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Tiivistelmä
Itä-Suomen yliopiston johtamassa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun ja A-klinikkasäätiön toteuttamassa tutkimuksessa selvitetään
huumeita pistämällä käyttävien terveysneuvontapis-teiden asiakkaiden hyvinvointia, palveluiden ja tulonsiirtojen käyttöä sekä kuntoutumisasen-teita. Tampereen Terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervin asiakkaita koskevan osatutkimuksen toteutti Tampereen
ammattikorkeakoulu syksyllä 2014. Raportissa esitetään kyselyn perustulokset ja tehdään alustavia vertailuja Kuopion Portissa
tehtyyn aiempaan kyselyyn. Kysely toteutettiin yhdeksän päivän aikana syys-lokakuun vaihteessa.
Kyselyyn vastasi 107 henkilöä, joista 58 % miehiä ja 42 % naisia. Vastanneissa oli vähän enemmän naisia kuin Nervin kävijöissä keskimäärin. Nervin asiakkaat ovat nuoria, kaksi kolmasosaa vastanneista on enintään 35-vuotias. Koulutustaso on erittäin
matala, hieman yli puolen koulutustaso oli perusaste tai keskeytynyt perusaste (56 %). Tulos on lähes identtinen Kuopion Portin
tuloksen kanssa. Työttömiä tai lomautettuja oli vastaajista noin kolmasosa, työkokeilussa vajaa viidesosa. Työelämässä, useimmiten määrä- tai osa-aikaisesti, oli samoin vajaa viidesosa. Opiskelijoita oli noin 9 % ja työelämän ulkopuolella olevia eläkeläisiä tai
kotona olevia lähes neljännes. Asunnottomien määrä oli hälyttävän suuri, 17 %. Suurin osa vastaajista oli yksin asuvia, lapsettomia
henkilöitä.
Palvelujen ja tulonsiirtojen käyttö oli hyvin runsasta. Tulonsiirroista oli eniten saatu toimeentulotukea (72 %), asumistukea (69 %)
ja työttömyysturvaetuuksia (lähes 60 %). Yli puolet asiakkaiden kotitalouksista oli saanut vähintään kolmea eri tukimuotoa. Samoin
vähän yli puolet asiakkaista oli käyttänyt vähintään kolmea eri palvelua Nervin lisäksi viimeisen kahden kuukauden aikana.
Vastanneiden tulotaso oli matala ja tyytyväisyys elintasoon olikin hyvin heikkoa. Hyvinvoinnin kokemuksissa hyvinvoinnin eri osatekijät korreloivat keskenään: tyytyväisyys henkiseen ja fyysiseen terveyteen positiivisesti sekä toisaalta yksinäisyys ja masennus
negatiivisesti yleisen elämään tyytyväisyyden kanssa.
Luottamus kanssaihmisiin ja viranomaisiin oli hyvin vähäistä. Vain 14 % oli väitteen ”ihmisiin voi luottaa” kanssa täysin tai osin
samaa mieltä. Viranomaisiin luotettiin vähän enemmän, noin 20 % oli täysin tai osin samaa mieltä.
Vastaajat olivat itse huolissaan huumeiden käytöstään, sillä noin kaksi kolmasosaa vastasi olevansa ainakin jossain määrin väsynyt huumeiden käyttöön ja olleen huumeiden käytöstä huolissaan viimeisen vuoden aikana. Naiset ilmaisivat huoltaan miehiä
useammin. Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Myös nuoret vastaajat olivat asiasta enemmän huolissaan kuin vanhemmat vastaajat.
Moni asiakas oli myös sitä mieltä, että tarvitsee ammattiapua ja että voi saada oikeanlaista apua ammattilaisilta. Muutoshalukkuutta ja valmiutta esiintyy.
Nervin palveluihin oltiin todella tyytyväisiä, sillä täysin samaa mieltä väitteen ”Nervin apu on järjestetty hyvin” -kanssa oli lähes 75 %
ja osittain samaa mieltä viidesosa vastaajista. Vieläkin suurempi määrä oli täysin samaa mieltä väitteen ”olen tyytyväinen Nervissä
saamaani palveluun” kanssa. Avoimissa vastauksissa asiakkaat kiittivät Nerviä vuolaasti. Palvelua pidettiin jopa elintärkeänä.
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1 JOHDANTO
Sumuisten sielujen hyvinvointi (SUMU) – tutkimushankkeessa kartoitetaan terveysneuvontapisteissä hyvinvointia, etuuksien ja palvelujen käyttöä, kuntoutumista ja asenteita.
Tutkimushanketta johtaa professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta ja siinä ovat mukana
myös Diakonia ammattikorkeakoulu sekä A-klinikkasäätiö. Tutkimushanke on osa Saaren
johtamaa Suomalainen huono-osaisuus –hankekokonaisuutta, jossa selvitetään erilaisissa
huono-osaisuuden notkelmissa elävien henkilöiden hyvinvointia ja terveyttä, palvelujen sekä
toimeentuloturvan käyttöä ja elämisen ehtoja.
Suomalaisen yhteiskunnan kaikkein huono-osaisimpia koskeva systemaattinen, määrällinen
tieto on varsin vähäistä. He eivät vastaa kyselyihin ja ovat siten aliedustettuja
hyvinvointitutkimuksessa. Toisaalta he käyttävät runsaasti erilaisia hyvinvointipalveluja ja
toimeentuloturvaetuuksia. Itä-Suomen yliopistossa on kartoitettu useita erilaisia huonoosaisia ryhmiä ja tutkimusten yhteenveto on julkaistu Niemelän ja Saaren teoksessa ”Huonoosaisten hyvinvointi Suomessa”. (Niemelä & Saari 2013; ks. myös Saari 2015.)
Tampereella tutkimuskokonaisuuteen on aiemmin osallistuttu tekemällä osatutkimus
Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamaan valtakunnalliseen HUSO-tutkimukseen, jossa
tehtiin kyselytutkimus ruoka-apua saavien hyvinvoinnista. Valtakunnallinen raportti julkaistiin
joulukuussa 2014 (Ohisalo & Saari 2014). Tampereen osalta tietojen keruusta ja
analysoinnista vastasi Tampereen ammattikorkeakoulu (Koivula, Ohisalo & Saari 2013).
SUMUn pilottiaineisto (N=100) kerättiin Kuopiossa ja sen rahoittivat Kuopion kaupunki ja
KYS. (Laipio et al. 2014). Kysely tehtiin käyttäen pitkälle samaa kyselylomaketta kuin
leipäjonotutkimuksessa (HUSO-hanke). Lomakkeeseen oli lisätty kysymyksiä huumeiden
käyttäjien kuntoutumishalukkuudesta. Tästä osiosta vastasi psykologian professori Kirsti
Honkalampi. Aineistoa kerätään suurimmista kaupungeista. Kohdekaupungit ovat Espoo,
Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Kotka, Kouvola, Kuopio, Oulu ja Tampere.
Tavoite on saada sata vastaajaa isoista kaupungeista ja noin 50 vastaajaa pienemmiltä
paikkakunnilta. Näistä aineisto on joulukuuhun 2014 mennessä kerätty Helsingistä,
Kuopiosta ja nyt Tampereelta ja kolmessa paikassa aineiston keräys on loppuvaiheessa.
Lopullinen aineisto tulee olemaan 500-600 vastaajaa.
Tampereella kyselyn toteuttamisesta tehtiin sopimus Tampereen ammattikorkeakoulun,
Tampereen kaupungin ja A-klinikkasäätiön ja sen Terveys- ja sosiaalineuvontapistee Nervin
kanssa elokuussa 2014. Kyselyn toteuttamista rahoitti Tampereen kaupunki. Yliopettaja UllaMaija Koivula toimi tutkimuksen vastuuhenkilönä ja vastasi tutkimusaineiston analyysista ja
raportin laatimisesta. Kyselyn suorittamisessa ja aineiston analyysissa olivat mukana
Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat Hanna-Kaisa Vasama, Arto Pöyskö, Pirpa
Takki, Jenna Tyrväinen ja Elina Vettenranta. Tutkimuksen perustulokset julkaistaan nyt tässä
raportissa Tampereen kaupungin julkaisusarjassa. Tulokset antavat yleiskuvan Aklinikkasäätiön Tampereen Nervin asiakkaista ja heidän hyvinvoinnistaan. Kyselyn
toteutuksen mahdollisti hyvä yhteistyö Nervin työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. Heille
suuri kiitos!
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2 SUOMEN HUUMETILANNE
2.1 Yleiskuva
Suomessa huumetrendit ovat seuranneet kansainvälisiä virtauksia. Maassamme on kansainväliseen tapaan ilmennyt kaksi suurempaa huumeaaltoa, ensimmäinen 1960-luvulla ja
viimeisin 1990-luvulla. Huumeita kokeilleiden osuus kasvoi 1990-luvun loppuun asti, jonka
jälkeen kasvukäyrä tasoittui. Nykyisin huumeiden käyttö on entistä enemmän osa nuorten
arkipäivää ja sillä on paikkansa nuorten kaupunkilaisten juhlintatavoissa. Useimmat nuoret
tuntevat jonkun, joka käyttää huumeita. Huumekokeilut ovat myös lisääntyneet 1990-luvun
jälkeen. Vuoden 2010 tietojen mukaan noin 17 prosenttia 15 69-vuotiaista suomalaisista
ilmoitti kokeilleensa joskus kannabista. Eniten käyttöä oli 15–34-vuotiaiden ikäluokassa.
Suomessa tyypillistä onkin ongelmakäyttäjien suhteellisen nuori ikä. (Varjonen et al. 2013,
28, 48.)
Lääkkeiden päihdekäyttö korostui erityisesti useita eri huumeita käyttäneiden keskuudessa.
Kytkentä alkoholin kulutuksen, erityisesti humalajuomisen, ja huumeiden käytön välillä
näyttäisi olevan selkeä. Usein esitetty hypoteesi siitä, että kannabiksen käyttö korvaisi
alkoholinkäyttöä, ei näyttäisi pätevän Suomessa, vaan pikemminkin kannabiksen käyttö
esiintyy usein runsaan alkoholinkäytön rinnalla. (Varjonen et al. 2013, 31; Hakkarainen &
Metso 2009.)
Vuonna 2012 Suomessa oli noin 18 000–30 000 amfetamiinien tai opioidien ongelmakäyttäjää. Väestötasoon suhteutettuna tämä tarkoittaa 0,55–0,90 prosenttia. Naisia
ongelmakäyttäjistä on noin kolmasosa. Ongelmakäyttäjiä on eniten 25–34-vuotiaiden
ikäryhmässä (8 000–13 000), eli ongelmakäyttäjien väestöosuuden tässä ikäryhmässä
arvioidaan olevan 1,3–2 prosenttia. Kaikista ongelmakäyttäjistä, sekä miehistä että naisista,
tämän ikäisiä käyttäjiä on lähes puolet (44 %). (Ollgren et al. 2014)
Vaikka ongelmaisimpien huumeiden käyttäjien joukossa on henkilöitä, jotka käyttävät sekä
amfetamiineja että opiaatteja, suomalaisen huumeiden käytön kova ydin on sekakäytössä,
jossa keskeistä osaa näyttelevät kivunlievitykseen tarkoitetut opioidipohjaiset lääkeaineet ja
rauhoittavat lääkeaineet (bentsodiatsepiinit) sekä alkoholi ja kannabis. (Varjonen et al. 2013,
48; Partanen ym. 2007.)
THL:n vuosittaisen hoitotilastojen mukaan kaikista päihdehuollon huumeasiakkaista
naisia oli 32 % ja miehiä 68 %. Asiakkaiden koulutustaso on usein matala ja työttömyys
yleistä 59 %. Joka kymmenes oli asunnoton. (Varjonen et al. 2013, 4.)
Helsingissä tehtiin haastattelututkimus vuonna 2009 sadalle aktiiviselle huumeiden
käyttäjälle. Haastatellut olivat korostuneesti huono-osaisia. Valtaosa (79 %) oli työttömänä,
kolme neljästä suorittanut vain peruskoulun ja korkein koulutus oli ammattikoulu tai lukio.
Neljännes asui asuntolassa tai oli kokonaan asunnoton. Kolme neljästä vastaajasta ilmoitti
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pääasialliseksi tulonlähteekseen sosiaaliturvan ja lähes joka kuudennen päätulonlähteenä oli
huumekauppa tai muu laiton toiminta – sen sijaan kenenkään päätulonlähteenä ei ollut
kerjääminen tai prostituutio. Päihteiden sekakäyttö oli yleistä. Ainakin kolme
ongelmapäihdettä ilmoitti 58 prosenttia vastaajista. (Tammi et al. 2011.)
Tampereen osalta ei ollut käytettävissä paikkakuntakohtaisia tilastoja, mutta on oletettavaa,
että huumeitä pistämällä käyttävien ihmisten tilanne vastaa pitkälle Suomen yleistä tilannetta.

