärin, ei heidän elämäänsä voi tulkita täysin toivottomaksi. Noin puolet vastaajista koki itsensä vähintään melko usein
tyytyväiseksi elämäänsä sekä fyysiseen ja henkiseen terveyteensä. Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti olevansa vähintään osin samaa mieltä siitä, että he pärjäävät elämässään. Portin asiakkaiden
keskuudessa toiveikkuus tulevaisuuden suhteen oli jopa jonkin verran korkeampaa kuin väestössä
yleensä.
Huumeista irti pääseminen on pitkään kestävä prosessi, johon kuuluvat erilaiset hyvinvoinnin ja
elämänhallinnan kaudet sekä retkahdukset. Pitkäjänteinen tukeminen tässä prosessissa on lopulta
myös yhteiskunnan etu. On myös hyväksyttävä, että huumeiden käyttö saattaa kestää vuosia ennen
kuin halu lopettaa herää tai alkaa näkyä yksilön toiminnassa, joillekin halu ei herää koskaan. Kuitenkin myös huumeita aktiivisesti käyttäville kuuluvat yhteiskunnan palvelut. On sekä yksilöiden,
heidän lähipiirinsä että yhteiskunnan kannalta tuhoavaa sulkea heidät palvelujen ulkopuolelle.
Vaikka tämä raportti keskittyy kuvaamaan huumeiden käyttäjiä ja heidän elämässään vallitsevia olosuhteita, on muistettava, että alkoholi on edelleen suomalaisen yhteiskunnan pääpäihde, josta aiheutuvat vakavimmat sosiaaliset ja terveydelliset kustannukset. Päihdeongelmaa tulisikin tarkastella yhteiskunnallisesti mahdollisimman laajasti, niin eri ongelmien kytkeytymisestä toisiinsa,
mutta myös eri päihteiden näkökulmasta.
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Liite 1. Tutkimuslomake
Portti tutkimus 2013
Ole hyvä ja vastaa kysymyksiin valitsemalla vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tilannettasi tai kokemuksiasi. Kyselyssä ei kysytä henkilötietoja.
1. Kun ajattelet elämääsi viimeisen kuukauden aikana, oletko tuntenut itsesi
Jatkuvasti

Melko usein

Joskus

Hyvin harvoin

Tyytyväiseksi elämään

6%

54 %

27 %

12 %

Tyytyväiseksi elintasoosi

2%

33 %

32 %

33 %

Tyytyväiseksi fyysiseen terveyteesi

11 %

50 %

27 %

12 %

Tyytyväiseksi henkiseen terveyteesi

14 %

47 %

22 %

15 %

Masentuneeksi

8%

19 %

51 %

22 %

Yksinäiseksi

4%

16 %

43 %

37 %

2. Seuraavassa esitetään erilaisia väittämiä. Valitse se vaihtoehto, joka vastaa
parhaiten käsitystäsi
Täysin samaa mieltä

Osin samaa
mieltä

Ei samaa,
eikä eri
mieltä

Osin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Tunnen itseni huono-osaiseksi

8%

33 %

25 %

24 %

9%

Pärjään elämässäni

22 %

41 %

12 %

19 %

6%

Ihmisiin voi luottaa

3%

22 %

9%

36 %

25 %

Viranomaisiin voi luottaa

5%

13 %

12 %

41 %

28 %

Tuloni riittävät menoihini

7%

12 %

10 %

24 %

44 %

Pystyn huolehtimaan veloistani
Saan kaupungilta riittävästi tukea, apua ja palveluita
Saan seurakunnalta riittävästi
tukea, apua ja palveluita
Tulevaisuudessa elämäni on parempaa
Saan ystäviltäni ja sukulaisiltani
taloudellista tukea tarvittaessa
Huumeiden käyttö aiheuttaa minulle ongelmia
Alkoholin käyttö aiheuttaa minulle ongelmia

