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ESIPUHE

Eetoksena auttaminen
Sininauhaliikkeen historia Suomessa ulottuu pitkälle viime vuosisadalle. 
Sininauhaliitolla on Suomessa tällä hetkellä lähes sata jäsenjärjestöä, joiden 
keskeinen eetos liittyy auttamiseen etenkin päihde- ja mielenterveysongel-
missa. 

Auttamisen rakenteita ravistellaan kovalla kädellä juuri nyt. Vaarana on, 
että etenkin pienet, omalla paikkakunnallaan merkittävää vapaaehtois- ja 
tukitoimintaa ylläpitävät kristilliset päihdejärjestöt kuihtuvat kilpailutusten 
ja markkinaehtoisuuden paineessa. 

Siksi on tärkeää katsoa nykyisen toiminnan vahvuuksia ja vaikutuksia. 
Elämää on sote-uudistusten jälkeenkin, mutta muutoksia on syytä tarkas-
ti seurata. Tämä kirja kuvaakin Sininauhaliikkeen nykytilaa, katsoo myös 
menneeseen ja ennakoi osittain tulevaa.

Esimerkiksi kuntoutuksellinen ote ei näytä Sininauha-järjestöistä kai-
konneen, vaikka esimerkiksi palveluita ostava taho maksaisi pääosin vain 
asumisen tai kevyen tuen. Perinpohjaisen auttamisen ja kuntouttamisen 
halu säilyy sitkeästi kilpailutusten pyörteistä huolimatta, mistä on tärkeää 
viestiä myös laajemmin. Kristillisten päihdejärjestöjen kautta kohdistettu 
tukieuro tuo todennäköisesti mukanaan laajemman auttamisen eetoksen ja 
toiminnan kuin esimerkiksi puhtaasti kaupallisella toimijalla on. 

Samoin ikääntyvä asiakaskunta asettaa uusia haasteita. Kunnat ovat tut-
kimuksen mukaan heikosti varautuneet päihde- ja mielenterveysasiakkai-
den tarpeisiin näiden ikääntymisen myötä. Tässä on eräs esimerkki palve-
lutarpeesta, johon Sininauha-järjestöissä ollaan valmiita tarttumaan. 

Tämä kirja tarjoaa tutkimustietoa näistä kahdesta erityisteemasta sekä 
katsauksen Sininauha-järjestöjen kehitykseen viimeisen viiden vuoden ai-
kana. Antoisia lukuhetkiä kirjan parissa.

Aarne Kiviniemi Pekka Lund
Johtaja Tutkimuspäällikkö
Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö  Sininauhaliitto
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TIIVISTELMÄ

On syytä seurata muutoksia asiakkaissa 
ja auttamistavoissa
Sininauhaliitto on seurannut kristillisessä päihdetyössä tapahtuvia muutok-
sia aiempaa systemaattisemmin viime vuosikymmeneltä saakka. Seuran-
ta-aineiston perusteella alkaa olla mahdollista vetää johtopäätöksiä tämän-
hetkisen toiminnan luonteesta ja erityispiirteistä. 

Toiminnan volyymi näyttää yleisesti ottaen pysyneen varsin vakaana, 
vaikka toimintamuodoissa on tarkasteluvuosina ollut muutoksia. Myös va-
kituisten työntekijöiden määrä on kasvanut.

Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen toiminnoista tämän kirjan tutkimusai-
neistoiksi valikoituivat etenkin päiväkeskus-, asumispalvelu- sekä kuntout-
tava toiminta. Päiväkeskustoimintaa on yli puolella järjestöistä ja asumis-
palveluita lähes puolella järjestöistä. 

Muutoksia tuetussa asumisessa
Päiväkeskusten määrä on pysynyt ennallaan 2010-luvulla. Sen sijaan sekä 
asumisen tukipalveluissa että työllistämistoiminnoissa on tapahtunut pal-
jon. Hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen tähtäävä oh-
jelma on merkinnyt Suomessa siirtymää väliaikaisista majoituksista kohti 
pysyvämpää asumista. Muun muassa aiemmista asuntoloista on astuttu 
kohti vuokrasopimuspohjaista tuki- ja palveluasumista. 

Tutkimukseen vastanneista yli neljäsosa tarjosi keskitettyä asumispalve-
lua ja neljäsosa hajasijoitettua asumispalvelua. Hajasijoitettu palvelu saattaa 
tarkoittaa myös jonkin muun kuin järjestön itsensä hallinnoimaan asuntoon 
vietävää palvelua. Päiväkeskustoiminnan tavoin asumispalvelutoiminnot 
näyttävät nykyään olevan järjestöjen vakiintunut toimintamuoto. 

Työllistäminen on yleisin toimintamuoto
Yleisin jäsenjärjestöjen toimintamuoto on kuitenkin työllistämistoiminta, 
joten tämä kirja piirtää profiilia myös alan työntekijöistä. Kaksi kolmesta 
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jäsenjärjestöstä on työllistänyt ihmisiä tukitoimin. Työpaikan saaminen on 
auttanut monia esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmista kuntoutu-
misessa. 

Vuositasolla jäsenjärjestöjen osalta on kyse noin kahdentuhannen ihmi-
sen mahdollisuudesta osallistua työelämään, liittyä työyhteisöön ja saada 
säännöllisen työn tarjoamaa mielekkyyttä, sisältöä ja rytmiä elämään. Kaksi 
viidestä järjestöjen työntekijästä onkin nykyään tukityöllistetty. 

Koulutusta arvostetaan, mutta myös elämän koulua
Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen eetos ja auttamisen jatkuvuus tiivistyy usein 
sen vastaavien työntekijöiden tapoihin toimia ja ajatella. Siksi tässä kirjassa 
onkin kyselty etenkin heidän näkemyksiään.

Noin puolella jäsenjärjestöjen vastaavilla työntekijöillä on pitkä, yli kym-
menen vuoden työkokemus tehtävissään. Suurin osa eli kaksi kolmesta vas-
taavasta työntekijästä on naisia. 

Enemmistö pitää tärkeänä työhön pätevöittävää koulutusta, mutta kol-
masosa näkee myös omakohtaisen toipumiskokemuksen olevan tärkeää 
työn kannalta. Kristillisessä vakaumuksessa on yksilökohtaisia eroja, mutta 
etenkin jäsenjärjestöissä toimiville miehille se on erityisen tärkeää. 

Ikääntyvät asiakkaat, esteettömyys ja päihteettömyys
Suomen kunnissa kannetaan erityistä huolta ikääntyvistä, mutta päihde- 
ja mielenterveysongelmista kärsivien ikääntyvien tarpeisiin on toistaiseksi 
huonosti varauduttu. Näin sanoo aiempi tutkimus, joten tätä kirjaa varten 
tehtiin kyselytutkimus siitä, miten Sininauhaliiton jäsenjärjestöt ovat varau-
tuneet asiakkaidensa ikääntymiseen. 

Järjestöt ovat pohtineet hyvin eri tavoin ikääntyvien asiakkaiden tarpei-
ta. Tässä onkin paikka oppia toisten jäsenjärjestöjen hyvistä käytännöistä 
ja varautua tulevaan. Sininauhaliiton jäsenjärjestöjä yhdistää halu toimia 
joustavana palveluntarjoajana. Pyrkimyksenä on tarjota koti ikääntyneelle 
loppuelämän ajaksi, jos se vain suinkin on mahdollista.

Myös kuntien tarpeita ja toiveita kuunnellaan herkällä korvalla. Näin 
kolmannen sektorin toimijoilla on mahdollisuus toimia kunnallisten pal-
veluiden täydentäjänä.  

Jäsenjärjestöille tehdyn kyselyn yhteydessä kartoitettiin myös sitä, mitä 
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ajatellaan palvelujen esteettömyydestä tai päihtyneistä asiakkaista päivä-
keskuksissa. Yli puolet Sininauhaliiton jäsenjärjestöistä kertoo yksikkönsä 
olevan nykyisin esteetön. 

Päihteiden osalta toimintatavoissa on jonkin verran vaihtelua. Päiväkes-
kuksissa ei saa ottaa päihteitä ja päihteiden käytön osalta halutaan kaikin 
puolin tehdä ehkäisevää työtä. Lievästi päihtyneenä voi kuitenkin päästä 
sisälle – myös hengellisiin tilaisuuksiin – eikä apua täysin kielletä voimak-
kaammin päihtyneeltäkään asiakkaalta.  

Kuntouttava ote
Kuntouttavalla otteella tarkoitetaan laajasti toimenpiteitä, toimintakäytän-
teitä ja -periaatteita, joilla pyritään edistämään asiakkaiden, asukkaiden ja 
kävijöiden kuntoutumista. Kuntouttavaa otetta on tässä tutkimuksessa tar-
kasteltu sekä hyvin yleisen kuntoutuksellisen otteen että erikseen kristillisen 
päihdekuntoutuksen näkökulmista.