2.2 Nervin toiminta
Terveysneuvontapiste tai muu matalan kynnyksen toiminta on osoittautunut hyväksi keinoksi
saada kontakti ihmisiin, jotka käyttävät huumeita. Terveysneuvontapisteissä asiakkaiden
ohjaus- ja neuvonta nousee asiakkaiden tarpeesta. Tavoitteet asetetaan asiakkaan toiveiden
ja kykyjen mukaan. Ensisijainen tavoite on huumeiden käyttöön liittyvien haittojen
vähentäminen, tartuntatautien ehkäiseminen sekä ohjaaminen turvallisempaan päihteiden
käyttöön. Jos asiakas osoittaa halukkuutta huumeidenkäytön vähentämiseen tai
lopettamiseen, keskustellaan eri vaihtoehdoista. Anonyymin tiedonkeruun perusteella
terveysneuvontapisteissä asioi noin 11 500 asiakasta vuonna 2011. Käyntejä oli noin 85 000
ja ruiskuja ja neuloja vaihdettiin 309 kappaletta asiakasta kohden. Asiakkaita kävi eniten
Helsingin (noin 8 350 asiakasta), Vantaan (noin 900 asiakasta), Turun (noin 890 asiakasta),
Espoon (noin 825 asiakasta) ja Tampereen (noin 568 asiakasta) terveysneuvontapisteissä
(Varjonen et al. 2013, 99).
Tampereella Terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervi aloitti vuonna 1998 Tampereen kaupungin
palveluna. Vuonna 2002 Nervin palvelut siirtyivät Tampereen A-klinikkatoimen palveluksi. Nervi
yhdistyi tuolloin perustettuun A-klinikkasäätiön Tampereen Matalaan. Nervin työryhmään kuuluu
neljä työntekijää. Tällä hetkellä Nervissä työskentelee vastaava sairaanhoitaja ja kaksi ohjaajaa.
Vuoden 2015 alusta henkilökunta lisääntyy yhdellä sairaanhoitajalla. (Palvelukertomus 2013,5 ja
Nervin työntekijöiden tiedonanto).
Nervin toiminnan kohderyhmänä ovat huumeita pistämällä käyttävät henkilöt sekä muut
huumeiden riskikäyttäjät. Palveluajatuksena Terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervissä on
palveluiden tarjoaminen kohderyhmälle siinä muodossa, että asiakkaat pystyvät niitä käyttämään
ja palvelut ovat helposti saavutettavissa. Nervin perustehtävänä, kuten muuallakin vastaavissa
pisteissä, on huumeiden käyttöön liittyvien haittojen vähentäminen ja erityisesti piikkikäytön
välityksellä leviävien tartuntatautien ehkäiseminen. (emt. 5.)
Nervin palveluperiaatteita ovat, että asiakas voi asioida anonyymisti ja että palvelut ovat helposti
saatavilla. Nervin toimipiste sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa. Asiakkailta ei edellytetä
päihteettömyyttä tai päihteiden käytön lopettamista. Nervissä voi vaihtaa pistosvälineitä ja suurin
osa asiakkaista tekeekin näin. Samalla henkilökunnan kanssa voi keskustella ja kysyä neuvoja ja
saada palveluohjausta. Nervissä on mahdollista saada rokotus a- ja b-hepatiittiin sekä testauksia
(hepatiitit, hiv, maksa-arvot, sukupuolitaudit). Myös pieniä terveydenhoidollisia toimenpiteitä
tehdään. Nervissä on päivittäin tarjolla leipää, kahvia ja mehua. Kerran viikossa haetaan ruokaa
seurakunnan ruokapankista. Nervin toimipisteessä tehtävän työn lisäksi henkilökunta tekee myös
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kotikäyntejä, etsivää työtä, palveluohjausta, verkostotyötä ja auttaa asumisasioiden hoidossa.
(emt.5 - 10.)
Vuonna 2013 Nervissä oli 770 kävijää, joista 31 % oli naisia ja 69 % miehiä. Sukupuolijakauma
vastaa siten koko Suomen tilannetta. Kävijöiden määrä on vuosittain kasvanut (vrt. vuonna 2006
501 kävijää), samoin kuin jaettujen ja palautettujen ruiskujen määrät. Vuonna 2013 jaettuja
ruiskuja oli 429 173. Ruiskujen palautusprosentti oli 98,9. (emt.11)
Nervin arvio on, että kun palvelu tavoittaa Pirkanmaalla noin 800 eri asiakasta, se on arvioilta
noin 40-60 % suonensisäisesti huumeita käyttävistä henkilöistä.

3 TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT
3.1 Aineiston keruu
Tutkimusaineisto kerättiin Itä-Suomen yliopiston ja A-klinikkasäätiön laatimalla strukturoidulla
kyselylomakkeella (Liite 1.). Kyselylomake oli laadittu Itä-Suomen yliopiston johtaman
leipäjonotutkimuksen lomakkeen pohjalta, jotta on mahdollisuus vertailukelpoiseen
aineistoon tutkittaessa huono-osaisia väestönosia (Ohisalo & Saari 2014).
Terveysneuvontapisteiden ensimmäinen kysely tehtiin Kuopion Portissa (Laipio et al. 2014).
Tampereen A-klinikkatoimen Terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervissä käytettyyn
kyselylomakkeeseen lisättiin kysymykset lääkkeiden käytöstä (huumeiden ja alkoholin käytön
lisäksi), täydennyskysymys eri päihdepalveluiden käytöstä, korvaushoidosta sekä
tyytyväisyydestä Nervin palveluun. Kyselyyn liitettiin myös avoin palautemahdollisuus Nervin
toiminnasta. Kysymysten lisäämisestä ja lomakkeen koodauksesta vastasi tutkimuspäällikkö
Jouni Tourunen A-klinikkasäätiöstä.
Kysely toteutettiin Nervissä yhdeksänä päivänä 10.9.-1.10.2014 välisenä aikana. Tutkimuspäivät olivat keskiviikko, torstai ja perjantai. Ensimmäisellä viikolla kyselyä tehtiin vain
keskiviikkona ja perjantaina. Tutkimustiedote (Liite 2) oli esillä Nervissä ja jokaiselle
vastaajalle selvitettiin lisäksi suullisesti tutkimuksen tarkoitus. Jokainen vastaaja täytti
suostumuslomakkeen (Liite 3). Suostumuslomake allekirjoitettiin nimimerkillä ja arkistoitiin
erikseen Nervin toimesta. Täten taattiin se, että vastattua kyselylomaketta ei voinut yhdistää
suostumuslomakkeen nimimerkkiin.
Kyselyä oli tutkimuspäivinä tekemässä opiskelija- tai opiskelija-opettaja-pari. Tällä
varmistettiin se, että kyselylomaketta pystyttiin tarjoamaan useammalle kävijälle ja
tarvittaessa avustamaan vastaamisessa.
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3.2 Katoanalyysi
Kaikkiaan kyselyyn vastasi 107 henkilöä. Kyselystä kieltäytyi 36 henkilöä. Kieltäytymisen
yleisin syy oli, ettei kävijällä ollut aikaa. Yhdeltä vastaajalta vastaaminen jäi kesken. Hylättyjä
lomakkeita oli yksi. Pääsääntöisesti lomakkeen kysymyksiin vastattiin huolellisesti ja pohtien.
Tutkimusavustajat pyrkivät nopeasti silmäilemään täytetyn lomakkeen, jotta puuttuvia
vastauksia tai epäselvyyksiä pystyttiin tarkentamaan, mutta ihan joka kerta näin ei ehditty
tehdä.
Lomaketta ei voitu tarjota kaikille Nervin kävijöille, koska osa pistäytyi paikassa nopeasti
vastaanottotiskillä tai oli päihtynyt. Nervin henkilökunta oli suureksi avuksi tilannesidonnaisten tekijöiden tunnistamisessa ja toisaalta rohkaisi vastaajia osallistumaan
tutkimukseen. Kaikkiaan tutkimus otettiin hyvin vastaan ja siihen suhtauduttiin myönteisesti.
Tammi-marraskuun 2014 välisenä aikana Nervissä kävi keskimäärin 364 eri asiakasta
kuukaudessa. Uusia kävijöitä oli keskimäärin 16 henkilöä kuukaudessa.
Kyselypäivinä Nervissä kirjattiin kaikkiaan 593 käyntiä, joista 405 (68,3 %) oli miehiä ja 188
(31,7 %) naisia. Osa asiakkaista käy Nervissä päivittäin, joten käyntien määrä on yli
kolminkertainen asiakkaiden määrään verrattuna. Syyskuun 2014 aikana Nervissä oli 1521
käyntiä, joista miehiä 69,8 % ja naisia 30,2 %. Eri asiakkaita näistä oli yhteensä 400, joista
miehiä 272 (68 %) ja naisia 128 (32 %). Edellisen toimintavuoden aikana 2013 kävijöiden
(N=770) sukupuolijakauma oli hyvin samanlainen, 69 % miehiä ja 31 % naisia
(Palvelukertomus 2013).
Vastaajissa (N=105) miesten suhteellinen osuus on pienempi (58 %) ja naisten vastaavasti
suurempi (42 %) kuin kävijöissä keskimäärin. Kahdessa lomakkeessa sukupuolitieto oli
jäänyt täyttämättä. Tutkimusaineisto on siis hieman ”kallellaan” naisten suuntaan.

Kuvio 1. Nervin käynnit tutkimuspäivinä ja tutkimukseen vastanneiden sukupuolijakauma, %
(N=105)
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Nervin asiakkaiden (N=770) ikäjakauma vuonna 2013 ja tutkimukseen osallistuneiden ikäjakauma (N=106) vastasivat hyvin toisiaan. Vastaajissa oli hieman enemmän kaikkein nuorimpaan ikäryhmään, 16-–25-vuotiaat, kuuluneita (22,6 % vs. 18,9 %) ja toisaalta vähän vähemmän seuraavaan ikäluokkaan, 26–35-vuotta kuuluneita (43,4 % vs. 48,6 %). Erot ovat
kuitenkin pieniä. Lukuun ottamatta kahta vastaajaa, kaikki vastaajat olivat alle 46-vuotiaita.

Kuvio 2. Nervin asiakkaiden ja tutkimukseen vastanneiden ikäjakauma, % (N=106)
Verrattuna Kuopion Portin kävijöistä tehtyyn tutkimukseen sekä Tampereen Nervin asiakkaissa että vastaajissa on suhteessa enemmän naisia. Kuopion Portin asiakkaista naisia oli
26,4 % ja vastaajista 32 % kun Tampereella vastaavat luvut olivat 31,7 % ja 42 %. Ikäjakauman osalta kävijät ja vastaajat kuuluivat useimmin ikäluokkaan 26—35-vuotiaat. (vrt. Laipio et. al. 2014, 11)

3.3 Havaintoja kävijöistä ja kyselytilanteesta
Nervin henkilökunnan mukaan kyselyn toteutus meni hyvin ja sillä oli jopa rauhoittava vaikutus tilan tunnelmaan. Asiakkaista osa oli hyvinkin kiinnostunut tutkimuksesta ja piti sitä tärkeänä. Koettiin myös, että kysely on tarpeellinen ja monipuolinen sekä toivottiin, että sillä voi
vaikuttaa asioihin. Vain yksi henkilö kommentoi, että kysely oli hankala täyttää ja hän kiittikin
tutkimusavustajien apua. Vapaissa kommenteissa annettiin palautetta myös kyselystä:
Kysely oli hyvä ja mukava täyttää. Tuntuu, että meidän asiat kiinnostaa.
Juurikin tämän kaltaiset kyselyt ovat mahtavia ja toivon vaan että ne tekevät tulosta, jotta auttajatahot voisivat auttaa oikeasti & tehdä oikein! Itse tarviin apua
ja pian, mutta minua pelottaa, pelottaa paljon! Nervin toiminnasta ei ole moitteita! Ei koskaan ja kiitos teille ketkä tekivät tämän kyselyn.

7

Tällainen kysely on mielestäni hyvä ja pääsee vähän itsekin perille siitä, missä
mennään. Kiitos kyselyn järjestäjille ja Nerville avusta :)
Kyselyitä päihde-alkoholikäyttäjien sekä muutenkin ns. vähäosaisten ja "unohdettujen" tilasta pidän tärkeänä, koska nämä ovat asioita jotka usein lakaistaan
maton alle mediassa ja vähätellään jopa itselle, asioidessa tietyissä virastoissa.
Lisää tällaisia! Kiitos! :)
Asiakkaat täyttivät lomakkeen istuen pöydän ääressä ja palauttivat sen tutkimusavustajille.
Täytetystä lomakkeesta asiakkaat saivat kiitokseksi suklaapatukan. Nervin työntekijöiden
palautteen mukaan haastattelut sujuivat paremmin ja helpommin kuin alkuun oletettiin. Asiakkaita oli helppo motivoida osallistumaan. Opiskelijat sopivat hyvin työryhmään ja lähestyivät asiakkaita ammattitaitoisesti ja rauhallisesti. Levottomatkin asiakkaat rauhoittuivat kyselyä tehdessä. Kyselyyn keskittyminen tasapainotti ja rauhoitti tunnelmaa.

Nervin asiakkaista osa kävi ainoastaan nopeasti vaihtamassa neulat tai asioimassa muuten
vastaanottotiskillä ja kiiruhtivat välittömästi ulos. Osa asiakkaista tuli asioimaan pidemmäksi
aikaa, jutteli työntekijöiden kanssa, sai terveydenhuollollista apua tai selvitti asunto- tai toimeentulotukiasioitaan. Nervissä tavattiin myös tuttuja. Nervin merkitys lienee paljon myös
sosiaalinen.
Kyselyyn vastasi vain yksi ensi kertaa Nervissä käyvä henkilö. Nervin tilastojen mukaan uusia asiakkaita tulee keskimäärin 16 henkilöä kuukaudessa. Kyselyyn vastanneet edustavat
todennäköisesti varsin hyvin Nervissä suhteellisen usein asioivia huumeidenkäyttäjiä.
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4 TULOKSET
Tulosesittelyssä keskitytään perusjakaumiin ja -tuloksiin. Tuloksia on tarkasteltu suhteessa
vastaajien sukupuoleen. Vastaukset myös ristiintaulukoitiin ikäryhmittäin. Tekstissä on mainittu, mikäli tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi. Jakaumia tarkasteltiin työtilannetaustan mukaan, mutta koska vastaajamäärät olivat pieniä, tilastollisesti merkitseviä eroja ei voinut eritellä. Tekstissä on kuitenkin tuotu esiin, mikäli näiden taustamuuttujien suhteen oli nähtävissä suuntaa-antavia eroja. Tarkempia tilastollisia analyyseja erojen merkitsevyydestä voidaan
tehdä siinä vaiheessa, kun A-klinikkasäätiön ja eri kaupunkien toimipisteissä tehdyt kyselyaineistot on koottu yhteen.