27 %

23 %

12 %

18 %

15 %

6%

31 %

19 %

19 %

23 %

12 %

18 %

36 %

9%

21 %

27 %

40 %

26 %

5%

1%

20 %

43 %

10 %

15 %

9%

29 %

38 %

17 %

9%

7%

15 %

17 %

9%

7%

52 %

3. Seuraavassa luetellaan kunnan, Kelan ja eläkelaitosten tarjoamia palveluja
ja tulonsiirtoja. Mitä niistä sinä tai muut perheenjäsenesi on saanut viimeisen kahden kuukauden aikana?
Olen saanut
Toimeentulotukea

82 %

Olen hakenut, mutta
En ole hakenut
en ole saanut
3%
15 %

Opintotukea

16 %

1%

83 %

Asumistukea

72 %

4%

22 %

Vammaisetuuksia

6%

3%

88 %

Sairauspäivärahaa

16 %

7%

75 %

Äitiys-, isyys- tai vanhempainpäivärahaa
Lasten kotihoidon tukea

8%

1%

90 %

4%

2%

92 %

Työmarkkinatukea / työttömyysturvan
peruspäivärahaa
Ansiosidonnaista työttömyysturvaa

55 %

3%

40 %

10 %

3%

86 %

Kansaneläkettä

12 %

2%

86 %

Työkyvyttömyyseläkettä

11 %

3%

86 %

Työttömyyseläkettä

3%

5%

91 %

Työeläkettä iän perusteella

1%

5%

93 %

4. Seuraavassa luetellaan kunnan, seurakunnan ja Kelan palveluja. Mitä niistä
olet käyttänyt viimeisen kahden kuukauden aikana?

Mielenterveyspalveluja

Olen käyttänyt
24 %

Olen hakenut,
mutta en ole saanut
4%

En ole käyttänyt
71 %

Päihdepalveluja

65 %

4%

30 %

Sosiaalitoimiston palveluja

77 %

1%

19 %

Terveyskeskuksen palveluja

59 %

5%

32 %

Kelan palveluja (kuntoutus, terapia jne.)

25 %

4%

69 %

Seurakunnan palveluja (diakoniatyö)

23 %

2%

75 %

Työvoimatoimiston palveluja (työttömyysasiat)

53 %

4%

43 %

5. Seuraavassa esitetään erilaisia väittämiä käyttämiesi palvelujen laadusta ja
omasta motivaatiosta muutokseen. Valitse se vaihtoehto, joka vastaa parhaiten käsitystäsi
Täysin
samaa
mieltä
25 %

Osin samaa
mieltä

Osin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

28 %

Ei samaa,
eikä eri
mieltä
20 %

17 %

9%

Olen ollut viimeisen vuoden aikana huolissani huumeiden käytöstäni

35 %

31 %

13 %

14 %

6%

Olen väsynyt huumeiden käyttööni

38 %

31 %

16 %

7%

6%

Minusta on tärkeää tehdä muutos huumeiden käytössäni

21 %

28 %

11 %

4%

4%

Olen valmis tekemään töitä aikaansaadakseni muutoksen huumeiden käytössäni

44 %

35 %

10 %

3%

6%

Tarvitsen ammattiapua muuttaakseni huumeiden käyttöäni

32 %

29 %

13 %

11 %

14 %

Voin saada oikealaista apua ammattilaisilta

38 %

28 %

19 %

5%

9%

Ammattiavun hakeminen on minulle nöyryyttävää.

14 %

17 %

21 %

14 %

33 %

Portin apu on järjestetty hyvin.

82 %

11 %

4%

1%

1%

En halua, että naapurini tai su40 %
kulaiseni näkevät minut Portissa.

17 %

28 %

5%

9%

Nautin huumeiden käytöstä

6. Seuraavassa kysytään eräitä taustakysymyksiä sinusta ja mahdollisista kotitalouden muista
jäsenistä. Ympyröi sopiva vaihtoehto.

Sukupuoli

Kansalaisuus

Mies

Nainen

Suomen kansalainen

Muu

Ikä (täysinä vuosina)

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

Yli 65

Minkä ikäisenä aloitit
suonensisäisten huumeiden käytön?