1990-luvulla jäsenjärjestöillä oli vielä paljon niin sanottuja hoitokoteja, 
joiden sijaan on nykyään päiväkeskuksia ja tuettua asumista. Kyselytutki-
muksen perusteella jäsenjärjestöjen toimintayksiköt käyttävät kuitenkin yhä 
edelleen kuntoutuksellisia keinoja ja tavoittelevat kuntoutuksellisia tuloksia. 
Eroja on eri yksiköiden välillä, mutta ne eivät selity eri toimintamuodolla. 

Yhdistävä tekijä on kuntoutuksellinen eetos, jonka mukaisesti ihminen 
kohdataan kokonaisvaltaisesti. Kristillinen, ehtoja asettamaton ja kohteel-
leen hyvää tavoitteleva kohtaaminen on selvästi läsnä Sininauhaliiton jä-
senjärjestöjen toiminnassa. Useiden arvovaltaisten tutkimusten mukaan 
nimenomaan tämä kohtaamisen eetos selittää monien kuntoutuksellisten 
keinojen tehokkuutta. 

Toisaalta on huomattava, että Sininauhaliikkeen sisällä eri toimijat suh-
tautuvat eri tavalla esimerkiksi Raamatun ja muiden selkeästi hengellisten 
elementtien käyttämiseen. Tämä jakaa järjestökenttää. Tutkimuksen perus-
teella voi kuitenkin sanoa, että kohtaamisen eetos on vahvasti läsnä, vaikka 
kristillisiä elementtejä ei korostettaisikaan.

Vaikeutuva toimintakenttä?
Huomionarvoista on myös, että tämän tutkimuksen mukaan järjestöjen 
vankila- ja huumetyö on yleistynyt viime aikoina paljon, sillä jo kolmannes 
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kertoo tekevänsä tätä. Vankilalaitoksen oman arvion mukaan vankiloissa 
asiakaskunta on aiempaa haastavampaa ja se toivoo lisäresursseja työhönsä. 

Kertooko tämä siitä, että myös jäsenjärjestöt tekevät työtään entistä 
haastavampien asiakkaiden kanssa? Ainakin voi sanoa, että Sininauhalii-
ton jäsenjärjestöt varmasti tekevät työtä niiden auttamiseksi, joilla on hyvin 
vakavia syrjäytymisen ongelmia. 

Sitä työtä kristilliset päihdejärjestöt myös haluavat tehdä. Siihen tarvi-
taan kokemusta, mutta myös aitoa auttamisen halua ja kuntoutumiseen 
tarvittavaa pitkäjänteisyyttä. Voi sanoa, että Sininauhaliikkeen ytimenä on 
auttamisen aate.  
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muutoksia seurataan 
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1  Kristillisen päihdetyön muutoksia 
seurataan säännöllisesti

Tästä kirjasta löytyy ajankohtaista tietoa kristillistä päihdetyötä tekevistä 
järjestöistä. Tutkimus on jatkoa aiemmin julkaistuille tutkimuksille Kristil-
lisen päihdetyön barometri 2011 ja ”Tarvittaessa keskustelemme hengellisistä 
asioista” – tutkimus kristillisten päihdejärjestöjen toiminnasta. 

Tutkimuksen tarkoituksena on myös tuottaa seuranta-aineistoa. Sen 
avulla voidaan analysoida järjestöjen toiminnassa ja tilanteessa mahdolli-
sesti tapahtuvia muutoksia. 

Tutkimuksessa nostetaan järjestöjen tilanteen ja sen seurannan ohella 
esille myös vaihtuvia ja ajankohtaisia erityisteemoja. Tämänkertaisen tut-
kimuksen erityisteemat liittyivät järjestöjen ikääntyneisiin asiakkaisiin ja 
järjestöjen toiminnan kuntouttavaan otteeseen. 

1.1 Sininauhaliiton jäsenjärjestöt tutkimuskohteena
Tutkimuksessa kohdejoukkona olivat Sininauhaliiton jäsenjärjestöt. Aineis-
to on kerätty yhteisellä tiedonkeruuprosessilla. Tutkimus perustuu kysely-
aineistoihin, ja se suoritettiin kahdessa vaiheessa. 

Ensimmäisessä vaiheessa Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen toiminnan-
johtajille tai toiminnasta vastaaville lähetettiin sähköpostitse kysely. Sillä 
pyrittiin kartoittamaan järjestön perustiedot. Ensimmäisen vaiheen kysely 
perustietojen kartoittamiseksi noudatteli aiempia tutkimuskertoja vuosina 
2011 ja 2009. 

Kysytyt perustiedot koskivat järjestön toimintamuotoja kyselyhetkel-
lä toimipisteittäin eriteltyinä. Lisäksi kysyttiin järjestössä työskentelevien 
työntekijöiden ja vapaaehtoisten lukumäärää. Ensimmäisen vaiheen ai-
neisto kerättiin kesä-lokakuussa 2013. Vain muutamalta järjestöltä ei ollut 
toimivaa sähköpostiosoitetta tiedossa, joten heitä lähestyttiin kirjeitse ja/
tai puhelimitse. 

Sininauhaliiton jäsenjärjestöt ovat keskenään hyvin erilaisia toimijoita. 
Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että eräällä järjestöllä oli yli 300 vakituista 
työntekijää, kun taas muutama järjestö toimi parin vapaaehtoisen voimin. 

Luku 1
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Jotta kristillisen päihdetyön järjestökentästä saatiin kattava kuva ja jotta 
seuraava tiedonkeruuvaihe oli mahdollista toteuttaa kattavasti, korkeaan 
vastausprosenttiin pyrittiin aktiivisesti. Vastauksia karhuttiin tarvittaessa 
useampaan kertaan sekä sähköpostitse että puhelimitse.

Kyselyhetkellä Sininauhaliitolla oli 90 jäsenjärjestöä, joista 82 järjestöä 
vastasi ensimmäisen vaiheen kyselyyn. Näistä kymmenellä järjestöllä ei ollut 
aktiivista toimintaa, joten ne rajautuivat tutkimuksen ulkopuolelle. 

Vastaajajoukoksi muodostui siten 72 järjestöä ja vastausprosentiksi 88 
prosenttia. Tämä on riittävä kattavan kokonaiskuvan saamiseksi kristillistä 
päihdetyötä tekevistä järjestöistä. Vastausprosentti jäi hieman edellisiä tut-
kimuskertoja alhaisemmaksi, jolloin vastausprosentti on ollut 95 prosenttia. 

Joidenkin isoimpien järjestöjen kohdalla linjattiin aiempien vuosien ta-
paan, että tutkimus koskee näiden järjestöjen osalta vain päihdetyön eri 
muotoja. Monialaisten järjestöjen toiminta ei siten kokonaisuudessaan ollut 
tiedonkeruun kohteena.

1.2 Jäsenjärjestöjen kolme toimintamuotoa lähemmässä 
tarkastelussa
Tutkimuksen toisessa vaiheessa Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen toimipis-
teille lähetettiin postitse kyselylomakkeet. Toimipistekohtainen kyselylo-
make lähetettiin, jos toimipisteessä oli toimintamuotona

a) päiväkeskustoimintaa ja/tai 
b) asumiseen liittyviä palveluita ja/tai 
c) kuntouttavaa toimintaa.

Asumiseen liittyvät palvelut (b) käsittivät ne toimipisteet, joissa oli vähin-
tään jotain seuraavista toimintamuodoista: 
 tuettu asuminen, jossa asiakas asuu keskitetyssä asumisyksikössä 
 tuettu asuminen, jossa asiakas asuu järjestön hallinnoimassa hajasi- 
 joitetussa asunnossa
 tuettu asuminen, jossa asiakas asuu muualla kuin järjestön hallin- 
 noimassa asunnossa (esim. sosiaalinen isännöinti)
 tilapäinen asuminen, joka ei perustu vuokrasopimukseen 
    (esim. ensisuoja, kriisiasuminen).
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Kuntouttavaksi toiminnaksi (c) luettiin puolestaan laitoshoito, hoitoko-
titoiminta tai avokuntoutuspalvelut. 

1.3 Jäsenjärjestöillä on 134 toimipistettä
Toisen vaiheen kyselyt lähetettiin elo-lokakuussa 2013 sitä mukaa, kun jär-
jestöt vastasivat ensimmäisen vaiheen sähköpostikyselyyn ja ajantasaiset 
toimipistekohtaiset tiedot toimintamuotojen osalta saatiin. Toimipistekysely 
toteutettiin postikyselynä ja osoitettiin toimipisteen vastaavalle työntekijälle. 

Toteutustapa oli sama kuin vuonna 2009 toteutetussa toimipistekohtai-
sessa kyselyssä. Vuonna 2011 vastaavaa kyselyä ei toteutettu. Toimipistekoh-
taisia kyselyitä ei karhuttu. 