4.1 Vastaajien taustatiedot
Kyselyyn vastaajista miehiä oli 58 % ja naisia 42 %. Kuten jo aiemmin todettiin, verrattuna
Nervin asiakaskuntaan vastaajissa oli naisia suhteessa suurempi osuus. Kahden vastaajan
sukupuolitieto puuttui. Vastaajista yksi oli muu kuin Suomen kansalainen. Iältään vastaajat
olivat nuoria, kaksi kolmasosaa vastaajista oli enintään 35-vuotias. Suurin ikäryhmä oli 26 35-vuotiaiden ikäryhmä, joita oli vastaajajoukossa 43,4 %. Yli 55-vuotiaita oli vain kaksi vastaajaa. Naiset olivat keskimäärin vähän nuorempia kuin miehet. Naisista lähes 30 % oli alle
26-vuotias, kun miehistä heitä oli 18 %. Vastaavasti naisten osuus 36 - 55-vuotiaista oli neljäsosa, kun se miehillä oli lähes 40 %.

Kuvio 3. Vastaajien ikäjakauma sukupuolen mukaan, % (N=105)
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Vastaajien koulutustaso oli matala. Vajaalla seitsemällä prosentilla kansa- tai peruskoulu oli
jäänyt kesken. Noin puolella koulutus oli jäänyt kansa- tai peruskoulun oppimäärään. Lukiotai ammattikouluopinnot oli vajaalla 40 %:lla vastaajista ja opisto- tai korkeakoulututkinto vajaalla kuudella prosentilla vastaajista. Koulutustaso oli hieman parempi naisilla, joista useampi (noin joka kymmenes) oli suorittanut opisto- tai yliopistotutkinnon. Määrällisesti kyse oli
kuitenkin vain muutamasta henkilöstä, joten mitään yleistettäviä johtopäätöksiä asiasta ei voi
tehdä. Samoin kansa- tai peruskoulun keskeyttäneitä oli enemmän miehissä. Ikäryhmittäin
tarkasteltuna alle 26-vuotiailla oli useimmin suoritettuna korkeintaan vain kansa- tai peruskoulu (70,8 %). Nämä vastaajat eivät siis ole edenneet peruskoulutuksen jälkeen mihinkään
jatko-opintoihin. Nervin nuoret vastaajat ovat siis selkeästi koulutusväylistä pudonneita. Yli
35-vuotiaiden ryhmässä opisto- tai yliopistotutkinnon oli suorittanut 11,8 %, lukio tai ammattikoulututkinto oli vajaalla 40 %:lla.

Kuvio 4. Vastaajien koulutustaso sukupuolen mukaan, % (N=105)
Suurin osa vastaajista ilmoitti työtilanteekseen työtön tai lomautettu (32,1 %). Työkokeilussa
oli 17 % vastaajista. Töissä olevien määrä oli vajaa viidesosa. Heistä suurin osa työskenteli
määrä- tai osa-aikaisesti (15 %). Pysyvästi töissä oli vain 3,8 % vastaajista. Vastaajista 15,1
% ilmoitti olevansa kotona. Eläkeläisiä ja opiskelijoita oli vastaajissa saman verran, 8,5 %.
Karkeasti voi todeta, että työttömänä tai työelämän ulkopuolella oli runsas puolet vastaajista
(kotona, eläkkeellä, työttömänä tai lomautettuna). Sukupuolen mukaan tarkasteltuna isoimmat erot näkyvät opiskelijoiden ja työkokeilussa olevien määrässä, joissa naisten osuus on
selkeästi suurempi.
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Kuvio 5. Vastaajien työtilanne, % (N=106)

Kuvio 6. Vastaajien työtilanne sukupuolen mukaan, % (N=105)
Vastaajista vajaa viidennes (17,1 %) oli asunnottomia, mikä heijastaa asiakkaiden heikkoa
kiinnittymistä yhteiskuntaan ja elinolosuhteiden epävarmuutta. Tukiasunnossa asui lähes
neljännes (24,8 %). Pääasiallinen asuntomuoto oli vuokra-asunto, 44,7 %. Erottelu vapaiden
markkinoiden tai kunnan vuokra-asunnon välillä on epätarkkaa. On oletettavaa, että vuokralla asuvista kunnan vuokra-asunnoissa asuvien määrä on suurempi kuin vastauksissa tulee
ilmi. Toisaalta, kun tuloksista keskusteltiin parin asiakkaan ja Nervin työntekijöiden kanssa,
eräs asiakas totesi, että vuokra-asunnon löytää helpommin vapailta markkinoilta kuin kunnal-
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ta. Omistusasunnossa asui vastausten mukaan 13,3 % vastaajista. Tähän lukuun on suhtauduttava varauksella. Omistusasunnossa asuvat kuuluivat eri ikäryhmiin ja olivat työmarkkinatilanteeltaan erilaisia, sekä töissä olevia että työttömiä, joten omistusasunnoksi on voitu mieltää myös oma vuokra-asunto. Sukupuolen mukaan tarkasteltuna naisten asumistilanne on
miehiä parempi. Naisista vain vajaa 7 prosenttia ilmoitti olevansa asunnoton, kun miehissä
asunnottomia oli huomattavan paljon eli neljännes. Muutoin sukupuolten väliset erot ovat
muutaman prosenttiyksikön suuruisia.
Verrattuna sekä Kuopion Portin että valtakunnallisiin tilastoihin Tampereen vastaajissa on
huomattavasti enemmän asunnottomia, sillä heitä oli Kuopiossa ja THL:n kansallisesaa tilastossa noin kymmenen prosenttia. (Laipio et al. 2014, 14; Varjonen et al. 2013, 4.)

Kuvio 7. Asumismuoto sukupuolen mukaan, % (N=104)
Kotitalouden kokoa mitattiin kysymällä erikseen aikuisten ja lasten määrää. Kysymystä jouduttiin usein tarkentamaan, koska osa ilmoitti ensin lomakkeessa myös lapset, jotka asuivat
toisaalla. Vastaajille selvennettiin kysymystä ja vastauksia saatettiin yhdessä korjata jälkikäteen. Osa yhden aikuisen kotitalouden merkinneistä jätti kokonaan vastaamatta lasten lukumäärän. Oletettavasti heillä ei kuitenkaan ole lapsia, jotka asuisivat vastaajan luona vakituisesti. Osa merkitsi lapsen lukumäärän sulkeisiin ja tarkoitti sillä, että lapset asuvat toisen
vanhemman luona (asia tarkennettiin tutkimusavustajien toimesta).
Yhden aikuisen kotitalouksia, joissa ei ole lapsia, oli vastaajissa kuitenkin valtaosa (62,4 %).
Kahden aikuisen kotitalouksia, joissa ei ole lapsia, oli 23,7 %. Useamman aikuisen perheitä
oli 2,9 %. Kotitalouksia, joissa oli lapsia, oli vain noin kymmenesosa 10,8 %.
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4.2 Huumeiden käyttö, tuomiot ja korvaushoito
Taustatiedoissa kysyttiin myös, minkä ikäisenä vastaaja oli aloittanut huumeiden käytön pistämällä. Käyttö oli alkanut todella nuorena. Alle 18-vuotiaana käytön oli aloittanut puolet vastaajista (51 %) ja alle 26-vuotiaana 39 % vastaajista. Myöhemmin käytön oli aloittanut vain
10 % vastaajista. Sukupuolten väliset erot olivat erittäin pieniä.

Kuvio 8. Suonensisäisten huumeiden käytön aloittamisikä, % (N=100)
Eräs asiakas kommentoi tuloksia yhdessä tarkasteltaessa, ettei ”yllätä yhtään” ja jatkoi:
”Harva aloittaa enää yli 26-vuotiaana.”
Verrattuna Kuopion Porttiin Tampereen vastaajat olivat aloittaneet huumeiden käytön pistämällä huomattavasti nuorempana. Tampereen vastaajista alle 18-vuotiaana oli aloittanut noin
puolet, mutta Kuopiossa vain vajaa kolmannes. (Laipio et al. 2014, 15).
Vastaajilta kysyttiin myös, olivatko he parhaillaan korvaushoidossa tai olleet joskus aiemmin
siinä. Lähes puolet vastaajista ei ollut ollut korvaushoidossa (42,5 %), mutta korvaushoitoa
oli saanut 17 %. Korvaushoidossa oli parhaillaan noin neljäsosa vastaajista (26,4 %). Jonossa korvaushoitoon oli vajaa kymmenesosa (8,5 %) ja osa oli hakenut korvaushoitoon, muttei
ollut päässyt (5,7 %). Korvaushoidossa tai sinne jonottavia/hakeneita oli kaikkiaan siten noin
40 % vastaajista.
Huumeisiin liittyviä tuomioita viimeisen kahden vuoden aikana oli noin 60 %:lla vastaajista.
Pienellä osalla oli useita tuomiota (8,5 %). Tuomioiden määrään on suhtauduttava kuitenkin
varauksellisesti, koska osalla vastaajista saattoi jäädä tarkistamatta tuomioiden aikaraja,
viimeinen kaksi vuotta. Silti tuomioita oli paljon, niistä kuitenkin suuri osa sakkoja (37.4 %).
Miehet olivat saaneet enemmän tuomioita kuin naiset. Naisista 52,3 % ei ollut saanut yhtääntuomiota, kun vastaava luku miesten osalla oli 31,1 %. Tulosten yhteenvetotaulukkoon tuomiot on tilastoitu sen mukaan, mikä on ollut vastaajan valitsema ”kovin” rangaistus, mikäli
rangaistuksia oli useita.
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4.3 Kokemukset hyvinvoinnista ja terveydestä
Nervissä asioivien hyvinvointia ja koettua elämänlaatua selvitettiin kysymällä heidän henkilökohtaista tunnettaan omasta elämästään viimeisen kuukauden aikana. Kysymykset koskivat
tyytyväisyyttä elämään yleisesti sekä tyytyväisyyttä fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Lisäksi kysyttiin, onko henkilö kokenut itsensä masentuneeksi tai yksinäiseksi. Vastausvaihtoehdot olivat ”hyvin harvoin”, ”joskus”, ”melko usein” ja ”jatkuvasti”.
Vain 15 % vastaajista ilmoitti olevansa hyvin harvoin tyytyväinen elämäänsä. Joskus tyytyväiseksi itsensä kokeneita oli 40,2 % ja melko usein näin oli kokenut 34,6 %. 10,3 % vastaajista oli tuntenut olevansa jatkuvasti tyytyväinen elämään viimeisen kuukauden aikana. Sukupuolten välillä oli vain pieniä eroja.

Kuvio 9. Kun ajattelet elämääsi viimeisen kuukauden aikana, oletko tuntenut itsesi tyytyväiseksi elämään, % (N=107)
Fyysiseen terveyteen oli hyvin harvoin tyytyväisiä 16,8 %, joskus 29 %, melko usein 47,7 %
ja jatkuvasti 6,5 %. Naisista lähes 60 % oli ollut melko usein tai jatkuvasti tyytyväinen fyysiseen terveyteensä, kun näin oli kokenut noin 50 % miehistä. Toisaalta naisissa noin viidesosa oli kokenut hyvin harvoin tyytyväisyyttä fyysiseen terveyteensä.
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Kuvio 10. Kun ajattelet elämääsi viimeisen kuukauden aikana, oletko tuntenut itsesi tyytyväiseksi fyysiseen terveyteesi, % (N=107)
Henkiseen terveyteensä oli ollut tyytyväinen jatkuvasti vain 9,3 % ja toisaalta hyvin harvoin
tyytyväisiä oli noin viidennes (20.6 %). Verrattuna fyysiseen terveyteen, henkisen terveyden
hyvinvoinnin kokemus on keskimäärin heikompaa. Miehistä vähän yli puolet 52,5 % oli tuntenut itsensä tyytyväiseksi henkiseen terveyteensä melko usein tai jatkuvasti. Naisista näin oli
kokenut vain runsas kolmasosa. Nuorin ikäryhmä, 18—25-vuotiaat, oli harvemmin tyytyväinen henkiseen terveyteensä kuin muut ikäryhmät (41,7 % hyvin harvoin tyytyväisiä). Iän
merkitys oli tilastollisesti suuntaa antava.
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Kuvio 11. Kun ajattelet elämääsi viimeisen kuukauden aikana, oletko tuntenut itsesi tyytyväiseksi henkiseen terveyteesi, % (N=107)
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Masentuneisuudesta oli kärsinyt viimeisen kuukauden aikana noin kymmenesosa (11,3 %)
jatkuvasti ja viidesosa (22,6 %) melko usein. Toisin sanoen masentuneisuutta vähintäänkin
melko usein oli kokenut kolmasosa vastaajista. Joskus masentuneisuutta oli kokenut 42,5 %
ja hyvin harvoin 23,6 %. Sukupuolten väliset erot eivät olleet suuria. Naisista masentuneeksi
melko usein tai jatkuvasti oli kokenut 32,6 % ja miehistä 36,1 %.

Kuvio 12. Kun ajattelet elämääsi viimeisen kuukauden aikana, oletko tuntenut itsesi masentuneeksi, % (N=104)
Yksinäiseksi oli viimeisen kuukauden aikana kokenut 11,2 %, jatkuvasti ja melko usein 23,4
% vastaajista. Joskus yksinäisyyttä oli kokenut 30,8 % ja hyvin harvoin 34,6 %. Sukupuolten
välillä ei ollut juurikaan eroja, ei myöskään iän suhteen.
Hyvinvointiin liittyvät tekijät olivat yhteydessä toisiinsa. Masennuksella oli voimakas yhteys yksinäisyyteen (korrelaatio ,453) ja toisaalta negatiivinen yhteys sekä yleisesti elämään tyytyväisyyteen (-,473) että tyytyväisyyteen henkiseen (-, 384) ja fyysiseen terveyteen (-, 373) kanssa. Tästä voisi päätellä, että mikäli mitä tahansa näistä keskenään korreloivista hyvinvointitekijöistä saadaan paremmalle tasolle, se heijastuu muuhun hyvinvointiin. (Ks. kuvio 13.)
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Kuvio 13. Hyvinvointikokemuksia käsittelevien kysymysten keskinäinen riippuvuus. Pearsonin korrelaatiokerroin (** merkitys 0,1 tasolla).