Alle 18vuotiaana

18-25

26-35

36-45

46-55

Yli 55vuotiaana

Koulutus

Perus- tai kansakoulu jäi kesken

Työtilanne

Töissä pysyvästi

Asumismuoto

Omistusasunto

Ruokapankin (leipäjonon) asiakas viimeisen vuoden aikana

En ole

Tuomittu huumeiden
käytön takia viimeisen kahden vuoden aikana? Valitse kaikki
sinuun sopivat

Ei

Osallistuu uskonnollisen yhteisön toimintaan

Perus tai
kansakoulu

Töissä
määrätai osa-aikaisesti

Lukio- tai ammattikoulu

Työtön
tai lomautettu

Vuokraasunto

Kunnan vuokraasunto

Joka viikko

Sakkoa

Ei lainkaan

Työkokeilussa

Opisto- tai yliopisto

Opiskelija

Tukiasunto

Keskimäärin kerran kuukaudessa

Yhteiskuntapalvelua

Kotona

Asunnoton

Muutaman kerran vuodessa

Ehdollista
vankeutta

Satunnaisesti (muutaman
kerran vuodessa)

Eläkeläinen

Ehdotonta
vankeutta

Säännöllisesti (useammin kuin kerran
kuukaudessa)

7. Vastaa seuraaviin kohtiin numeroin.

Kotitalouden jäsenet

Aikuisten lukumäärä:___________

Lasten lukumäärä:___________

Kuinka paljon kotitaloutesi käytössä on kuukaudessa rahaa pakollisten asunto, ruoka- yms. menojen
jälkeen? Vastaa sadan euron tarkkuudella:___________€
Kiitos vastauksestasi!

Liite 2. Tutkimustiedote
Tiedote tutkittavalle
Arvoisa Portti – terveysneuvontapisteen asiakas,

Haluamme Kuopion kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalveluissa, Kuopion seudun päihdepalvelusäätiöllä ja Itä-Suomen yliopistossa selvittää Portti – terveysneuvontapisteiden asiakkaitten kokemaa hyvinvointia sekä palvelujemme laatua. Teemme vuoden 2013 toukoheinäkuun aikana kyselytutkimuksen,
jossa on asiakkaan hyvinvointia ja palvelujen käyttöä sekä niiden laatua koskevia kysymyksiä. Kyselylomakkeeseen on helppo vastata ja sen täyttäminen toteutetaan osana päivittäistä neuvontatyötä. Vastaaminen vie aikaa noin puoli tuntia. Teidän on mahdollista saada apua lomakkeen täyttöön haastattelijalta.
Tutkimuksen tarkoituksena on terveysneuvontapisteen ja yleisesti mielenterveys- ja
päihdepalvelujen asiakkaitten palvelujen kehittäminen. Tutkimusaineiston omistajia ovat Kuopion kaupunki ja Itä-Suomen yliopisto. Tutkimuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa hyvinvointisosiologian professori Juho Saari ja Filosofisen tiedekunnan, Kasvatustieteen ja psykologian osaston professori Kirsi
Honkalampi Itä-Suomen yliopistosta sekä mielenterveysjohtaja Pirjo Saarinen Kuopion kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä toimitusjohtaja Esko Blåfield Kuopion seudun päihdepalvelusäätiöltä.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistuminen ei aiheuta asiakkaalle minkäänlaisia kustannuksia eikä henkilöllisyys käy ilmi haastattelulomakkeesta tai tutkimusraporteista. Tutkimusaineisto
hävitetään tutkimuksen valmistuttua.
Asiakas voi niin halutessaan keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa ilman perusteluja.
Keskeyttäminen ei vaikuta asiakassuhteeseen.

Tutkimuksen vastuuhenkilö

Pirjo Saarinen mielenterveysjohtaja,
Kuopion kaupunki
Osoite: Kuopion psykiatrian keskus, Kotkankallionkatu 14, 70600 Kuopio
Sähköpostiosoite: pirjo.saarinen@kuopio.fi tai pirjo.saarinen@kuh.fi
Puh: 044 7175203