Toimipisteille lähetetty kyselylomake löytyy internetosoitteesta 
www.sininauha.fi/tutkimus

Ensimmäisen vaiheen kyselyn perusteella Sininauhaliiton jäsenjärjestöil-
lä oli 134 sellaista toimipistettä, joissa oli vähintään yksi edellä luetelluista 
kolmesta toimintamuodosta (a–c). Näistä toimipisteistä 65 vastasi kyselyyn, 
joten vastausprosentiksi toimipistetasolla muodostui 49 prosenttia. Vastaus-
prosentti oli lähes sama kuin vuonna 2009 toteutetussa toimipistekyselyssä, 
jolloin se oli 48 prosenttia. 

Toimipistekohtaisessa kyselyssä kysyttiin sekä vastaajan perustietoja et-
tä tämänkertaisiin erityisteemoihin perustuvia kysymyksiä, jotka koskivat 
toimintamuotoja (a–c). Samassa toimipisteessä voi olla esimerkiksi sekä päi-
väkeskustoimintaa että asumiseen liittyviä palveluita. Tällöin sama vastaaja 
on vastannut molempien toimintamuotojen osalta kyselyyn erikseen. 

Tarkasteltaessa vastausprosentteja toimintamuodoittain havaitaan, että 
asumispalveluita tuottavien toimipisteiden vastausprosentti on heikoin (41 
prosenttia), kun muiden toimintamuotojen vastausprosentti on yli 50 pro-
senttia. Vastausprosentit toimintamuodoittain ovat taulukossa 1.  

Luku 1
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Toimipisteen 
toimintamuoto

n Vastanneet Vastaus-
prosentti

Päiväkeskustoiminta 76 41 54

Asumiseen liittyvät
palvelut 75 31 41

Kuntouttavat palvelut 22 13 59

Toimipisteitä yhteensä 134 65 49

Taulukko 1:  Sininuhaliiton jäsenjärjestöjen tutkimukseen vastanneet toiminta-
muodoittain.

1.4 Tutkimus piirtää kuvaa jäsenjärjestöjen toiminnasta ja 
työntekijöistä 
Ensimmäisen vaiheen kyselyn tavoitteena oli tuottaa perustietoa kristillistä 
päihdetyötä tekevistä järjestöistä ja niiden tämänhetkisestä tilasta: minkä-
laisia toimintamuotoja järjestöillä on toimipisteittäin tarkasteltuna ja minkä 
verran järjestöissä työskentelee työntekijöitä ja vapaaehtoisia. 

Toisena tavoitteena oli verrata näitä tietoja edellisten tutkimuskertojen 
tuloksiin ja selvittää, onko kristillisen päihdetyön kentällä havaittavissa 
muutoksia. Joiltain osin vastausvaihtoehtoja lisättiin ja muokattiin, jotta ne 
vastaisivat paremmin nykytilannetta ja järjestöjen tilanteesta saataisiin tar-
kempaa tietoa. Tämän takia tulokset eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia 
edellisiin vuosiin. Vertailut on tehty niiltä osin kuin se on mielekästä.

Verrattaessa tutkimuksen tuloksia edellisiin vuosiin vertailuaineistoina 
toimivat aineistot on kerätty ja kuvailtu aiemmissa barometreissä (Silfvast 
2010 sekä Hostikka, Salonen, Rantala 2012). Näitä tuloksia käsitellään seu-
raavissa luvussa.  

Yhtenä osana toisen vaiheen toimipistekohtaisissa kyselyissä kysyttiin 
täyttäjän eli toimipisteen vastaavan työntekijän demografisia tietoja (ikä, 
koulutus jne.). Näiden avulla tavoitteena oli luoda kuvaa kristillisen päih-
dejärjestön työntekijän profiilista. 
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Luku 1

Aiemmin jäsenjärjestöjen työntekijäprofiilia on kartoitettu vuonna 2009 
tehdyssä tutkimuksessa, jossa tarkastelun kohteena olivat kaikki palkatut 
työntekijät. Tällä kertaa keskityttiin toimipisteiden vastaaviin työntekijöi-
hin. 

Lisäksi toimipisteiden vastaavilta työntekijöiltä kysyttiin myös, kuinka 
tärkeänä he pitävät seuraavia ominaisuuksia oman työnsä kannalta: kristilli-
nen vakaumus, työhön pätevöittävä koulutus ja omakohtainen toipumisko-
kemus. Tavoitteena oli selvittää, kuinka tärkeinä vastaavat työntekijät pitivät 
eri ominaisuuksia omien työtehtäviensä kannalta ja sitä kautta pyrkiä myös 
selvittämään toimipisteiden työtä. 

Tarkoituksena oli myös selvittää, eroavatko päiväkeskuksen, asumispal-
velujen ja kuntouttavan toimipisteen vastaavat työntekijät toisistaan joiltain 
osin vai eivät. Samassa toimipisteessä voi olla esimerkiksi päiväkeskus ja 
asumisyksikkö. Tällöin vastaaja luokiteltiin asumispalveluista vastaavien 
ryhmään. Vastaavasti jos samassa toimipisteessä oli asumispalveluita ja 
kuntouttavaa toimintaa, luokiteltiin vastaaja kuntouttavan toimintamuodon 
vastaavaksi työntekijäksi tehtäessä vertailuja eri ryhmien kesken. Toimipis-
teistä vastaavista työntekijöistä on kerrottu luvussa neljä. 

Toisen vaiheen kyselyiden pääasiallinen tavoite oli kuitenkin tuottaa tie-
toa tämänkertaisista erityisteemoista. Ensimmäinen erityisteema koski jär-
jestöjen päiväkeskusten, asumiseen liittyvien palveluiden ja kuntouttavien 
palveluiden ikääntyviä asiakkaita (yli 55-vuotiaat). 

Tämän lisäksi toisena erityisteemana oli toiminnan kuntoutuksellinen 
ote ja sen mahdolliset erot eri toimintamuotojen välillä. Luvussa seitsemän 
Marja-Liisa Laapio ja Katariina Hänninen käsittelevät ikääntyneitä asiak-
kaita ja luvussa kahdeksan ja yhdeksän Pekka Lund kuntouttavaa otetta.
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2  Järjestöjen yleisimmät 
toimintamuodot 

Tässä luvussa tarkastellaan Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen toimintamuo-
toja ja niissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Järjestöjä pyydettiin 
ilmoittamaan toimintamuotonsa kyselyhetkellä. Taulukossa 2 on esitetty 
kysytyt toimintamuodot ja kuinka monella prosentilla jäsenjärjestöistä oli 
kyseistä toimintamuotoa.

Pääpiirteissään kristillistä päihdetyötä tekevien järjestöjen yleisimmissä 
toimintamuodoissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia viimeisen neljän 
vuoden aikana. Yleisempien toimintamuotojen kärkikolmikko oli vuonna 
2013 sama kuin vuonna 2011: työllistämistoiminta, päiväkeskustoiminta ja 
asumispalveluihin liittyvät toiminnat olivat edelleen järjestöjen tavanomai-
simmat toimintamuodot. Vuonna 2009 kärkikolmikkoon ylsi ehkäisevä työ 
ennen asumispalveluihin liittyneitä toimintoja.

2.1 Työllistämistoimintaa tekee kaksi kolmesta järjestöstä
Työllistämistoiminta oli yleisin toimintamuoto. Sitä ilmoitti tekevänsä kaksi 
kolmasosaa (67 %) järjestöistä vuonna 2013. 

Lukumääräisesti tämä tarkoitti 48 järjestöä. Näistä järjestöistä 65 pro-
senttia käytti sekä työvoimahallinnon että kunnan toimenpiteitä työllistä-
mistoiminnassaan.

 Ainoastaan työvoimahallinnon toimenpiteitä työllistämiseen käytti 25 
prosenttia ja vain kunnan toimenpiteitä kymmenen prosenttia kaikista työl-
listämistoimintaa tehneistä järjestöistä. 

Vuonna 2013 työllistämistoimintaa koskenutta kysymystä muokattiin 
tarkentamalla vastausvaihtoehtoja edellisistä tutkimuskerroista. Vuosina 
2009 ja 2011 vastausvaihtoehtoina olivat työllistymistä tukeva toiminta ja 
työtoiminta. Taulukossa 2 esitetty luku on muodostettu siten, että järjestön 
katsottiin tehneen työllistymistä tukevaa toimintaa, jos järjestöllä oli ollut 
vähintään jompaakumpaa edellä mainituista toimintamuodoista. 

Kysymyksen erilaisista sanamuodoista johtuen työllistämistoiminnan 
yleisyyttä eri vuosina ei voida suoraan verrata tarkastelemalla prosent-

Luku 2
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tiosuuksia. Kuitenkin työllistämistoiminnan yleisyys kuvaa sen tärkeyttä 
Sininauhaliiton jäsenjärjestöille. Katso myös luku viisi järjestöjen tukityöl-
listetyistä työntekijöistä. 

2.2 Päiväkeskustoimintaa on yli puolella järjestöistä
Päiväkeskustoiminta oli järjestöjen toiseksi yleisin toimintamuoto. Hieman 
yli puolella (56 %) järjestöistä oli päiväkeskustoimintaa vuonna 2013.