4.4 Elintaso
Tässä osiossa käsitellään kysymyksiä, joilla selvitettiin Nervin kävijöiden elintasoa. Vastaajilta kysyttiin tyytyväisyyttä elintasoon, mielipidettä siitä, riittävätkö tulot menoihin ja pystyykö
vastaaja huolehtimaan veloistaan sekä sitä, saako vastaaja ystäviltään tai sukulaisiltaan taloudellista tukea tarvittaessa. Taustakysymyksissä tiedusteltiin vastaajan käytettävissä olevia
tuloja pakollisten menojen jälkeen.
Tyytyväisyyttä elintasoon tiedusteltiin kysymyksellä: ”Kun ajattelet elämääsi viimeisen kuukauden aikana, oletko tuntenut itsesi tyytyväiseksi elintasoosi”. Vastausvaihtoehdot olivat
”hyvin harvoin”, ”joskus”, ”melko usein” ja ”jatkuvasti”.
Vastaajista peräti 41,1 % oli ollut vain hyvin harvoin ja 32,7 % joskus tyytyväinen elintasoonsa. Melko usein tyytyväisiä ilmoitti olleensa 25,2 % ja jatkuvasti vain 1 % vastaajista. Naiset
olivat suhteessa tyytymättömämpiä elintasoonsa kuin miehet. Lähes puolet naisista ilmaisi
tyytyväisyyttä hyvin harvoin.
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Kuvio 14. Kun ajattelet elämääsi viimeisen kuukauden aikana, oletko tuntenut itsesi tyytyväiseksi elintasoosi, % (N=107)
Taloudellista tilannetta mitattiin myös väitteillä ”Tuloni riittävät menoihini” ja ”Pystyn huolehtimaan veloistani”. Vastausvaihtoehdot olivat ”täysin eri mieltä”, ”osin eri mieltä”, ”ei samaa
eikä eri mieltä”, ”osin samaa mieltä” ja ”täysin samaa mieltä”.
Tulojen riittävyydestä oli täysin samaa mieltä vain 2,8 % ja osittain samaa mieltä 12,3 % vastaajista. Valtaosa 58,5 % oli väitteen kanssa täysin eri mieltä ja 17 % osin eri mieltä. Ei samaa eikä eri mieltä oli vajaa kymmenen prosenttia (9,4 %) vastaajista. Naiset olivat vähän
useammin väitteen kanssa täysin eri mieltä (yli 65,9 %).
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Kuvio 15. Tuloni riittävät menoihini, % (N=104)
”Pystyn huolehtimaan veloistani”-väitteen kanssa samaa mieltä oli huomattavasti useampi, 25,2
% täysin ja 29,9 % osin samaa mieltä. Täysin eri mieltä oli 14 % vastaajista ja osin eri mieltä 13,1
%. Ei samaa eikä eri mieltä oli 17,8 %. Vastauksiin vaikuttanee se, kuten joku kirjoittikin ”ei ole
velkoja”. Joku asiakas kertoi keskustelussa olevansa velkajärjestelyssä. Vastaajajoukko tulee
toimeen niukasti erilaisilla tulonsiirroilla eikä velkaa välttämättä ole – sitä olisi ollut vaikea saada,
ainakaan pankista, kun säännöllistä työtä oli vain harvalla.
Ystäviltä tai sukulaisilta saatavaan taloudelliseen tukeen tarvittaessa luotti täysin 17,8 % ja osittain 34,6 % vastaajista. Täysin eri mieltä oli 23,4 % ja osittain eri mieltä 16,8 %. Ei samaa eikä eri
mieltä oli 7,5 %. Luottamus siihen, että ystävät ja sukulaiset auttavat, on verraten suurta. Vähintään osittain samaa mieltä oli väitteen kanssa noin puolet vastaajista.
Konkreettisesti kuukaudessa käteen jäävän tulon määrää kotitaloudessa tiedusteltiin kysymyksellä: ”Kuinka paljon kotitaloutesi käytössä on rahaa pakollisten asunto, ruoka- yms. menojen
jälkeen. Vastaa sadan euron tarkkuudella.” Kysymys oli erittäin vaikea ja siihen pyydettiin useasti
tarkennusta. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan nettotulonsa ja vähentämään siitä kaikki pakolliset
menot, kuten vuokra- ja ruokakulut ja muut pakolliset menot ja arvioimaan sen, mitä jää henkilökohtaiseen kulutukseen. Osa vastasi tämän informaation jälkeen, että ”ei jää mitään” tai ”miinukselle menee”. Lisäksi osa ei välttämättä osannut arvioida koko kotitalouden tuloja. Kuten Kuopion
Portti-raportissa on todettu, voi myös olla, että huumeisiin menevä raha mielletään pakolliseksi
menoksi (Laipio et al. 2014, 21). Tulotilastoon on siten suhtauduttava varauksella.
Nervin vastaajien käteen jäävät tulot vaihtelevat kyselyn mukaan nollasta eurosta 1300 euroon.
Vastausten keskiarvo oli 256 euroa/kotitalous. Sukupuolen mukaan naisten ilmoittama tulo on
hivenen suurempi. Keskiarvotulo oli suurin työssä pysyvästi olevilla (575 euroa), seuraavaksi
suurin eläkeläisillä (387 euroa), opiskelijoilla (375 euroa) sekä kotona olevilla (267 euroa) ja pienin työkokeilussa (190 euroa) olevilla. Koska tulotieto on varsin epäluotettava ja vastaajajoukko
pieni, erot voivat olla myös satunnaisia. Keskusteltaessa tuloksista asiakkaiden kanssa, eräs
totesi: ”Kun tuet tulevat, rahaa on kaksi päivää, sitten on pärjättävä loppukuu jotenkin”.
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Kuvio 16. Kuinka paljon kotitaloutesi käytössä on rahaa pakollisten asunto, ruoka- yms. menojen jälkeen?, % (N=105)
Viidesosa vastaajista sanoi, ettei pakollisten menojen jälkeen jää käyttöön mitään. Enintään
200 euroa jäi käyttöön vajaalle kolmasosalle. Tämä joukko kattaa siis vähän yli puolet Nervin
vastaajista.
Kuten todettiin, käteen jäävien tulojen arviointi oli haasteellista, joten tuloksessa on oletettavasti sekä ali- että yliarviointia.
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4.5 Tulonsiirtojen käyttö
Vastaajilta kysyttiin myös tulonsiirtojen käyttöä. Kyselyssä pyydettiin merkitsemään kaikki
tulonsiirrot, joita vastaaja ja hänen kotitaloutensa jäsenet ovat saaneet kahden viimeisen
kuukauden aikana. Vastausvaihtoehdot olivat ”olen saanut”, ”olen hakenut, mutta en saanut”
ja ”en ole hakenut”. Vastaajia saattoi hämmentää se, että vastausvaihtoehto oli yksikkömuodossa (”olen”), vaikka kysymyksen ohjeistuksessa tarkoitettiin kotitalouksia. Osittain vastauksissa voi siis olla virheitä ennen muuta siten, että muiden kotitalouksien jäsenten tulonsiirtojen saanti tai niiden hakeminen on jäänyt mainitsematta. Kun kuitenkin suuri osa vastaajista
oli yhden henkilön kotitalouksia, vastaukset antavat jonkinlaisen suunnan siitä, millaisia tulonsiirtojen asiakkaat saavat.
Tulonsiirroista asiakkaiden kotitaloudet olivat saaneet toimeentulotukea (72 %), asumistukea
(69,2 %), työmarkkinatukea/työttömyysturvan peruspäivärahaa (50,9 %), opintotukea (15,2
%), sairauspäivärahaa (11,5 %), työkyvyttömyyseläkettä (10,6 %), kansaneläkettä (8,7 %),
äitiys-, isyys- tai vanhempainpäivärahaa (7,7 %), ansiosidonnaista työttömyysturvaa (4,9 %)
ja työttömyyseläkettä (4,8 %). Työeläkettä (1,9 %), vammaisetuuksia (2,9 %) ja lasten kodinhoidon tukea (1 %) oli myös saatu muutamissa kotitalouksissa. Tulonsiirtoina oli saatu myös
perhe-eläkettä, mikä mainittiin lomaketta täytettäessä suullisesti.
Tulonsiirtojen saaminen on yleistä, mikä selittyy vastaajien heikolla työtilanteella. Vastaajista
vain pieni osa oli työssä, edes osa- tai määräaikaisesti.
Tulonsiirtohakemusten hylkäykset eivät ole kovin yleisiä. Eniten kieltäviä tukipäätöksiä oli
saatu toimeentulotuessa, missä 8,4 %:lle vastaajista oli käynyt näin. Kansaneläkkeen (5,6
%), sairauspäivärahan (5,6 %), ansiosidonnaisen työttömyysturvan (4,7 %), työmarkkinatuen
/ työttömyysturvan peruspäivärahan (4,7 %), työkyvyttömyyseläkkeen (3,7 %), opintotuen
(2,8 %) ja kodinhoidon tuen (1,9 %) osalta nämä hylkäyspäätökset koskevat määrällisesti 2-6
henkilöä runsaasta sadasta vastaajasta. Täysin ilman tulonsiirtoja tuli toimeen 6 % vastaajista, mutta heistä tai heidän perheenjäsenistään 4 % oli hakenut etuutta, muttei ollut sitä saanut. Vajaa viidennes sai vain yhtä etuutta, noin neljännes kahta etuutta ja 36 % kolmea samanaikaista etuutta. Neljää tai useampaa tulonsiirtoa oli viimeisen kahden kuukauden aikana
saanut vajaa viidennes kotitalouksista. Useimmiten tulonsiirtoina oli saatu toimeentulotukea
ja asumistukea sekä työmarkkinatukea/työttömyysturvan peruspäivärahaa.
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Kuvio 17. Saatujen eri tulonsiirtojen määrä, % (N=107)

Miehet ja naiset saivat toimeentulotukea lähes saman verran, mutta hylkäyskokemuksia oli
enemmän naisilla. Kotona olevien, opiskelijoiden ja työttömänä tai lomautettuna olevien vastaajien ryhmissä oli saatu eniten toimeentulotukea (80 - 90 %).

Kuvio 18. Oletko sinä tai muut perheenjäsenesi saaneet viimeisen kahden kuukauden aikana
toimeentulotukea?, % (N=105)
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4.6 Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö, ruokapankkiasiakkuus ja Nervin palvelut
Palveluiden käyttöä kysyttiin samanlaisella kysymyksellä kuin tulonsiirtojen osalta: ”Oletko
käyttänyt viimeisen kahden kuukauden aikana … palveluja?”. Vastausvaihtoehdot olivat ”en
ole käyttänyt”, ”olen hakenut, mutta en ole saanut” ja ”olen käyttänyt”. Kysymys koski vain
vastaajaa itseään, ei hänen kotitalouttaan.

Kuvio 19. Palveluiden käyttö kahden viimeisen kuukauden aikana, % (N=106-107)
Palvelujen käyttö oli runsasta. Sellaisia henkilöitä, jotka eivät käyttäneet yhtään palvelua
Nervin lisäksi viimeisen kahden kuukauden aikana, oli vain 5 % (Kuvio 20.).
Päihdepalvelut olivat odotetusti eniten käytetty palvelu (91,1 %). Nerviä ei aina mielletty
päihdepalveluksi ja se saattoi ensin jäädä valitsematta. Kaikki vastaajat olivat kuitenkin Nervin asiakkaita, joten kyse on siitä, millaiseksi palveluksi Nervi mielletään. Vain runsas neljäsosa vastaajista ei ollut käyttänyt muita kuin Nervin palveluja. Nervin asiakkaat ovat valtaosaltaan myös muiden päihdepalvelujen piirissä ja siten voi olettaa, että heillä on myös motivaatiota kuntoutua.
Eniten muista päihdepalveluista oli käytetty A-klinikan palveluja (32 vastausta), katkaisuhoitoa (25 vastausta), laitoskuntoutusta (20 vastausta). Asumispalveluja oli saanut 12 vastaajaa. Muina palveluina mainittiin myös K-klinikka (6 vastausta) ja Matala (11 vastausta). Lisäksi mainittiin päihdepalveluina myös vankila, Nervin Völjy-hanke sekä Päiväkeskus Huoltsu ja Päiväperho. Sellaisia henkilöitä, jotka mainitsivat sekä Nervin että useamman muun
päihdepalvelun oli neljäsosa vastaajista.
Toisiksi eniten oli käytetty sosiaalitoimiston palveluja (76,6 %), mikä on yhteneväinen toimeentulotukea saaneiden kanssa (72 %). Sosiaalitoimiston palveluja ei hakemisesta huolimatta ollut saanut 6,5 %. Terveyskeskuksen palveluja oli käyttänyt 72,6 %. Työvoimatoimis-
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ton palveluja oli käyttänyt myös moni, 56,2 %, mikä on yhdenmukaista sen kanssa, että erilaisia työttömyysetuuksia sai noin 55 % vastaajien kotitalouksista.
Mielenterveystoimiston palveluja oli saanut vajaa 40 % vastaajista. Huolestuttavaa on, että
13,2 % ei ollut saanut mielenterveyspalveluja hakemisesta huolimatta. Mielenterveyspalveluissa Nervin asiakkaat kokevat suhteessa eniten ”hylkäyksiä” muihin palveluihin verrattuna.
Vähiten ”hylkäyskokemuksia” kohdataan terveyspalveluissa.
Seurakunnan palveluita oli käyttänyt noin neljännes vastaajista (25,7 %). Sielläkään palveluja
ei ollut usein evätty (1,9 % ei ollut saanut vaikka oli hakenut).

Kuvio 20. Saatujen muiden kuin Nervin palvelujen määrä, % (N=107)
Palvelujen käyttö on runsasta. Nervin asiakkaista vain 5 % ei ollut käyttänyt Nervin lisäksi
mitään muita palveluita. Heistä vain yksi ei ollut edes hakenut muita palveluja. Muut olivat
hakeneet palveluja, mutta eivät olleet saaneet.
Yhtä palvelua oli käyttänyt noin 17 % vastaajista ja kahta erilaista palvelua runsas 25 % vastaajista. Useampaa kuin kahta palvelua oli käyttänyt yli puolet asiakkaista. Yli viittä palvelua,
Nervin lisäksi, oli saanut kymmenesosa.
Vastaajilta kysyttiin myös, käyttivätkö he ruokapankin palveluja. Nervi tarjoaa myös kahvia ja
ruokaa asiakkailleen päivisin, mutta vastaajille tarkennettiin, että kyselyssä tarkoitetaan muita
ruokapankkipalveluja, esimerkiksi Ruokanyssen ruoanjakelua tai muita ilmaista ruokaa tai
aterioita tarjoavia palveluja. Lähes 60 % ei ollut käyttänyt näitä palveluja, mutta 13,2 % oli
ollut ruokapankin asiakkaana joka viikko ja saman verran asiakkaista oli käyttänyt palveluja
keskimäärin kerran kuukaudessa. Muutaman kerran vuodessa ruokapankeissa asioi 16 %.
Sukupuolen mukaan tarkasteltuna ruokapankin asiakkuudessa ei ollut merkitseviä eroja.
Nervissä on päivittäin tarjolla ruokaa,ja joitain kuivatarvikkeita voi ottaa mukaan. Tämä todennäköisesti vähentää tarvetta ruokapankkien palveluihin. Tämä etenkin sellaisilta henkilöiltä, jotka käyvät Nervissä päivittäin tai viikoittain (56 %).
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Kuvio 21. Oletko ollut ruokapankin (leipäjonon) asiakas viimeisen vuoden aikana?, %
(N=106)
Nervin asiakkaat käyvät palvelussa hyvinkin usein. Viikoittain palvelussa käy puolet vastaajista (50 %), päivittäin 6 %. Harvemmin, kuukausittain käy 33 % ja enintään muutaman kerran vuodessa 10 %. Ensi kertaa käyviä oli vastaajien joukossa vain yksi henkilö.
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Kuvio 22. Kuinka usein asioit terveysneuvontapisteessä?, % (N=105)
Nervissä päivittäin tai viikoittain asioivien sukupuolijakauma on hyvinkin tasainen (56,6 %
miehistä ja 54,6 % naisista). Usein asioivien työtilanne vaihtelee paljon, mutta kotona olevien
(64 %, N=10) ja työttömien tai lomautettujen ryhmässä (61,8 %, N=21) tällaisia kävijöitä on
suhteessa eniten. Määrät ovat kuitenkin liian pieniä, jotta voitaisiin tehdä tilastollisesti merkitseviä päätelmiä.
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4.7 Asenteet
Nervin 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”.

Kuvio 23. Huono-osaisuuden kokemus, % (N=103)
”Tunnen itseni huono-osaiseksi”-väitteen kanssa oli täysin samaa mieltä 20,9 % naisista ja
13,3 % miehistä. Osittain samaa mieltä oli miehistä vajaa 42 % ja naisista 32,6 %. Vastausten mukaan naiset tuntevat itsensä vähän useammin huono-osaiseksi kuin miehet. Toisaalta
osin eri tai täysin eri mieltä väitteen kanssa oli lähes sama määrä naisia (30,3 %) kuin miehiäkin (30 %). Kaikkiaan huono-osaisuuden kokemus on kuitenkin vahva, sillä vähän yli puolet (54,3 %) oli väitteen kanssa täysin tai osin samaa mieltä. Täysin eri mieltä väitteen kanssa oli vain 12,4 % vastaajista. Eniten eri mieltä väitteen kanssa olivat töissä pysyvästi olevat
henkilöt.
Nervin vastaajien näkemykset elämästään olivat negatiivisempia kuin väestössä keskimäärin, sillä 90 % väestökyselyn vastaajista oli osin tai täysin eri mieltä väitteen ”Tunnen itseni
huono-osaiseksi” kanssa (Ohisalo & Saari 2014; Saari 2015).

26

Kuvio 24. Pärjään elämässäni, % (N=103)

”Pärjään elämässäni” väitteen kanssa täysin tai osin samaa mieltä oli 53,3 % vastaajista.
Täysin eri mieltä väitteen kanssa oli 8,4 % ja osin eri mieltä 22,4 %. Noin 16 % ei osannut
ottaa kantaa suuntaan tai toiseen. Sukupuolittain tarkasteltuna naiset olivat väitteen kanssa
enemmän eri mieltä (35,4 %) kuin miehet (26,3 %). Tämä on yhteneväinen tulos huonoosaisuuskokemuksen kanssa, jossa naiset kokivat vähän enemmän huono-osaisuutta. Myös
kokemus elämässä pärjäämisestä oli matalampi Nervin vastaajilla kuin väestössä yleensä.
Väestökyselyssä 95 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että he pärjäävät elämässään. (Saari 2015.)
Elämässään parhaiten kokivat pärjäävänsä (osin tai täysin samaa mieltä) opiskelijat (77,8
%), eläkeläiset (77,8 %) sekä töissä pysyvästi olevat (75 %). Kotona olevista puolet oli osin
tai täysin eri mieltä elämässä pärjäämisen suhteen.
Vastaajilla oli suhteellisen positiivinen näkemys tulevaisuudestaan. Oman tulevaisuutensa
paremmaksi muuttumisesta oli täysin samaa mieltä lähes kaksi viidesosaa vastaajista (37,7
%) ja osin samaa mieltä oli hieman yli neljäsosa (29,2 %). Ei samaa eikä eri mieltä olevia oli
neljännes (24,5 %) vastaajista. Eri mieltä elämänsä paremmaksi muuttumisesta oli osin 3,8
% ja täysin eri mieltä 4,7 % vastaajista.
Kun tuloksista keskusteltiin asiakkaiden kanssa, he vähän hämmästelivät suhteellisen hyvää
tulevaisuuskuvaa, mutta samalla totesivat: ”No, jos hengissä pysyy, asiat on suhteellisen
hyvin”.
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Kuvio 25. Tulevaisuudessa elämäni on parempaa, % (N=104)
Toisaalta Nervin asiakkaat olivat hieman optimistisempia oman tulevaisuutensa suhteen kuin
muu väestö. Vertailututkimuksessa 62 % oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä elämänsä
paremmaksi muuttumisesta, kun vastaava luku Nervin asiakkailla oli 67 % (Saari 2015).
Sukupuolella tai työtilanteella ei juuri ollut merkitystä tulevaisuuden odotuksiin. Naiset suhtautuivat hieman positiivisemmin tulevaisuuteensa. Heistä kukaan ei vastannut olevansa osin
eri mieltä väittämän kanssa ja vain 2,3 % vastasi olevansa täysin eri mieltä. Opiskelijoista tai
töissä pysyvästi olevista kukaan ei vastannut olevansa täysin tai osin eri mieltä. Iän suhteen
positiivisimmin tulevaisuuteen suhtautuivat alle 36-vuotiaat, joista noin kaksi kolmasosaa oli
väitteen kanssa täysin tai osin samaa mieltä. Tätä vanhemmista näin ajatteli noin puolet.
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4.8 Luottamus
Nervin 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”.
Odotetusti luottamus muihin ihmisiin oli erittäin heikkoa. Kaikista vastaajista 34,3 % oli väitteen kanssa täysin eri mieltä ja 41,9 % osin eri mieltä. Täysin tai osin samaa mieltä väitteen
kanssa oli vain 14,3 % vastaajista. Ei samaa eikä eri mieltä–vaihtoehdon valitsi 9,5 % vastaajista.
Nervin henkilökunnan ja pari asiakkaan kanssa tuloksista keskusteltaessa todettiin, että luottamusta muihin ihmisiin ovat heikentäneet monet elämän pettymykset ja toisaalta se, että
suhdeverkostoja ei ole.

Kuvio 26. Ihmisiin voi luottaa, % (N=103)
Miesten luottamus ihmisiä kohtaan oli heikompaa kuin naisilla. Miehistä 83,3 % ja naisista
67,4 % piti ihmisiä ainakin jossain määrin epäluotettavina (osin tai täysin eri mieltä).
Nervin ja Portin vastaajien luottamuksessa muita ihmisiä kohtaan oli eroja. Tämä on havaittavissa osin ja täysin samaa mieltä olleiden määrissä sekä osin ja täysin eri mieltä olleiden
määrissä. Portin vastaajista 26 % koki voivansa luottaa ihmisiin osin tai täysin. Nervin vastaajien kohdalla arvo oli noin puolet pienempi, vain 14,3 %. Tämä hieman alle 12 prosenttiyksikön ero näkyy myös epäluottamuksen kohdalla, kun Nervin vastaajista osin tai täysin eri
mieltä oli 76,2 % ja Portin vastaajista 64 %.
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Luottamus viranomaisiin oli ehkä yllättävästi vähän parempaa, vaikkei sekään hyvää. Vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai osin samaa mieltä 21,5 % eli noin seitsemän prosenttiyksikköä enemmän kuin yleensä ihmisiin luottamuksen suhteen. Täysin eri mieltä väitteen
kanssa oli 38,3 % ja osin eri mieltä 27,1 % eli noin kaksi kolmasosaa vastaajista ei luottanut
viranomaisiin. Miehet olivat enemmän täysin eri mieltä (45,9 %) väitteen kanssa kuin naiset
(29,5 %). Ei eri eikä samaa mieltä -vaihtoehdon valitsi 13,1 % vastaajista.
Verrattaessa vastaajien luottamusta ihmisiin yleensä ja viranomaisiin sukupuolten välillä oli
eroja. Miehistä 68,9 % koki viranomaiset vähintään osittain epäluotettavaksi, mikä on 14,4
prosenttiyksikköä vähemmän kuin mitä he vastasivat kysyttäessä luottamusta ihmisiin yleensä. Naisilla vastaavaa eroa oli vain 3,8 prosenttiyksikköä.
Avoimissa vastauksissa oli useasti todettu, että Nervin henkilökuntaan voi luottaa. Kyselyyn
vastanneet eivät nähtävästi tulkinneet Nerviä ”viranomaiseksi”. Asiakas totesi tuloksia katsottaessa, että ”poikkeus on Nervi”.

Kuvio 27. Viranomaisiin voi luottaa, % (N=105)
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4.9 Saatu tuki kaupungilta ja seurakunnalta

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”.
Kaupungilta saatuun tukeen ja apuun oli täysin tyytyväisiä 6,6 % ja osittain tyytyväisiä 20,8 %
vastaajista. Täysin eri mieltä väitteen kanssa oli 29,2 % ja osin eri mieltä 32,1 %. Runsas
kymmenesosa valitsi vaihtoehdon ”ei samaa eikä eri mieltä”. Toisin sanoen runsas 60 % ei
katsonut saavansa riittävästi tukea kaupungin taholta. Naiset olivat vähän enemmän kriittisiä
kaupungin palvelujen suhteen kuin miehet.
Vastauksen tulkinnassa on otettava huomioon, että välttämättä vastaaja ei miellä, mikä on
kaupungin palvelu ja mikä taas jonkin muun organisaation palvelu, esimerkiksi Aklinikkasäätiön palvelu.

Kuvio 28. Saan kaupungilta riittävästi, tukea, apua ja palveluita, % (N=104)
Verrattuna Kuopion Portin vastauksiin Nervin vastaajat olivat kriittisempiä. Kuopion Portin
vastaajista vain 43 % oli täysin tai osin eri mieltä väitteen kanssa (Laipio et al. 2014, 30).
Asiakkaiden kanssa keskustellessa tuli ilmi, että tyytymättömyyttä aiheuttaa esimerkiksi se,
ettei asiakkailla enää ole henkilökohtaista sosiaalityöntekijää vaan käsittely on muuttunut
byrokraattisemmaksi keskitettyjen palvelujen myötä. Laitoshoitoon pääsyn kriteereitä on
myös kiristetty.
Nervin työntekijät totesivat, että Nervistä käsin ei voida enää suoraan hankkia asiakkaalle
vieroitushoitopaikkaa. Hoidon arvioinnit tehdään keskitetysti A-klinikkasäätiön Matalassa.
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Kuvio 29. Saan seurakunnalta riittävästi tukea, apua ja palveluita, % (N=103)
Vastaajien mielipiteitä kysyttiin seurakunnan tarjoamista palveluista samalla tavalla kuin kaupungin palveluja koskevassa kysymyksessä. ”Saan seurakunnalta riittävästi tukea, apua ja
palveluita”. Vastausvaihtoehdot olivat ”täysin samaa mieltä”, ”osin samaa mieltä”, ”ei samaa
eikä eri mieltä”, ”osin eri mieltä”, ”täysin eri mieltä”.
Yleisin vastaus (31,4 %) oli ”ei eri eikä samaa mieltä”. Tämä tulos voi johtua siitä, että osa
vastaajista ei koe tarvitsevansa tai ei käytä seurakunnan palveluita. Täysin tyytyväisiä seurakunnan tarjoamiin tukimuotoihin oli 11,4 % vastaajista, osin tyytyväisiä 17,1 %. Tyytymättömiä seurakunnan palveluihin oli osin 13,3 % ja täysin tyytymättömiä 26,7 %. Miesten ja
naisten välillä ei ollut selkeää tyytyväisyyseroa.
Taustatiedoissa kysyttiin myös, osallistuiko vastaaja uskonnollisen yhteisön toimintaan. Vastausvaihtoehdot olivat ”ei lainkaan”, ”satunnaisesti (muutaman kerran vuodessa)” sekä
”säännöllisesti (useammin kuin kerran kuussa)”. Vastaajista 70,5 % ei osallistunut lainkaan
uskonnollisen yhteisön toimintaan. Noin neljäsosa (24,8 %) ilmoitti osallistuvansa satunnaisesti ja 4,8 % kertoi osallistuvansa säännöllisesti. Naisista toimintaan osallistui satunnaisesti
säännöllisesti 9,3 % ja satunnaisesti 23,3 %. Miehistä vain 1,6 % osallistui säännöllisesti ja
26,2 % satunnaisesti uskonnollisen yhteisön toimintaan. Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.
Uskonnolliset järjestöt ovat merkittävä osa toimintakenttää, jossa järjestetään toimintaa ja
kuntoutusta päihdeongelmaisille. Nervin asiakkaista kuitenkin vain pieni osa käyttää näitä
palveluja tai sitten ei miellä näitä tahoja uskonnollisina. Yksi vastaaja ihmetteli avoimessa
kommentissaan kysymystä uskonnolliseen järjestöön osallistumisesta näin: ”Ihmettelin kysymystä uskonnolliseen toimintaan osallistumisesta. Tosin olen itse uskossa ja se tukee hyvinvointiani”.
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4.10 Kokemus päihdeongelmien haitallisuudesta
Nervin asiakkaiden kokemusta päihteiden käytön haitallisuudesta kysyttiin väittein ”Alkoholin
käyttö aiheuttaa minulle ongelmia”, ”Huumeiden käyttö aiheuttaa minulle ongelmia” ja ”Lääkkeiden käyttö aiheuttaa minulle ongelmia”. Alkuperäisestä kyselylomakkeesta puuttui lääkkeiden käyttöä koskeva kysymys, mutta se lisättiin A-klinikkasäätiön toimesta. Lääkitysohjeiden vastainen käyttö on huumeita pistämällä käyttävien keskuudessa yleistä.