Päiväkeskustoimintaa harjoittavien järjestöjen osuus on pysynyt lähes 
muuttumattomana vuodesta 2009. Päiväkeskustoimintaa on käsitelty tar-
kemmin myös luvussa kolme. 

2.3 Asumiseen liittyviä palveluita on lähes joka toisella 
järjestöistä
Kolmanneksi yleisimpänä toimintamuotona järjestöillä oli asumispalvelut 
ja/tai asumisen tukemisen toiminta. Näitä asumispalveluja oli hieman alle 
puolella (46 %) järjestöistä. 

Myös asumispalvelujen ja/tai asumisen tukemisen toimintaa tehneiden 
järjestöjen osuus on ollut lähes samalla tasolla vuodesta 2009. Asumispal-
veluita ja asumisen tukemiseen liittyviä toimintamuotoja on käsitelty tar-
kemmin luvussa kolme. 

2.4 Huume- ja vankilatyön määrä on lisääntynyt
Huume- ja vankilatyön yleisyydessä näyttäisi tapahtuneen tasaista kasvua 
vuodesta 2009 vuoteen 2013. Huumetyötä vuonna 2009 teki 16 järjestöä, 
joka oli 18 prosenttia kaikista järjestöistä, kun vuonna 2013 sitä ilmoitti 
tekevänsä 24 järjestöä, joka oli 33 prosenttia kaikista järjestöistä. Vastaavasti 
vuonna 2009 järjestöistä 17 teki vankilatyötä ja vuonna 2013 puolestaan 23. 

Myös kaksoisdiagnoosipotilaille suunnattu toiminta näyttäisi yleisty-
neen: vuonna 2013 kyseistä toimintamuotoa oli 19 järjestöllä ja vuonna 
2009 puolestaan 9 järjestöllä.

Tutkimusjoukon melko pienestä koosta johtuen se, että neljä nuoriso-
työtä vuonna 2009 tehnyttä järjestöä jätti vastaamatta, näkyy nuorisotyötä 
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Järjestön toimintamuoto                            % 2009 2011 2013

Työllistämistoiminta työvoimahallinnon ja/tai
kunnan toimenpiteillä 56* 66* 67

Päiväkeskustoiminta 55 57 56

Asumispalvelut / asumisen tukemisen toiminta 43 48 46

Ehkäisevä työ 49 36 38

Vertaistukitoiminta 38 45 36

Kirpputoritoiminta 23 31 33

Huumetyö 18 26 33

Vankilatyö 20 26 32

Etsivätyö 23 31 31

Terveysneuvonta 18 26 28

Mielenterveystyö 17 30 25

Kaksoisdiagnoosipotilaille suunnattu toiminta 10 21 26

Perhe- ja läheistyö 25 29 24

Nuorisotyö 26 25 17

Ylivelkaantuneiden tukeminen 14 23 17

Laitoshoito tai hoitokotitoiminta 13 14 13

Korttikoulutus ** 12 14

Ammatillinen koulutus ** 9 10

Muu työllisyyttä edistävä koulutus ** 10 8

n 87 77 72

Taulukko 2. Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen toimintamuodot ja kuinka suurella osal-
la (%) järjestöistä oli ko. toimintamuotoa vuosina 2009, 2011 ja 2013.

*) Kysymyksen sanamuoto eroaa vuonna 2013 käytetystä.
**) Ei ole kysytty vuonna 2009.

Luku 2
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tekevien järjestöjen osuuden vähenemisenä. Nämä neljä järjestöä muodos-
taisivat 6 prosenttia nuorisotyötä tekevistä järjestöistä. 

Tällöin nuorisotyön osuus nousisi 23 prosenttiin, jolloin se olisi lähem-
pänä aiempien vuosien tasoa. Osin nuorisotyön osuuden pienenemiseen 
vaikuttaa myös kolmen nuorisotyötä tehneen järjestön toiminnan loppu-
minen tai jäsenyydestä eroaminen vuoden 2009 jälkeen.

Tutkimuksessa käytettyjä toimintamuotoja ei ole tarkemmin määritelty, 
vaan vastaajat ovat saaneet itse määritellä käsitteet ja toimintansa. Vastaus 
voi siten olla vastaajasta ja vastauskerrasta riippuvainen. Tämä osaltaan var-
mastikin näkyy prosenttiosuuksien heilahteluina vuodesta toiseen niissä 
toimintamuodoissa, jotka ovat käsitteenä väljemmin määriteltävissä (esim. 
ehkäisevä työ) verrattuna toimintamuotoihin, jotka ovat yksiselitteisempiä 
(esim. päiväkeskustoiminta). 
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Huume- ja vankilatyötä tekevien 
Sininauha-järjestöjen määrä on noussut

Vuonna 2013 huume- ja vankilatyötä teki kolmasosa jäsenjärjestöistä.

Vuonna 2009 huume- ja vankilatyötä teki viidesosa jäsenjärjestöistä.



2525

Järjestöjen päiväkeskus- ja 
asumispalvelut 

OSA 1:
Kristillisten 
päihdejärjestöjen
toiminta



26

Taulukko 3. Päiväkeskusten lukumäärä Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä vuosina 
2009(n=87), 2011(n=77) ja 2013(n=72).

Vuosi 2009 2011 2013

Päiväkeskusten lukumäärä 80 79 76

3  Järjestöjen päiväkeskus- ja 
asumispalvelut 

Tässä luvussa käsitellään tarkemmin Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen päivä-
keskustoimintaa ja asumispalveluita. 

Päiväkeskustoimintaa on katsottu eritoten päiväkeskusten lukumäärän 
ja sen mahdollisten muutosten näkökulmasta. Järjestöjä pyydettiin ilmoit-
tamaan toimintamuodot myös toimipisteittäin. Päiväkeskusten lukumäärät 
perustuvat näihin tietoihin, ja ne esitetään taulukossa 3.

Asumispalveluita ja asumisen tukemiseen liittyviä toimintamuotoja py-
rittiin tämän kertaisessa tutkimuksessa kartoittamaan aiempia vuosia tar-
kemmin. Tarkoituksena oli selvittää erilaisten asumispalvelujen yleisyyttä. 
Asumispalveluja ei ole kuitenkaan tarkasteltu lukumääräisesti toimipisteit-
täin päiväkeskustoiminnan tapaan vaan yleisesti järjestötasolla. 

3.1 Päiväkeskusten lukumäärässä ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia
Päiväkeskusten lukumäärässä ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia 
vuosina 2009–2013. Vuonna 2009 Sininauhaliiton jäsenjärjestöillä oli yh-
teensä 80 päiväkeskusta ja vuonna 2013 puolestaan 76 päiväkeskusta.

Luku 3
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Kuten aiemmin todettiin, niin päiväkeskustoimintaa harjoittaneiden järjes-
töjen osuus on ollut joka vuosi lähes sama, eli hieman yli puolella järjestöistä 
on ollut päiväkeskustoimintaa (taulukko 2). Paitsi yleinen toimintamuoto, 
niin päiväkeskustoiminta vaikuttaa olevan myös vakiintunut osa järjestön 
toimintaa: Vertaamalla sekä vuonna 2009 että 2013 vastanneita järjestöjä 
(n=60) havaitaan, että vuonna 2009 päiväkeskustoimintaa tehneistä järjes-
töistä 75 prosenttia harjoitti päiväkeskustoimintaa edelleen vuonna 2013. 

Päiväkeskusten kokonaislukumäärä tai päiväkeskustoimintaa harjoitta-
neiden järjestöjen osuus ei tietenkään suoraan kerro yksittäisten päiväkes-
kusten toiminnan pysyvyydestä. Siitä saadaan kuvaa tarkastelemalla yksik-
kötasolla niitä vuoden 2009 päiväkeskuksia (77 kpl), joiden osalta tilanne 
oli tiedossa myös vuonna 2013. Vuonna 2009 toiminnassa olleista 80:tä 
päiväkeskuksesta vähintään 56 kappaletta (70 %) oli edelleen toiminnassa 
vuonna 2013. Näin ollen huomattavan iso osa Sininauhaliiton jäsenjärjestö-
jen päiväkeskuksista on ollut toiminnassa vähintään viimeiset neljä vuotta.

3.1.1 Päiväkeskuksissa käy monenlaisia asiakkaita

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2011 tekemässä päihdeta-
pauslaskennassa saatiin tulokseksi, että päihde-ehtoiset asioinnit olisivat 
päiväkeskuksissa vähentyneet huomattavasti vuodesta 2007 vuoteen 2011 
mennessä. Päihdetapauslaskennassa onkin arveltu, että osa päiväkeskusten 
asiakkaista on merkitty päivä- ja työtoiminnan luokkaan, mutta tämäkään ei 
täysin selitä eroa asiointimäärissä. (Kuussaari ym. 2012.) Kuitenkaan päih-
de-ehtoisten asiointien väheneminen ei näy ainakaan vielä päiväkeskusten 
lukumäärän huomattavana vähentymisenä Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä. 