Kuvio 30. Huumeiden käyttö aiheuttaa minulle ongelmia, % (N=104)
Huumeiden käytön koki ongelmia aiheuttavaksi ainakin jossain määrin 71,7 % vastaajista.
Puolet vastaajista oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Ongelmana asiaa ei nähnyt lainkaan 8,5 % ja osittain ongelmia aiheuttavaksi huumeiden käytön koki 7,5 %. Vähän yli 10 %
ei ottanut asiaan kantaa suuntaan eikä toiseen. Naiset kokivat huumeiden käyttönsä vähän
harvemmin ongelmalliseksi kuin miehet (vähintään osin eri mieltä olevien naisten osuus 20,4
% ja miesten osuus13,3 %). Toisaalta naisista kuitenkin 59 % on väitteen kanssa täysin samaa mieltä kun miehistä näin ilmaisi 46,7 %. Molemmissa ääripäissä naisten osuus oli vähän
suurempi.
Iän suhteen oli nähtävissä melko selvä trendi siinä, että nuoret kokivat huumeiden käytön
ongelmallisempana kuin vanhemmat. Yli 80 % alle 26-vuotiaista oli väitteen kanssa osin tai
täysin samaa mieltä, kun näin oli 26 - 35-vuotiaista 73,4 % ja yli 36-vuotiaista 61,8 %. Iän
merkitys oli tilastollisesti melkein merkitsevä khi2-testillä tarkistettuna.
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Kuvio 31. Alkoholin käyttö aiheuttaa minulle ongelmia, % (N=105)
Alkoholin käyttö ei ollut vastaajille samalla tavalla ongelmallista kuin huumeiden käyttö, vaikka ongelmia esiintyikin runsaasti. Kaksi viidesosaa (40,2 %) vastaajista oli täysin tai osittain
eri mieltä väitteen ”alkoholi aiheuttaa minulle ongelmia” kanssa. Ei samaa eikä eri mieltä oli
17,8 %. Osin samaa mieltä alkoholin käytön ongelmallisuudesta oli 13,1 % ja täysin samaa
mieltä 27,1 % vastaajista. Kuopion Portin tuloksiin verrattaessa on nähtävissä, että Nervin
vastaajista useampi koki alkoholin olevan ongelma. Portissa osin samaa mieltä oli 7 % ja
täysin samaa mieltä oli vain 15 % vastaajista (Laipio et al. 2014, 32).
Naiset kokivat harvemmin alkoholin käytön olevan ongelma. Naisista peräti 45,5 % vastasi,
että alkoholin käyttö ei aiheuta heille ongelmia. Miehillä vastaava luku oli 26,2 %. Osin tai
täysin samaa mieltä oli naisista joka kolmas (34,1 %) ja miehistä 42,6 %. Iän suhteen nuorimmat olivat useimmin väitteen kanssa eri mieltä kuin vanhemmat, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

34

Kuvio 32. Lääkkeiden käyttö aiheuttaa minulle ongelmia, % (N=104)
Nervissä kysyttiin vastaajilta, kokevatko he lääkkeiden käytön aiheuttavan heille ongelmia.
Täysin samaa mieltä vastaajista oli runsas neljäsosa (28,3 %) ja osin samaa mieltä oli 17,9
%. Ei samaa eikä eri mieltä oli 16,3 %. Hieman yli joka kymmenes (12,3 %) oli osin eri mieltä
ja joka neljäs (24,5 %) oli täysin eri mieltä.
Miehistä lähes puolet (48,3 %) koki, että lääkkeiden käyttö oli ainakin jossain määrin ongelmia aiheuttavaa. Naisista runsas 40 % koki lääkkeiden käyttönsä ainakin osittain ongelmalliseksi, mutta lähes 40 % oli päinvastaista mieltä.
Kokonaisuutena tarkastellen Nervin vastaajista päihteiden käytön koettu haitallisuus on järjestyksessä 1. huumeet, 2. lääkkeet ja 3. alkoholi.
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Kuvio 33. Lääkkeiden / Huumeiden / Alkoholin käyttö aiheuttaa minulle ongelmia, %
(N=106–107)

4.11 Kuntoutuminen ja pyrkimys eroon huumeiden käytöstä
Kuntoutumiseen liittyvissä kysymyksissä tiedusteltiin asiakkaiden asenteita omaan huumeiden käyttöön, kuntoutumiseen ja toisaalta avun hakemisen koettuun sosiaaliseen häpeään.
Lisäksi kysyttiin tyytyväisyyttä Nervin palveluihin. Vastausvaihtoehdot olivat ”täysin samaa
mieltä”, ”osin samaa mieltä”, ”ei samaa eikä eri mieltä”, ”osin eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä”.
Ensimmäisenä kysymyksenä oli väite ”Nautin huumeiden käytöstä”. Täysin samaa mieltä
väitteen kanssa oli 17,8 % ja osin samaa mieltä 31,8 % asiakkaista eli lähes puolet nautti
ainakin ajoittain huumeiden käytöstä. Täysin eri mieltä oli 22,4 % ja osin eri mieltä 12,1 %
vastaajista eli runsas kolmasosa. Ei samaa eikä eri mieltä väitteen kanssa oli 15,9 %.
Naisten ja miesten välillä oli selkeä ero, joka oli tilastollisesti melkein merkitsevällä tasolla
(khi2 testi). Naisista 38,6 % oli väitteen kanssa eri mieltä, kun miehistä tätä mieltä oli vain
11,5 %. Tosin miehistä suhteellisesti suurempi osa ei osannut muodostaa vahvaa mielipidettä asiasta (19,7 % ”ei samaa eikä eri mieltä”). Vastaajissa moni kuitenkin nauttii huumeiden
käytöstä ainakin jossain määrin (naisista 41 % ja miehistä 54,1 %).
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Kuvio 34. Nautin huumeiden käytöstä, % (N=105)

Kuvio 35. Olen väsynyt huumeiden käyttööni, % (N=105)
Suurin osa vastaajista koki kuitenkin olevansa väsynyt huumeiden käyttöönsä. Väitteen
kanssa oli täysin samaa mieltä 54,2 % ja osin samaa mieltä 20,6 % vastaajista. Täysin eri
mieltä oli vain 8,4 % ja osin eri mieltä 4,7 %. Ei samaa eikä mieltä oli 12,1 %. Naiset olivat
vähän väsyneempiä kuin miehet. Ero oli tilastollisesti suuntaa antava.
Moni on myös huolissaan huumeiden käytöstään. Väitteen ”Olen ollut viimeisen vuoden aikana huolissani huumeiden käytöstäni” kanssa oli täysin samaa mieltä lähes puolet, 48,6 %
vastaajista ja osittain huolissaan neljäsosa, 25,2 % vastaajista. Täysin ”huolettomia” oli vain
13,1 % ja osittain eri mieltä 4,7 %. Ei samaa eikä eri mieltä oli 8,4 % vastaajista. Erityisen
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huolissaan olivat miehet, sillä 82 % oli väitteen kanssa vähintään osittain samaa mieltä, kun
naisista näin oli 65,3 %:lla. Ero oli tilastollisesti merkitsevä.
Kaikkein nuorimmat ikäryhmät olivat eniten huolissaan asiasta (91,6 % vähintään osin samaa mieltä väitteen kanssa). Huoli väheni iän myötä. Ero ikäryhmien välillä oli tilastollisesti
merkitsevä. Syynä voi olla, että huumeiden käyttö alkaa olla enemmän hallinnassa ja esimerkiksi korvaushoidon avulla on jo kuntouduttu jossain määrin. Toinen selitys voi olla, että
huoli vähenee siksi, että huumekulttuurista ja -käytöstä on tullut elämäntapa. Nuorten osalta
heidän itse kokemansa huoli on merkityksellinen tekijä ja antaisi viitteen siihen, että erilaisia
kuntouttavia toimia pitäisi suunnata nuorille käyttäjille.

Kuvio 36. Olen ollut viimeisen vuoden aikana huolissani huumeiden käytöstäni, % (N=105)
Vastaukset kertonevat siitä, että vaikka huumeiden käyttö tuo myös nautintoja, suurin osa on
myös huolissaan siitä ja valmis muutokseen. Siitä kertoo myös asiakkaiden hakeutuminen
päihdepalveluiden piiriin.
Muutoshalukkuutta mitattiin kysymyksillä ”Minusta on tärkeää tehdä muutos huumeiden käytössäni” ja ”Olen valmis tekemään töitä aikaansaadakseni muutoksen huumeiden käytössäni”.
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Kuvio 37. Muutoshalukkuus, % (N=106–107)
Muutosta piti erittäin tärkeänä noin 60 % vastaajista ja osittain tärkeä se oli runsaalle viidesosalle (22,6 %). Täysin tai osin eri mieltä väitteen kanssa oli vain 10,4 % vastaajista. Huomattavaa on pieni ”ei samaa eikä eri mieltä” olleiden osuus. Tämä kertoo siitä, että vastaajat
ovat pohtineet asiaa ja heistä yli 90 %:lla on asiasta mielipide. Sukupuolten välillä ei ollut
eroja, mutta iän vaikutus näkyi jälleen. Täysin samaa mieltä olevien määrä oli suurin nuorimmassa ikäryhmässä ja väheni iän kasvaessa. Ero oli tilastollisesti suuntaa antava.
Muutosvalmiita oli vähän vähemmän muutoshalukkaita, mutta kuitenkin selkeästi suurin osa
vastaajista. Lähes 50 % oli täysin samaa mieltä väitteen ”olen valmis tekemään töitä aikaansaadakseni muutoksen” kanssa ja osin samaa mieltä noin neljännes vastaajista. Eri mieltä
olevien osuus oli vajaa viidesosa. Ei samaa eikä eri mieltä olevien osuus oli sama kuin edellisessä kysymyksessä.
Muutosvalmius ei eronnut sukupuolen suhteen. Ikäluokittain tarkastellessa kaksi ensimmäistä ikäluokkaa eli alle 36-vuotiaat olivat valmiimpia tekemään töitä huumeiden käytöksen
muuttamiseksi kuin sitä vanhemmat.
Miten halukkaita Nervin asiakkaat ovat ottamaan apua vastaan? Ammattiapuun suhtautumista mitattiin väitteillä ”Tarvitsen ammattiapua muuttaakseni huumeiden käyttöni”, ”Voin saada
oikeanlaista apua ammattilaisilta” ja ”Ammattiavun hakeminen on minulle nöyryyttävää”.
Ammattiapua katsoi tarvitsevansa noin kolme neljäsosaa vastaajista, ainakin jossain määrin.
Vain kymmenesosa ei nähnyt ammattiavulle lainkaan tarvetta ja noin viisi prosenttia oli osin
eri mieltä väitteen kanssa. Vajaa kymmenen prosenttia ei osannut ottaa vahvaa kantaa. Naiset (lähes 60 %) olivat vahvimmin väitteen kanssa täysin samaa mieltä.
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Kuvio 38. Tarvitsen ammattiapua muuttaakseni huumeiden käyttöäni, % (N=105)
Luottamus siihen, että saa oikeanlaista apua ammattilaisilta on myös melko vahvaa. Väitteen
kanssa oli täysin samaa mieltä 33,6 % ja osin samaa mieltä 36,4 % vastaajista. Täysin tai
osin eri mieltä väitteestä oli 22,4 %. Ei samaa eikä eri mieltä oli 7,5 %. Naiset olivat jälleen
vähän vahvemmin luottavaisia kuin miehet.

Kuvio 39. Voin saada oikeanlaista apua ammattilaisilta, % (N=105)
Ammattiapuun liittyvää mahdollista stigmaa, joka estäisi apuun hakeutumista, mitattiin väitteillä ”Ammattiavun hakeminen on minulle nöyryyttävää” ja ”En halua, että naapurini tai sukulaiseni näkevät minut Nervissä”.
Täysin eri mieltä avun nöyryyttävyydestä oli 37,7 % ja osin eri mieltä 21,7 %. Täysin samaa
mieltä oli 12,3 % ja osin samaa mieltä 16 %. Ei samaa eikä eri mieltä oli noin kymmenesosa

40

vastaajista. Tulosten perusteella ammattiapua ei koeta yleisesti nöyryyttävänä, koska väitteen kanssa eri mieltä oli kaikkiaan melkein 60 % vastanneista. Naiset kokivat ammattiavun
hakemisen vähemmän nöyryyttävänä (täysin eri mieltä 47,7 %) kuin miehet (31,7 %). Eräs
vastaaja kommentoi: ”Ammattiavun hakeminen ei ole nöyryyttävää, jos palvelusta hyödyn
minä eikä lääkeyhtiöt ja lääkärit.”
Siitä huolimatta, että Nerviin ollaan tyytyväisiä, palveluun liittyy myös jonkinasteista häpeää.
Väitteellä ”En halua, että naapurini tai sukulaiseni näkevät minut Nervissä” mitattiin häpeän
kokemista. Vastaajista kolmasosa (33,3 %) oli väitteen kanssa täysin ja 24,8 % osin samaa
mieltä. Viidennes (19 %) ei osannut ottaa asiaan mitään kantaa suuntaan tai toiseen. Vajaa
neljännes asiakkaista ei tuntenut erityistä häpeää, sillä 22, 8 % oli väitteen kanssa täysin tai
osin eri mieltä. Naiset olivat väitteen kanssa vähän enemmän samaa mieltä kuin miehet
(64,3 % vs. 55,1 %). Ero oli tilastollisesti melkein merkitsevä. Alle 26-vuotiaat kokivat myös
vähän enemmän häpeää kuin vanhemmat ikäryhmät.

Kuvio 40. Avun hakemisen stigma, % (N=105)
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5 PALAUTE NERVIN TOIMINNASTA
5.1 Avun järjestäminen ja tyytyväisyys
Nervin toimintaa mitattiin kysymyksillä ”Nervin apu on järjestetty hyvin” ja ”Olen tyytyväinen
Nervissä saamaani palveluun”.
Nervin apuun oltiin erittäin tyytyväisiä. Kaksi kolmasosaa (74,8 %) oli sitä mieltä, että palvelut
on järjestetty hyvin ja 20,6 % osin samaa mieltä. Täysin eri mieltä väitteen kanssa ei ollut
yksikään vastaaja. Osin eri mieltä oli yksi vastaaja. Ei samaa eikä eri mieltä oli 3,7 %:ia vastaajista.
Nervin palveluihin tyytyväisiä oli vieläkin suurempi joukko, 86 % oli väitteen kanssa täysin
samaa mieltä ja 10,3 % osin samaa mieltä. Sukupuolella ei ollut merkitystä. Hieman useampi
nainen oli varauksettomammin tyytyväinen Nervin palveluihin kuin miehet (88,9 % vs. 81,3 %
täysin samaa mieltä).
Yksittäinen palveluun tyytymätön saattoi reagoida ruokatarjoilun väliaikaiseen katkaisemiseen, sillä avoimissa palautteissa oli pari kommenttia asiasta.

Kuvio 41. Palaute Nervin toiminnasta, % (N=107)
Palautteen perusteella Nervin merkitys on suuri. Tämä tuli esiin myös avoimissa kommenteissa, joita on ryhmitelty seuraavassa alaluvussa tarkemmin.
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5.2 Avoimia kommentteja
Kyselylomakkeen lopussa oli mahdollisuus antaa vapaasti palautetta kyselystä tai Nervin
toiminnasta. Ehdottomasti eniten palautetta annettiin Nervin toiminnasta, ja se oli poikkeuksetta erittäin positiivista ja kiitollisuutta osoittavaa. Tätä palautetta esiintyi valtaosassa avoimia vastauksia. Seuraavassa on ryhmitelty keskeisesti esiin nousseet teemat avoimissa
kommenteissa ja nostettu niitä kuvaavia sitaatteja esiin suorina lainauksina.
Kiitollisuus ja palvelun tärkeys:
Vastaajien mielestä Nervi on paikka, josta he saavat apua, jossa heitä kohdellaan ihmisarvoisesti ja jossa ihmisiin voi luottaa. Nervin toiminta kuvattiin ”elintärkeäksi”, ”ilman Nerviä en
olisi hengissä”, sanoo joku toinen. ”Ilman teitä me oltais pulassa!”.
Henkilökunnan asenne:
Vastaajien mielestä moni huumeiden käyttäjä on selvinnyt elämässään paremmin Nervin
ansiosta. Työntekijöitä pidetään mukavina, huipputyyppeinä, luotettavina, välittävinä, auttavaisina. Erityisesti palautetta tuli henkilökunnan vuorovaikutustaidoista ja asiakkaiden kohtaamisesta.
”Nervi on todella hyvä paikka. Tänne on kiva ja helppo tulla ja henki on aina hyvä. Työntekijät on todella mukavia, ymmärtäväisiä ja IHANIA! Tällänen paikka
on todella tarpeellinen ja hyvä!”
”Ketään ei katsota pahalla”.
”Nervin toiminta on hyvä ja arvokasta. Te jaksatte olla tässä ja antaa ihmisille,
jotka ovat kunnossa kuin kunnossa, on tervetulleita tänne. Taudit ehkäistään”
Palvelun monipuolisuus:
Vastaajat kiittivät usein Nervin toiminnan monipuolisuutta. Nervin panosta huumeiden käyttäjien sairauksien ehkäisyssä pidettiin tärkeänä, mutta merkitys ei ole vain siinä. Monipuolinen
tuki, neuvonta ja ohjaus nostettiin esiin.
”Nervin toiminnasta ei ole mitään muuta kuin erittäin hyvää sanottavaa; henkilökunta on asiallista, ystävällistä ja ammattitaitoista. itse koen, että täällä voi
keskustella kaikesta henkisistä asioista lainopillisiin. Samoin täältä olen saanut
terveydenhoidollista apua, kuten b-hepatiittirokotukset.”
”Mielestäni on ns. "mahtava" että on paikka josta saa tarvittaessa tietoa, tukea
ym. terveys/terveyteen liittyviä palveluja, neuvoja (puhtaiden) vaihdon lisäksi!”
”Nervin toiminta on kirjaimellisesti elintärkeää! Ei uskaltaisi edes ajatella Tampereen tilannetta esim. suonensisäisten tautien määrässä, jos Nerviä ei olisi.
Täältä saa myös henkistä tukea, rokotteita, neuvoja, ym. jotka ovat korvaamattomia. muutenkin Nervi vapaaehtoistoimintatyyliltään on todella suuren kiitoksen ansainnut.”
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Luottamus:
Yhtenä teema avoimissa vastauksissa esiintyi luottamus.
”Nervi on ainoo paikka jossa voi luottaa henkilökuntaan. Asiat jotka kerron Nervissä jää vain Nervin hlökunnan tietoon”
”Nervi on henkireikä ainoo mesta missä voi luottaa henkilökuntaan!!!”
Kun monelle huumeiden käyttäjälle ihmisiin ja viranomaisiin luottaminen oli vaikeaa, Nervissä
työntekijöihin voi luottaa. Nervin työntekijät ovat selvästi onnistuneet luomaan paikkaan kulttuuriin, jossa asiakas kohdataan aidosti ja rehellisesti.
Joku asiakas totesikin:
”Mielestäni Nervin toiminta on järjestetty hyvin ja palveluiden moninaisuus on
erittäin hyvä asia. Mielestäni Nervin toiminta on esimerkillistä ja monessa
muussa kaupungissa olisi valtavan paljon opittavaa Nervin terveysneuvontapisteen toiminnasta.”
Kehitystoiveita oli vain muutamassa kommentissa. Nämä koskivat tilojen ahtautta eli toivottiin
vähän isompia tiloja sekä aukioloaikojen lisäämistä iltaan ja viikonloppuun (lauantai). Aiemmin saatavilla olleita tuplakärkiä toivottiin takaisin, samoin Trombosoli voidetta. Joku asiakas
toivoi myös sitä, että Nervin sairaanhoitajalla olisi oikeus määrätä antibiootteja. Asuntoasioihin toivottiin lisää apua ja joku toivoi myös ruoka-apua enemmän. Erään asiakkaan kanssa
keskustellessa tuloksista hän totesi: ”Ei voi toivoa enää mitään lisää. Täytyy olla tyytyväinen.”

5.3 Tutkimusavustajan omia kokemuksia (Elina Vettenranta)
Koin Nervissä olemisen äärimmäisen luontevana. Asiakkaat suhtautuivat kyselyyn avuliaasti
ja vastailivat antaumuksella. Keskittyminen tietysti vaihteli ja vastaamiseen kului aikaa. Oli
mukava huomata, että asiakkaat ottivat meihin mielellään kontaktia ja kysyivät apua lomakkeen täyttämiseen. Mielellään he myös kertoivat asioistaan, mielipiteistään ja elämästään
enemmänkin. Siinä sitä aikaa sitten aina kuluikin. Huomasin, että yhteen asiaan keskittyminen on monille asiakkaille hankalaa.
Itse tein yhdelle henkilölle kyselyn haastattelemalla. Vetäydyimme toiseen huoneeseen ja
kävimme kysymykset läpi. Asiakas oli selvästi huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena ja
puhui epäselvästi, mutta paljon. Tyytymätön hän oli siihen miten häntä kohdellaan, kun yrittää hoitaa asioitaan ja tunnelma oli, ettei nyt ainakaan viranomaisiin voi luottaa, eikä apua
oikein saa.
Mutta huumoria ja jämäkkyyttä löytyi myös. Jos sanoin, että seuraavassa kysytään nyt tällaisia asioita, niin hän tokaisi, että ”no kysy jo, emmää muuten voi vastata”. Häntä myös huvitti
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se, että jotkut kysymykset toistivat itseään. Esim. jos hän kerran jo sanoi, ettei saa tukia, niin
oli hassua että kyselyssä kysyttiin joka tukea erikseen.
Monen kohdalla tuli tunne, että kaiken sen kaaoksen takana piilee skarppeja, fiksuja tyyppejä
ja yllättävää oli se, miten moni siinä täyttäessä totesi jotenkin, että ”ei nää mun asiat nyt niin
huonosti ole, että huonomminkin voisi olla.” Omaan elämäänsä tottuu ja vertailukohtia ei
lähipiirissä ole. Toki oli niitä traagisiakin hetkiä, kuten erään naisen kohdalla, joka itkien ja
taas itsensä kooten kertoi, kuinka oli juuri nähnyt äitinsä. Äiti ei hyväksy tytärtään ja osoittaa
häpeävänsä tätä julkisilla paikoilla. ”Kun sillä ei oo mitään käsitystä siitä, mitä tää mun elämä on, ja kun se on ollu mun elämää jo yli 20 vuotta.”
Eräs pariskunta tuli Nerviin yhdessä ja kyselyynkin vastasivat hiukan siinä toinen toistaan
tukien. Samassa veneessä olivat ja totesivat, että on mahdotonta päästä aineista irti, jos se
tahtotila ei osu molemmilla samaan kohtaan ja aikaan. Yleensä se ei osu. Jotenkin he puhuivat tästä kaikesta ihan tyynen rauhallisina ja kertoivat vielä miten paljon rahaa menee päihteisiin. En muista summaa, mutta useita satoa euroja kuukaudessa. Hämmästyttävä rauha ja
asioiden hyväksymisen tunnelma. Ei siinä kamalasti tullut mieleen moralisoida. Koitin vaan
olla läsnä ja kuunnella, kuulla ja nähdä ihmisen siinä.
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6 POHDINTAA
Mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen keskittyvä kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009–2015 korostaa ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista sekä painopisteen siirtämistä perus- ja avopalveluihin. Suunnitelman mukaan mielenterveys- ja päihdeongelmaisten on saatava palveluja joustavasti yhden oven kautta ja yhdenvertaisesti muiden
kanssa. (STM 2009; STM 2012.)
A-klinikkasäätiön Pirkanmaan palvelualueen Terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervi on matalan kynnyksen paikka. Sinne on helppo tulla ja se palvelee monimuotoisesti hyvin erilaisissa tilanteissa eläviä huumeiden käyttäjiä. Tämä tuli selkeästi ilmi kyselytutkimuksessa. Tutkimus tehtiin yhdeksän päivän aikana syys-lokakuun vaihteessa 2014.
Nervissä kyselyyn vastasi noin kolmasosa ajankohdan kävijöistä, yhteensä 107 henkilöä.
Vastaajissa oli hieman suurempi osa miehiä (58 %) kuin naisia (42 %). Suurin osa vastaajista, samoin kuin asiakkaista yleensä, ovat nuoria aikuisia (66 % alle 36-vuotiaita). Yli puolet
vastaajista oli aloittanut huumeiden jo alle 18-vuotiaana. Päivi Ahtialan haastattelun (Aamulehti 1.7.2014) perusteella huumeiden käyttäjät ovat Tampereella yhä nuorempia. Eräs asiakas totesi, kun kyselyn tuloksia tarkasteltiin yhdessä, että harva aloittaa huumeiden käytön
enää vanhempana, yli 26-vuotiaana. Kyselyn tulokset näyttävät tukevan näitä havaintoja ja
kokemuksia.
Huumeita pistämällä käyttävät ihmiset elävät hyvinvoinnin osalta syvässä notkelmassa. Heidän koulutustasonsa on erittäin heikko. Peruskoulutuksen kesken jättäneitä oli lähes 7 % ja
vain sen suorittaneita oli noin puolet vastanneista. Opisto- tai yliopistollinen koulutuksen suorittaneet olivat harvinaisia vastaajien joukossa. Huumeiden käytöllä lienee ollut vaikutus siihen, että koulutus on jäänyt kesken. Vastaajien työmarkkina-asema oli myös heikko, sillä
vain vajaa 19 % oli pysyvästi tai määräaikaisesti töissä. Opiskelijoita joukossa oli 8,5 %.
Työttömiä/lomautettuja oli vastaajissa noin kolmasosa. Toimeentulolähteinä on useimmiten
toimeentulotuki, asumistuki ja työmarkkinatuki/työttömyysturvan peruspäiväraha.
”Jokainen ihminen haluaa kuulua johonkin. Jokainen ihminen haluaa olla näkyvä. Jokainen
ihminen haluaa olla oikeutettu palveluihin. Jokainen ihminen haluaa olla arvostettu. Haittoja
vähentävässä työssä näihin asioihin tai enemmänkin niiden puuttumiseen törmää päivittäin.
Ihmisille, jotka käyttävät huumeita, nämä asiat eivät ole itsestään selviä” (Palvelukertomus
2013, 14).
Nervin tapainen paikka on palvelujärjestelmässä ”portti” apuun. Kynnys on matala, asiointi on
helppoa, luontevaa ja asiakas kohdataan ihmisenä. Huumeita käyttävät ihmiset saavat Nervissä inhimillistä kohtelua. Nervin palvelukertomuksessa todetaan (2013), että usealla asiakkaalla on psyykkisiä ongelmia ja monenlaisia elämänkriisejä. Nervin työntekijät antavat asiakkaille keskusteluapua ja tukevat ja ohjaavat asiakkaita hakeutumaan muihin palveluihin.
Usein palveluihin pääsy edellyttää kuitenkin päihteistä luopumista, mikä on monen kohdalla
epärealistista.
Erityinen huomio tutkimuksessa kiinnittyi nuoriin huumeita käyttäviin ihmisiin, joita on asiakaskunnassa yhä enemmän. Nervin vuoden 2013 palvelukertomuksen mukaan yli 40 % asi-
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akkaista on alle 30-vuotiaita. Jos noin puolet on aloittanut jo 18-vuotiaana pistämään huumeita, tämä tarkoittaa, että huumeiden käyttöhistoriaa on 30-vuotiaalla takanaan jo puolet
elämästä. Tuloksista kävi kuitenkin myös ilmi, että nuoret ovat halukkaampia tekemään elämässään muutoksen kuin vanhemmat huumeiden käyttäjät. Ero oli tilastollisesti merkitsevä.
Nuoria varten tarvitaan erityistoimia, jotta päihdekulttuurista ei tule elämäntapa vaan nuori
pääsisi kiinni koulutus- ja työmarkkinoihin.
Huumeita käyttävien ihmisten maailma ei ole kuitenkaan kokonaan synkkä, vaikka elämän
arki on karua ja sitä värittävät usein työttömyys, heikko tulotaso, epäluottamus muihin ihmisiin ja kokemus huono-osaisuudesta. Ammattiapuun koettiin tarvetta ja luotettiin siihen, että
voidaan saada oikeanlaista apua. Näin ajatteli kaksi kolmasosaa vastaajista.
Palvelujärjestelmältä vaaditaan myös uskoa siihen, että muutos on mahdollinen ja panostusta siihen, että ihmiset, jotka käyttävät huumeita, saavat tarvitsemansa avun.
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LIITE 1.
”HUUMEIDENKÄYTTÄJIEN HYVINVOINTI” – KYSELY
Ole hyvä ja vastaa kysymyksiin valitsemalla vaihtoehto (X), 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