Tietenkään päiväkeskusten lukumäärä ja niiden pysyvyys jäsenjärjestöis-
sämme ei suoraan kerro mitään asiointimääristä tai niiden muutoksista eikä 
päiväkeskustoiminnan valtakunnallisesta kehityksestä. Toisaalta on muis-
tettava, että päiväkeskuksissa käyminen ei kaikissa tapauksissa ole päihde-
tapauslaskennan edellyttämällä tavalla ”päihde-ehtoista”. 

Päiväkeskusten kävijät koostuvat monenlaisista ihmisryhmistä (Lund 
2008, Tedre 2010), joista läheskään kaikki eivät täytä päihde-ehtoisuuden 
kriteerejä. Päiväkeskusten osalta onkin ongelmallista puhua päihdetapaus-
laskennan käyttämällä kielellä päihdepalvelun asiakkaista: sekä puhe palve-
lusta että asiakkaista on ongelmallinen. 
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3.2 Järjestöjen asumiseen liittyvät palvelut 

Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen tarjoavat asumispalveluita ja asumisen 
tukeen liittyviä toimintoja. Niitä kartoitettiin tässä tutkimuksessa entistä 
kattavammin. 

Aiemmin vastaajia oli pyydetty ilmoittamaan vain, onko järjestöllä asu-
mispalvelua ja/tai asumisen tukemisen toimintaa. Nyt kysyttiin, tarjoaa-
ko järjestö tuettua asumispalvelua keskitetyssä asumisyksikössä, järjestön 
hallinnoimassa hajasijoitetussa asunnossa tai jonkun muun kuin järjestön 
itsensä hallinnoimassa hajasijoitetussa asunnossa. 

Lisäksi kysyttiin, tarjoaako järjestö itsenäistä vuokra-asumista, tilapäistä 
asumista tai jotain muuta asumiseen liittyvää palvelua. Tarkemmin käytetty 
luokittelu näkyy taulukosta 4, jossa on myös esitetty tulokset luokittain. 

3.2.1 Neljäsosa tarjoaa keskitettyä ja samoin neljäsosa hajasijoitettua 
asumispalvelua

Tuettu asuminen keskitetyssä asumisyksikössä oli järjestöjen yleisin asu-
mispalvelujen muoto, ja sitä oli hieman yli neljäsosalla (28 %) järjestöistä. 
Lähes yhtä yleisesti toimintamuotona oli tuettu asuminen hajasijoitetussa 
asunnossa, joko järjestön itsensä hallinnoimassa ja/tai jonkun muun hallin-
noimassa, jota oli neljäsosalla (25 %) kaikista järjestöistä. 

Reilu kymmenesosa (14 %) järjestöistä tarjosi näitä molempia tuetun 
asumisen muotoja eli sekä asumista keskitetyssä yksikössä että hajasijoite-
tussa asunnossa. Pitää muistaa, että luvut eivät kerro erilaisissa asumispal-
veluissa asuvien asiakkaiden määrää tai suhdetta. Järjestöllä voi esimerkiksi 
olla hajasijoitettuja asuntoja vaikkapa vain yksi tai toisaalta taas useita asu-
misyksiköitä. Suurin lukumäärä oli 11 keskitetyn asumisen asumisyksikköä 
samalla järjestöllä. 

3.2.2 Tilapäisen asumisen vähentäminen on hallituksen tavoite

Vuonna 2013 tilapäistä asumista, joka ei perustunut vuokrasopimukseen, 
tarjosi 14 % kaikista järjestöistä. Tällainen asuminen voi olla esimerkiksi 
kriisiasumista tai ensisuojamajoitusta. 

Hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2012–
2015 tavoitteena on poistaa pitkäaikaisasunnottomuus Suomesta, ja asun-
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Järjestöjen osuus (%), joilla asumiseen liittyvää palveluja 2013

Asumiseen 
liittyvä 
palvelu

Tuettu asuminen keskitetyssä asumisyksikössä 28

Tuettu asuminen järjestön hallinnoimassa
hajasijoitetussa asunnossa 15

Tuettu asuminen muualla kuin järjestön hallinnoimassa 
hajasijoitetussa asunnossa (esim. sosiaalinen isännöinti) 17

Tilapäinen asuminen, joka ei perustu vuokrasopimukseen 
(esim. kriisiasuminen, ensisuoja) 14

Muita asumiseen liittyviä palveluita 11

Itsenäinen vuokra-asuminen 8

Järjestöt (%), joilla asumiseen liittyvää palvelua 46

Taulukko 4. Niiden Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen osuus (%), joilla oli asumiseen 
liittyviä palveluita v. 2013 (n=72). 

tolat ja muut tilapäiset majoitustilat pyritään korvaamaan tuki- ja palve-
luasunnoilla. Ohjelmalla pyritään lisäämään nimenomaan pysyvää, pääosin 
vuokra-asumista. 

Vähentämisohjelma on jatkoa vuonna 2011 päättyneelle ohjelmalle, ja 
uudella kaudella tavoitteena on lisätä vuoteen 2015 mennessä noin 1250 
asuntoa tai hoitopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille sekä tarjota tukipalve-
luja erityisryhmille (ympäristöministeriön tiedote 15.12.2011). Aiempina 
vuosina asumispalveluiden muotoja ei ole kysytty järjestöiltä yhtä tarkasti, 
joten mahdollista jo tapahtunutta muutosta asumispalveluiden painopisteis-
sä ei voida nähdä, mutta tilannetta pyritään seuraamaan tulevina vuosina. 

3.2.3 Asumispalvelut on varsin vakiintunut toimintamuoto

Kaiken kaikkiaan hieman alle puolella (46 %) järjestöistä oli asumiseen 
liittyvää palvelua. Verrattaessa sekä vuonna 2009 että 2013 vastanneita 
järjestöjä (n=60), näyttää siltä, että asumiseen liittyvät palvelut, kuten päi-
väkeskustoimintakin, on vakiintunut toimintamuoto: 81 prosenttia niistä 
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järjestöistä, joilla oli asumispalveluja vuonna 2009, tarjosi asumispalveluja 
edelleen myös vuonna 2013.

On huomioitava, kuten aikaisempinakin vuosina, että vastaajat ovat itse 
määritelleet järjestön toimintamuodoksi laitoshoidon tai hoitokotitoimin-
nan eikä tämän ilmoituksen oikeellisuutta ole tarkistettu mistään lähteestä 
tai rekisteristä. Näin ollen toimintamuotoluokka laitoshoito/hoitokotitoimin-
ta (katso taulukko 2), jota ei ole tässä tarkastelussa huomioitu, voi myös 
sisältää toimintaa, joka nykyisen rahoituksen mukaan on erityistuettua 
asumista. 

Muut asumiseen liittyvät palvelut olivat usein erilaista kotiapua (mm. 
siivous, ateriapalvelu). Näitä oli yhdellätoista prosentilla järjestöistä.
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*) Vertailukelpoiset luvut vapaaehtoisten lukumäärän osalta. 
**) Kysymyksen sanamuoto eroaa vuonna 2013 käytetystä.
***) Ei kysytty vuonna 2009.

Taulukko 5.  Työntekijäryhmät vuosina 2009 (n=87), 2010 (n=77) ja 2012 (n=72). 

Työntekijäryhmä
v. 2009

yhteensä
(viim. 12kk aikana)

v. 2010
yhteensä

v. 2012
yhteensä

Vapaaehtoisia 1261
(684*)

2088
(951*)

1042
(883*)

Vakituisia 646 637 860

Määräaikaisia 168 333 299

Tuntityöntekijöitä 70 100 164

Palkkiotoimisia 135 64 55

Työvoimahallinnon tai kunnan 
toimenpiteillä työllistettyjä 556** 1408** 2022

Oppisopimuskoulutuksessa olleita *** 71 67

Opiskelijaharjoittelijoita 436 312 332

Yhdyskuntapalveluksessa olleita 123 106 117

Siviilipalveluksessa olleita 4 4 5

Yhteensä 3399 5123 4963

4  Työntekijäryhmien yleisyys
Tässä luvussa tarkastellaan Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen työntekijöiden 
määrää. Työntekijäksi lasketaan kaikki järjestössä työskentelevät ja työ ym-
märretään väljästi. Se tarkoittaa myös vapaaehtoistyötä ja erilaisia työllistä-
miseen perustuvia työnteon muotoja. Eri työntekijäryhmiä ovat esimerkiksi 
vakituiset, työllistetyt, harjoittelijat ja vapaaehtoiset työntekijät. Työntekijä-
ryhmittäin tulokset on esitetty taulukossa viisi.
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4.1 Kaksi viidesosaa työntekijöistä on tukityöllistettyjä ja 
joka viides vapaaehtoinen
Vuonna 2012 kristillistä päihdetyötä tekevissä Sininauhaliiton jäsenjärjes-
töissä työskenteli yhteensä yli 4 900 työntekijää. Tästä huomattava osa, reilut 
2 000 henkilöä eli noin 40 prosenttia, oli erilaisilla työllistämistoimenpiteillä 
tukityöllistettyjä työntekijöitä. Tukityöllistetyt olivatkin suurin työntekijä-
ryhmä ja heitä oli jopa vapaaehtoisia enemmän. 