34,6 %

40,2 %

15 %

Tyytyväiseksi elämään

10,3 %

Tyytyväiseksi elintasoosi

0,9 %

25,2 %

32,7 %

41,1 %

Tyytyväiseksi fyysiseen
terveyteesi
Tyytyväiseksi henkiseen
terveyteesi
Masentuneeksi

6,5 %

47,7 %

29 %

16,8 %

9,3 %

35,5 %

34,6 %

20,6 %

11,3 %

22,6 %

42,5 %

23,6 %

Yksinäiseksi

11,2 %

23,4 %

30,8 %

34,6 %

2. Seuraavassa esitetään erilaisia väittämiä. Valitse (X) se vaihtoehto, joka vastaa parhaiten käsitystäsi

Osin
samaa
mieltä
38,1 %

Ei samaa eikä Osin eri
eri mieltä
mieltä

Täysin eri
mieltä

Tunnen itseni huono-osaiseksi

Täysin
samaa
mieltä
16,2 %

16,2 %

17,1 %

12,4 %

Pärjään elämässäni

10,3 %

43 %

15,9 %

22,4 %

8,4 %

Ihmisiin voi luottaa

1,9 %

12,4 %

9,5 %

41,9 %

34,3 %

Viranomaisiin voi luottaa

1,9 %

19,6 %

13,1 %

27,1 %

38,3 %

Tuloni riittävät menoihini

2,8 %

12,3 %

9,4 %

17 %

58,5 %

25,2 %

29,9 %

17,8 %

13,1 %

14 %

6,6 %

20,8 %

11,3 %

32,1 %

29,2 %

Pystyn huolehtimaan veloistani

Saan kaupungilta riittävästi tukea, apua ja
palveluita
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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
Lääkkeiden käyttö aiheuttaa minulle ongelmia

11,4 %

17,1 %

31,4 %

13,3 %

26,7 %

37,7 %

29,2 %

24,5 %

3,8 %

4,7 %

17,8 %

34,6 %

7,5 %

16,8 %

23,4 %

50,9 %

20,8 %

12,3 %

7,5 %

8,5 %

27,1 %

13,1 %

17,8 %

8,4 %

33,6 %

28,3 %

17,9 %

17 %

12,3 %

24,5 %

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

Olen hakenut, mutta
en ole saanut

En ole hakenut

Toimeentulotukea

72 %

8,4 %

19,6 %

Opintotukea

15,2 %

2,9 %

81,9 %

Asumistukea

69,2 %

3,7 %

27,1 %

Vammaisetuuksia

2,9 %

0%

97,1 %

Sairauspäivärahaa

11,5 %

5,8 %

82,7 %

Äitiys-, isyys- tai vanhempainpäivärahaa

7,7 %

0%

92,3 %

Lasten kotihoidon tukea

1%

1,9 %

97,1 %

Työmarkkinatukea / työttömyysturvan peruspäivärahaa

50,9 %

4,7 %

44,3 %

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa

4,9 %

4,9 %

90,3 %

Kansaneläkettä

8,7 %

5,8 %

85,6 %

Työkyvyttömyyseläkettä

10,6 %

3,8 %

85,6 %

Työttömyyseläkettä

4,8 %

0%

95,2 %

Työeläkettä iän perusteella

1,9 %

1%

97,1 %
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4. Seuraavassa luetellaan kunnan, valtion, seurakunnan ja Kelan palveluja. Mitä niistä
olet käyttänyt viimeisen kahden kuukauden aikana?
Olen
käyttänyt
Mielenterveyspalveluja

29,2 %

Olen hakenut,
mutta en ole
saanut
13,2 %

Sosiaalitoimiston palveluja

76,6 %

6,5 %

16,8 %

Terveyskeskuksen palveluja

72,6 %

1,9 %

25,5 %

Kelan palveluja (kuntoutus, terapia jne.)

27,4 %

6,6 %

66 %

Seurakunnan palveluja (diakoniatyö)

25,7 %

1,9 %

72,4 %

Työvoimatoimiston palveluja
(työttömyysasiat)
Päihdepalveluja

56,2 %

3,8 %

40 %

91,1 %

1%

7,9 %

Mitä seuraavista päihdepalveluista olet käyttänyt?
Nervi
Katkaisuhoito
A-klinikka
Laitoskuntoutus

En ole käyttänyt
57,5 %

Asumispalvelut

Muu, mikä:
5. Seuraavassa esitetään erilaisia väittämiä käyttämiesi palvelujen laadusta ja omasta
motivaatiosta muutokseen. Valitse (X) se vaihtoehto, joka vastaa parhaiten käsitystäsi

Nautin huumeiden käytöstä
Olen ollut viimeisen vuoden aikana huolissani huumeiden käytöstäni
Olen väsynyt huumeiden käyttööni
Minusta on tärkeää tehdä muutos
huumeiden käytössäni
Olen valmis tekemään töitä aikaansaadakseni muutoksen huumeiden käytössäni
Tarvitsen ammattiapua muuttaakseni huumeiden käyttöäni
Voin saada oikeanlaista apua
ammattilaisilta
Ammattiavun hakeminen on
minulle nöyryyttävää.
Nervin apu on järjestetty hyvin

Täysin
samaa
mieltä

Osin
samaa
mieltä

Osin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

31,8 %
25,2 %

Ei samaa
eikä eri
mieltä
15,9 %
8,4 %

17,8 %
48,6 %

12,1 %
4,7 %

22,4 %
13,1 %

54,2 %

20,6 %

12,1 %

4,7 %

8,4 %

59,4 %

22,6 %

7,5 %

4,7 %

5,7 %

48,6 %

25,2 %

7,5 %

9,3 %

9,3 %

50,5 %

25,2 %

9,3 %

4,7 %

10,3 %

33,6 %

36,4 %

7,5 %

9,3 %

13,1 %

12,3 %

16 %

12,3 %

21,7 %

37,7 %

74,8 %

20,6 %

3,7 %

0,9 %

0%
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Olen tyytyväinen Nervissä saamaani palveluun
En halua, että naapurini tai sukulaiseni näkevät minut Nervissä.

86 %

10,3 %

2,8 %

0%

0,9 %

33,3 %

24,8 %

19 %

7,6 %

15,2 %

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

Sukupuoli
N=105

Mies 58,1 %

Nainen 41,9 %

Kansalaisuus
N=105

Suomen kansalainen 99 %

Muu 1 %

Ikä (täysinä
vuosina)
N=106
Minkä ikäisenä
aloitit suonensisäisten huumeiden käytön?
N=100

16–25 v.
22,6 %

26–35 v.
43,4 %

36–45 v.
32,1 %

46–55 v.
0,9 %

56–65 v.
0,9 %

Yli 65 v.
0%

Alle 18vuotiaana, 51 %

18–25 v.
39 %

26–35 v.
7%

36–45 v.
2%

46–55 v.
0%

Yli 55vuotiaana,
1%

Kuinka usein
asioit terveysneuvontapisteessä?
N=105

Käyn ensimmäistä kertaa,
1%

Muutaman kerran
vuodessa tai
harvennin,
10,5 %

Kuukausittain 33,3 %

Viikoittain,
49,5 %

Päivittäin,
5,7 %

Korvaushoito
N=106

En ole
korvaushoidossa, 42,5 %

Olen ollut joskus aikaisemmin korvaushoidossa,
17 %

Olen hakenut korvaushoitoon,
mutta en
ole päässyt,
5,7 %

Olen jonossa
korvaushoitoon,
8,5 %

Olen tällä
hetkellä
korvaushoidossa,
26,4 %

Koulutus
N=105

Perus- tai kansakoulu jäi kesken, 6,7 %

Perus- tai
kansakoulu,
49,5 %

Lukio
tai ammattikoulu,
38,1 %

Työtilanne
N=106

Töissä
pysyvästi,
3,8 %

Töissä
määrä- tai
osaaikaisesti,
15,1 %

Työtön
tai
lomautettu,
32,1 %

Työkokeilussa,
17 %

Opiskelija,
8,5 %

Opisto
tai yliopisto,
5,7 %
Kotona,
15,1 %

Eläkeläinen,
8,5 %
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Asumismuoto
N=105
Ruokapankin
(leipäjonon)
asiakas viimeisen vuoden
aikana
N=106
Tuomittu huumeiden käytön
takia viimeisen
kahden vuoden
aikana? Valitse
kaikki sinuun
sopivat
N=106
Osallistuu uskonnollisen
yhteisön toimintaan
N=105

Omistusasunto,
13,3 %

Vuokraasunto,
35,2 %

En ole, 57,5 %

Joka viikko,
13,2 %

Ei, 39,6 %

Sakkoa,
37,7 %

Ei lainkaan,
70,5 %

Kunnan vuokraasunto,
9,5 %

Tukiasunto,
24,8 %

Keskimäärin kerran
kuukaudessa,
13,2 %

Yhdyskuntapalvelua,
0,9 %

Asunnoton,
17,1 %
Muutaman kerran
vuodessa,
16 %

Ehdollista
vankeutta,
8,5 %

Satunnaisesti (muutaman)
kerran vuodessa), 24,8 %

Ehdotonta
vankeutta,
13,2 %
Säännöllisesti
(useammin kuin
kerran kuukaudessa), 4,8 %

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:______258___€ (N=105)
Kiitos vastauksestasi!

Sinulla on vielä mahdollisuus antaa tähän vapaamuotoista palautetta tästä kyselystä tai
Nervin toiminnasta:
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LIITE 2
A-klinikkasäätiö/Tampereen Nervi

Tutkimustiedote: ”Huumeidenkäyttäjien hyvinvointi”

Arvoisa asiakas

Itä-Suomen yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu toteuttavat tutkimusta, joka selvittää
huumeiden käyttäjien hyvinvointia ja terveyttä, kytkeytymistä palvelu- ja tulonsiirtojärjestelmään, asenteita, elämäntilanteita ja kuntoutumista. Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena
sosiaali- ja terveysneuvontapisteissä eri puolella Suomea. A-klinikkasäätiö on myöntänyt
tutkimusluvan toteuttaa kysely A-klinikkasäätiön yksiköissä.

Kyselylomakkeeseen on helppo vastata ja sen täyttäminen toteutetaan osana päivittäistä
palvelua. Vastaaminen vie aikaa noin 15–20 minuuttia. Teidän on mahdollista saada apua
lomakkeen täyttöön yksikön työntekijöiltä ja tutkimusaineiston keräyksessä avustavilta Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoilta.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen voi osallistua nimettömästi. Osallistuminen ei aiheuta asiakkaalle 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 sisällöstä ja toteutuksesta vastaavat hyvinvointisosiologian professori Juho
Saari Itä-Suomen yliopistosta ja erityisasiantuntija Sakari Kainulainen Diakoniaammattikorkeakoulusta. Tutkimuksen tulokset julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä
julkaisuissa.
Juho Saari
Professori, Itä-Suomen yliopisto
Puh: 040- 8281027
Sposti: juho.saari@uef.fi
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LIITE 3.
A-klinikkasäätiö/Tampereen Nervi
”Huumeidenkäyttäjien hyvinvointi”-tutkimus

Suostumus tutkimukseen osallistumisesta

Huumeidenkäyttäjien hyvinvointi-tutkimus on Itä-Suomen yliopiston hanke, jossa kerätään
tietoa sosiaali- ja terveysneuvontayksiköiden asiakkailta
Minulle on selvitetty yllä mainitun tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät. Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista,
tapahtuu nimettömästi ja voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen ilman että
se vaikuttaa hoitooni tai asiakassuhteeseeni.
Osallistun tutkimukseen täyttämällä kyselylomakkeen itse tai opiskelijan haastattelemana.

Päiväys
____________________
____________________
Tutkittavan nimimerkki ja allekirjoitus

HALLINTO- JA TALOUSRYHMÄ
PL 487, 33101 TAMPERE
www.tampere.fi/hallintojatalous