Erilaisten työllistämistoimenpiteiden osalta luokitusta jouduttiin jälleen 
muuttamaan edellisestä kyselystä, jotta se vastaisi paremmin nykytilannetta. 
Näin ollen taulukossa 5 olevaa työvoimahallinnon ja kunnan toimenpiteillä 
työllistettyjen määrää vuonna 2012 ei voi suoraan verrata edellisiin vuosiin. 

Vuonna 2011 kysymyksen luokat, joiden summa esitetään taulukossa 5, 
olivat kuntouttavassa/sosiaalisessa työtoiminnassa olleet, työvoimahallinnon 
toimenpiteillä työllistetyt ja palkkatuella työllistetyt. Vuonna 2009 käytettiin 
luokkaa työllistetyt. Vuoden 2012 osalta tukityöllistettyjä käsitellään tar-
kemmin luvussa viisi.

Toiseksi suurin työntekijäryhmä oli vapaaehtoiset. Vapaaehtoisia työn-
tekijöitä järjestöissä työskenteli yhteensä reilut tuhat henkilöä. Vapaaehtoi-
set muodostivat hieman yli viidesosan (21 %) järjestöissä työskennelleistä 
työntekijöistä. 

Vapaaehtoisten lukumäärä näyttäisi vähentyneen puoleen vuodesta 
2010, mutta tätä selittää se, että usea ehkäisevää päihdetyötä (nuorten pa-
rissa) tekevä iso järjestö jätti tällä kertaa arvioimatta toiminnassaan muka-
na olleiden vapaaehtoisten lukumäärän. Paremmin vertailukelpoinen luku 
saadaan, kun selkeästi ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen (8 kpl) 
vapaaehtoiset jätetään huomiotta. Tämä luku on esitetty suluissa taulukossa 
5. Vapaaehtoisten lukumäärää ja sen vaihtelua selittäviä tekijöitä käsitellään 
luvussa neljä. 

4.2 Vakituisen henkilökunnan määrä on kasvanut 
kolmanneksen
Kolmanneksi suurimman työntekijäryhmän muodostivat vakituiset työnte-
kijät. Heitä oli hieman alle joka viides (18 prosenttia) järjestöissä työskennel-
leistä eli yhteensä noin 860 vakituista työntekijää. Vakituisten työntekijöiden 
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määrä oli kasvanut edellisistä vuosista kolmanneksen. Kaikkia palkattuja 
työntekijöitä (vakituiset, määräaikaiset, tuntityöntekijät ja palkkiotoimiset 
työntekijät) käsitellään luvussa neljä.

Kuten aiempinakin vuosina, vastaajia pyydettiin erittelemään luku-
määrät vuoden 2012 osalta eri työntekijäryhmittäin, ei eri henkilöittäin. 
Työntekijäryhmiä tarkasteltaessa on siten huomioitava, että sama henkilö 
voi joissain tapauksissa lukeutua useampaan eri työntekijäryhmään saman 
vuoden aikana. Lisäksi verrattaessa lukuja vuoteen 2009, on huomioitava, 
että tuolloin pyydettiin ilmoittamaan viimeisen 12 kuukauden aikana työs-
kennelleet. Vuosina 2011 ja 2013 kysyttiin edellisen vuoden lukumääriä. 

4.3 Järjestöjen palkatut työntekijät
Tässä alaluvussa esitellään palkattujen työntekijöiden määrää Sininauhalii-
ton jäsenjärjestöissä vuonna 2012 sekä määrässä mahdollisesti tapahtuneita 
muutoksia. Palkatuilla työntekijöillä tarkoitetaan vakituisia, määräaikaisia 
ja palkkiotoimisia työntekijöitä sekä tuntityöntekijöitä

Palkattujen työntekijöiden yhteismäärä nousi ohi vapaaehtoisten lu-
kumäärän mutta jäi tukityöllistettyjen määrää pienemmäksi. Palkattujen 
työntekijöiden määrä oli kasvanut edellisistä vuosista. Sininauhaliiton jä-
senjärjestöissä työskenteli reilut 1300 palkattua työntekijää vuonna 2012. 
Vuonna 2010 luku oli noin 1100 ja vuonna 2009 reilut 1000. 

Varsinkin vakituisten työntekijöiden määrässä oli tapahtunut huomat-
tava muutos: vakituisia työntekijöitä oli yli 200 työntekijää enemmän kuin 
aiempina vuosina. Tuntityöntekijöiden määrä on kasvanut vuodesta 2009 
lähtien, kun taas palkkiotoimisten työntekijöiden määrä on puolestaan vä-
hentynyt.

Palkattuja työntekijöitä oli 76 prosentilla järjestöistä, ja keskimäärin (me-
diaani) näissä järjestöissä oli 8 palkattua työntekijää. Lähes neljäsosa (24 %) 
eli 17 järjestöistä toimi kuitenkin täysin vapaaehtoisvoimin, eikä niissä ollut 
lainkaan palkattua työvoimaa. Yli 30 palkattua työntekijää oli yhdellä kym-
menestä järjestöstä (11 %). Maksimiarvo oli reilut 340 palkattua työntekijää 
yhdessä järjestössä. Taulukossa 8 esitetään Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen 
lukumäärä ja prosenttiosuus niissä työskennelleiden palkattujen työnteki-
jöiden lukumäärän suhteen.
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Taulukko 8.  Sininauhaliiton jäsenjärjestöt palkattujen työntekijöiden (vakituiset, 
määräaikaiset, palkkiotoimiset ja tuntityöntekijät) lukumäärän mukaan vuonna 
2012 (n=72).

Palkattujen työntekijöiden 
lukumäärä

0–1 2–10 11–30 yli 30

Järjestöjen lukumäärä 25 22 17 8

Järjestöjen %-osuus 35 31 24 11
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5  Järjestöillä on laajaa tukityöllistämistä 
ja vapaaehtoistoimintaa 

Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen suu-
rinta työntekijäryhmää eli erilaisilla tukitoimenpiteillä työllistettyjä työn-
tekijöitä. Kyselyssä tukitoimenpiteet oli jaettu työvoimahallinnon tukemiin 
toimenpiteisiin ja kunnan tukemiin toimenpiteisiin. Järjestöjä pyydettiin 
ilmoittamaan, miten työllistetyt jakautuivat näiden toimenpiteiden sisällä 
eri tukimuotojen kesken. Tulokset ovat tukitoimenpiteittäin esitetty taulu-
kossa 6.

Työvoimahallinnon tukitoimenpiteillä (palkkatuki, työharjoittelu, 
työelämän valmennus ja työkokeilu) on tavoitteena parantaa työllistetyn 
ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää pääsyä 
avoimille työmarkkinoille. Nämä toimenpiteet ovat lähempänä avoimia 
työmarkkinoita kuin kunnan tukitoimenpiteet, joihin puolestaan kuuluvat 
esimerkiksi kuntouttava ja sosiaalinen työtoiminta (Rantala 2012). 

5.1 Kaksi kolmesta jäsenjärjestöstä on työllistänyt 
tukitoimin
Järjestöistä reilut kaksi kolmasosaa (69 %) oli työllistänyt työntekijöitä jo-
ko työvoimahallinnon ja/tai kunnan toimenpiteillä. Tukityöllistettyjä oli 
lukumääräisesti lähes saman verran sekä työvoimahallinnon että kunnan 
toimenpiteissä: Työvoimahallinnon toimenpiteillä oli työllistetty reilut 1 000 
henkilöä ja kunnan toimenpiteillä vastaavasti noin 990 henkilöä vuonna 
2012. Yksittäisistä toimenpiteistä selvästi suurimmaksi nousi kuntouttava 
työtoiminta, joka kuuluu kunnan työllistämistoimenpiteisiin. Sen piirissä 
oli hieman yli 40 % kaikista tukityöllistetyistä ja lähes kaikki (82 %) kunnan 
toimenpiteiden piiriin kuuluneista työllistetyistä. Toiseksi eniten, reilut 20 
% kaikista tukityöllistetyistä, oli työllistetty työvoimahallinnon palkkatuella.

Järjestöistä hieman useammalla oli työvoimahallinnon kuin kunnan toi-
menpiteillä työllistettyjä, mutta kunnan toimenpiteillä työllistettyjä oli kes-
kimäärin enemmän järjestöä kohti. Jos järjestö oli tukityöllistänyt kunnan 
toimenpiteillä työntekijöitä, niin keskimäärin (mediaani) näitä työllistettyjä 
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Taulukko 6.  Eri toimenpiteillä työllistettyjen lukumäärä ja mediaani sekä kuinka 
suurella osuudella Sininauhaliiton jäsenjärjestöistä (n=72) oli ko. toimenpiteellä 
työllistettyjä vuonna 2012.

*) Sisältää myös järjestön omista varoista maksetut ahkeruusrahat

Työllistämistoimenpide Yhteensä Mediaani
Kuinka 

monella
järjestöllä 

(%)

Palkkatuella 425 3 47

Työharjoittelussa 144 2 29

Työelämän valmennuksessa 230 4 28

Työkokeilussa 128 2 26

Toimenpide ei tiedossa 108 3 7

Työvoimahallinnon toimenpiteillä
työllistettyjä yhteensä 1035 6 63

Kuntouttavassa työtoiminnassa 812 9 49

Sosiaalisessa työtoiminnassa 7 2 4

Ahkeruusrahalla tai vastaavalla* 127 5 17

Toimenpide ei tiedossa 41 21 3

Kunnan tukitoimenpiteillä 
työllistettyjä yhteensä 987 12 56

Kaikki työllistetyt yhteensä 2022 16 69

Kunnan
tuki-
toimen-
pide

Työ-
voima-
hallinnon 
tuki-
toimen-
pide

järjestössä oli 12. Työvoimahallinnon toimenpiteillä työllistettyjä oli järjes-
tössä keskimäärin (mediaani) kuusi henkilöä. Samoin taulukosta 7 nähdään, 
että kunnan toimenpiteillä työllistetään hieman useammin yli 30 työntekijää 
vuoden aikana kuin työvoimahallinnon toimenpiteillä.
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Taulukko 7.  Järjestöjen prosenttiosuus tukityöllistettyjen lukumäärän mukaan  
v. 2012.

Tukityöllistettyjen lukumäärä 
järjestössä

1–10 11–30 31 tai 
yli

Yht.

Työvoimahallinnon toimenpiteillä työllistäneet 
järjestöt (%, n=45)

62 22 16 100

Kunnan toimenpiteillä työllistäneet 
järjestöt (%, n=40) 

48 25 28 100

Sekä tukityöllistämisen yleisyys että tukityöllistettyjen suuri määrä suh-
teessa muiden työntekijöiden määrään kuvanneekin hyvin työllistettyjen 
merkitystä Sininauhaliiton jäsenjärjestöille, niin toiminnan kohteena kuin 
työntekijöinä. 

Kolmannen sektorin erityisyyttä työllistäjänä määrittää, että työnteon 
ohella vahvistetaan myös kansalaisyhteiskuntaa ja edistetään erityisesti hei-
kossa yhteiskunnallisessa asemassa olevien kansalaisten osallisuutta. Kris-
tillisen päihdetyön tutkimuksen tulokset ilmentävät myös, että järjestöjen 
toiminta ei nykyisessä laajuudessaan olisi mahdollista ilman työllistettävien 
työpanosta.

5.1.1 Tukityöllistetyt tekevät pysyvästi tarvittavaa työtä

Vuonna 2012 ilmestyneessä Kristillisen päihdetyön barometrissa avattiin jo 
työllistämistoiminnan ja päihdetyön yhteistä historiaa sekä Sininauhaliiton 
jäsenjärjestöjen tekemän työllistämistoiminnan konkreettisia sisältöjä. Kat-
sauksessa todettiin muun muassa, että 2000-luvulla monet päihdelaitokset 
ovat jättäneet työtoiminnan pois toimintakäytännöistään, ja painottavat 
enemmän erilaisia terapiamuotoisia hoidollisia käytäntöjä. (Hostikka, Sa-
lonen, Rantala 2012)

Silti edelleen Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä tehtävä sosiaalinen työl-
listäminen, muun muassa kierrätys-, lajittelu- ja kunnostustyö, noudattaa 
joiltain osin jo sadan vuoden takaista mallia. Jäsenjärjestöjen perustoimin-
taa, päihdetyötä, toteutetaan useimmiten hyvin niukoilla resursseilla. Tu-
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kityöllistetyt ja vapaaehtoiset pitävät muun muassa yllä erilaisia kohtaamis-
paikkoja, erityisesti päiväkeskuksia, joissa ihmiset voivat saada tukea arjessa 
selviytymiseen ja kenties löytää uuden suunnan elämälleen. (Hostikka, Sa-
lonen, Rantala 2012) Kaiken kaikkiaan päihdetyö ja kuntouttava työtoimin-
ta jäsenjärjestöissä nivoutuvat yhteen. Myös työllistämistoiminnan tavoite 
tulee olla kuntouttaminen mahdollisimman täysipainoiseen elämään.

Samalla tukityöllistetyt kuitenkin muodostavat eräänlaisen pysyvän työ-
markkinoiden pohjakerrostuman, jossa työpaikat enemmän tai vähemmän 
pysyvät, mutta niihin työllistettävät ihmiset vaihdetaan määräajoin. Tästä 
huolimatta esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön kehittämisstrategia-
luonnoksessa välityömarkkinoiden roolina pidetään osaamista lisäävien 
siirtymätyöpaikkojen tarjoamista sekä tuetun työn tarjoamista niille, joilla 
on terveydellisistä ja toiminnallisista syistä pidempi tie avoimille työmark-
kinoille (Pitkänen & Lampinen 2011, 12–13).

Tällaisessa ajattelussa jää pimentoon, että työllistettyjen tekemä työ on 
sinällään yhteiskunnan toimivuuden kannalta erittäin tärkeää ja välttämä-
töntä. Poikkeuksen tekevät Silva Tedren ja Riikka Perälän (2010) ajatukset: 
Tukityöllistäminen on oikeaa työtä, ja se ei ole vain välivaihe, jolla valmis-
taudutaan siirtymään avoimille työmarkkinoille. Itse asiassa vain pieni osa 
kaikista työllistetyistä lopulta päätyy avoimille työmarkkinoille.

Tedre ja Perälä painottavatkin, että tukityöllistettyjen harteilla on muun 
muassa merkittävä osa erilaisten hoivavajeiden paikkaamisessa, kuten so-
siaalisen läsnäolon ja fyysisten perushoivan tarjoamisessa. Heidän mu-
kaansa tukityöllistettyjen avulla on pystytty edes jotenkin pitämään kiinni 
hyvinvointivaltioon liitetystä hoivalupauksesta eli edes kohtuullisen hoivan 
tarjoamisesta monille sen tarpeessa oleville ihmisille. (Tedre ja Perälä 2010)

5.2 Järjestöjen vapaaehtoiset
Tässä luvussa tarkastellaan Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen vapaaehtoisten 
määrää ja sen vaihtelua selittäviä tekijöitä.

Käsitettä vapaaehtoinen ei ole tutkimuksessa tarkemmin määritelty, ku-
ten ei muitakaan käsitteitä, vaan järjestöt ovat saaneet itse määritellä, kenet 
he lukevat vapaaehtoiseksi. Tämä tiedetään ongelmalliseksi, sillä käsitteillä 
”vapaaehtoinen” ja ”vapaaehtoistyö” voidaan tarkoittaa monia eri asioita. 
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Käsitteen epämääräisyyden suorat vaikutukset näkyvät tässä tiedonkeruussa 
selvästi. 

Vapaaehtoisten määrä näyttää pudonneen dramaattisesti. Sininauhalii-
ton jäsenjärjestöissä työskenteli 1042 vapaaehtoista vuonna 2012. Määrä 
näyttäisi vähentyneen puoleen vuoden 2010 luvusta, jolloin järjestöissä 
työskenteli yli 2000 vapaaehtoista. Tämä kuitenkin selittyy muutamien nuo-
rison parissa ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen vastausten puut-
tumisella. Jos vapaaehtoisten määrää tarkasteltaessa jätetään pois ehkäise-
vän päihdetyötä tekevien järjestöjen (n=8) vapaaehtoiset jokaisen vuoden 
kohdalta, ovat muutokset vapaaehtoisten lukumäärässä paljon vähäisempiä 
kuin kaikkia vastanneita järjestöjä tarkasteltaessa näyttäisi. Nämä luvut, jos-
ta ehkäisevän päihdetyön nuorisojärjestöjen vapaaehtoiset on poistettu, on 
esitetty suluissa taulukossa 5. Näiden lukujen valossa jäsenjärjestöissä, pois 
lukien ehkäisevän päihdetyön järjestöt, työskenteli noin 880 vapaaehtoista 
vuonna 2012. Vuonna 2010 luku oli 950 ja vuonna 2009 puolestaan 680 
vapaaehtoista. Vuonna 2009 kysymyksen muotoilu oli myös hieman toinen: 
ilmoita viimeisen 12 kuukauden aikana järjestössäsi työskennelleet, kun taas 
seuraavissa tutkimuksissa on pyydetty ilmoittamaan edellisen vuoden työn-
tekijöiden lukumäärää. 

5.2.1 Vapaaehtoistyötä on tarve määritellä tarkemmin

Lukujen suuri heittely vuosien välillä korostaa vapaaehtoisuuteen liitty-
vän käsitteenmäärittelyn täsmentämisen tarvetta. Vapaaehtoistyö on usein 
ymmärretty pyyteettömistä motiiveista nimenomaan sosiaalityön kentällä 
tehtäväksi auttamistyöksi. 

Tällaista vapaaehtoistyötä tehdään tyypillisesti kolmannen sektorin jär-
jestöissä, joissa vapaaehtoistyö on hyvin organisoitu ja vapaaehtoisille on 
olemassa selkeät toimenkuvat, joihin heitä myös koulutetaan. Vapaaehtois-
ten ajatellaan olevan sitoutuneita siihen työhön, jota tekevät, ja organisaa-
tioon, jonka puitteissa toimivat. (Rochester ym. 2010) 

Tällainen vapaaehtoistyön määritelmä ei kuitenkaan kata läheskään 
kaikkea vapaaehtoistyötä, ja viime vuosina on yhä enemmän nostettu esiin 
tarve määritellä vapaaehtoistyö sekä tarkemmin että monipuolisemmin 
(Rochester ym. 2010). Vapaaehtoistyönä voidaan nähdä paitsi auttamisen 
halusta nouseva toiminta, myös esimerkiksi erilaiset oma-apuryhmät, joissa 
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toimitaan yhdessä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Päihdetyön ken-
tällä AA/NA/GA-ryhmät ovat tyypillisesti tällaisia vapaaehtoistyön muoto-
ja, joissa toimitaan yhdessä yhteisten päämäärien puolesta. Sininauhaliiton 
jäsenjärjestöistä esimerkiksi Gospel Riders Moottoripyöräkerho ry:n toi-
minta voitaisiin tulkita tällaiseksi vapaaehtoistyöksi: se liikuttaa huomat-
tavaa määrää ihmisiä, joita yhdistää toimiminen yhdessä vapaaehtoisesti 
yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. 

Kolmas tapa käsitteellistää vapaaehtoistyötä on tarkastella sitä ”vakava-
na vapaa-aikana” (”serious leisure”, Rochester ym. 2010). Tällä tarkoitetaan 
halua käyttää vapaa-aikaa tilapäisesti johonkin yhteisesti hyvään: johonkin 
tapahtumaan, leiriin, kampanjaan, tempaukseen tai vastaavaan. Vapaaeh-
toistyön ei tarvitse tarkoittaa auttamista sosiaalityön kentällä, se voi toteutua 
vaikka liikunnan tai kulttuurin alalla. Vapaaehtoiset ovat sekä järjestäjiä, 
valmentajia, ohjaajia että osallistujia. Vapaaehtoisuus ei tarkoita säännöl-
listä, työhön rinnastuvaa toimintaa, vaan voi toteutua vain kerran vuodes-
sa yhden tilaisuuden, tapahtuman tai leirin ajan. Ehkäisevän päihdetyön 
nuorisojärjestöissä oletettavasti on paljon juuri tällaisia vapaaehtoisia, mikä 
selittää myös näiden järjestöjen vapaaehtoistyöntekijöiden suuren määrän: 
leireihin tai tapahtumiin sitoutuvia vapaaehtoisia on varmasti helpompi löy-
tää satamäärin, kun taas esimerkiksi päiväkeskuksen päivittäiseen työhön 
sitoutuvia vapaaehtoisia ei samassa määrin löydy. 

Yllä kuvattu vapaaehtoisten kolmijako ei mitenkään halua asettaa erilai-
sia vapaaehtoisia tärkeysjärjestykseen. Järjestöjen työssä tarvitaan kaikkia: 
niin auttamistyötä korvauksetta tekeviä vapaaehtoisia, yhdistävän toimin-
nan ympärille kokoontuvia vapaaehtoisia kuin vapaa-aikaansa tilapäisesti 
yhteiseen hyvään antavia vapaaehtoisia. Ongelma on, että näiden erottele-
minen on tiedonkeruussa jäänyt aivan liian puutteelliseksi. 

5.2.2 Vapaaehtoistyön kysymyksiä tarkennetaan jatkossa

Vapaaehtoisten lukumäärien laskemisen lisäksi edellisessä kyselyssä kysyt-
tiin tietoa vapaaehtoisten viikoittain tekemästä työajasta. Tarkoitus oli tar-
kentaa kuvaa vapaaehtoistoiminnasta. Yllä esitetyn valossa kysymys oli vää-
rin asetettu: se perustui vain yhteen, ensimmäisenä esitettyyn tapaan nähdä 
vapaaehtoistyö. Jatkossa pyrimme täsmentämään vapaaehtoisuuteen liitty-
vää tiedonkeruuta ja kunnioittamaan erilaisia vapaaehtoisuuden muotoja. 
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Vapaaehtoistyöhön liittyvänä tiedonkeruun ongelmana käsitteenmäärit-
telyn vaikeuden lisäksi on se, että vapaaehtoisten työpanos on usein näky-
mätöntä eikä vapaaehtoistyön luonteeseen useinkaan kuulu tarkka seuranta 
ja tilastointi. Järjestöjen hyvin erilaiset vapaaehtoistoiminnan muodot sekä 
käytännöt tilastoinnissa ja seurannan laajuudessa vaikuttavat osaltaan sii-
hen, että yhtenäistä ja vertailukelpoista kuvaa vapaaehtoisten määrästä eri 
vuosina on vaikea muodostaa. 

On luultavaa, että suurin osa ilmoitetuista vapaaehtoisten määristä pe-
rustuu vastaajan arvioon eikä todelliseen seurantaan tai tilastointiin. Kansa-
laisjärjestötoiminnan ytimessä -tutkimuksessa, jossa tutkittiin RAY:n avus-
tamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoimintaa, todettiin, että 
järjestöjen esittämät vapaaehtoisten määrät perustuivat suurimmalta osin 
summittaiseen arvioon. Reilu kolmannes järjestöistä seurasi vapaaehtoisten 
määrää systemaattisesti (Pessi, Oravasaari 2010).  

Sininauhaliiton jäsenjärjestöistä 79 prosentissa työskenteli vapaaehtoisia 
vuonna 2012. Keskimäärin (mediaani) näissä järjestöissä toimi viisi vapaa-
ehtoista. Vaikka vapaaehtoisten määrä oli vähentynyt 44 prosentilla järjes-
töistä verrattuna vuoteen 2010 (taulukko 9), niin reilulla kolmasosalla (35 
%) järjestöistä vapaaehtoisten määrä oli puolestaan kasvanut. Vapaaehtois-
ten määrästä oli huolissaan yli puolet paikallisista sosiaali- ja terveysyhdis-
tyksistä SOSTE:n Järjestöbarometrin mukaan. Näiden järjestöjen joukossa 
vapaaehtoisten määrä oli lisääntynyt noin joka neljännellä (24 %) yhdistyk-
sellä ja vähentynyt lähes yhtä suurella osalla (22 %) yhdistyksistä.

Taulukko 9.  Niiden Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen osuus (%), joissa vapaaehtois-
ten lukumäärä on vähentynyt tai kasvanut vuosien 2009 ja 2010 sekä 2010 ja 2012 
välillä.

Vapaaehtoisten 
määrä

Vähentynyt
(%)

Pysynyt 
ennallaan

(%)

Kasvanut
(%)

n

Vapaaehtoisten määrä 
2009–2010 31 25 44 74

Vapaaehtoisten määrä 
2010–2012 44 21 35 57
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Taulukko 10.  Toimipisteiden vastaavien työntekijöiden ikäjakauma sukupuolen 
mukaan.

Ikä Nainen 
(%)

Mies
(%) 

Yhteensä
(%)

20–29 11 0 8

30–39 16 21 18

40–49 36 32 35

50–59 27 26 27

60–65 9 21 13

Yhteensä 100% 100% 100%

n 44 19 63

6  Järjestöjen vastaavat työntekijät
Tässä osiossa käsitellään Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen toimipisteistä vas-
taavien työntekijöiden perustietoja. Kyselyt lähetettiin sellaisiin toimipis-
teisiin, joissa oli ainakin yhtä seuraavista toimintamuodoista: päiväkeskus-
toiminta, asumiseen liittyvät palvelut tai kuntouttava toiminta (hoitokoti/
laitoshoito/avopalvelut). Tällaisia toimipisteitä oli yhteensä 134 kappaletta. 

6.1 Yli kaksikolmasosa vastaavista työntekijöistä on naisia
Jäsenjärjestöjen toimipisteiden vastaavista työntekijöistä suurin osa (69 %) 
oli naisia. Vastaajien ikä vaihteli 24 vuodesta 65 vuoteen. Keski-ikä oli 47 
vuotta. Miehet olivat hieman vanhempia (keski-ikä 50 v.) kuin naiset (kes-
ki-ikä 45 v.). Ikäjakauma on esitetty taulukossa 10.
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Vastaajilla oli tyypillisesti joko opistotason ammatillinen koulutus (45 
%) tai ammattikorkeakoulututkinto (37 %). Naisten koulutustaso oli miehiä 
korkeampi. Naisista vähintään opistotasoisen koulutuksen oli suorittanut 
lähes kaikki (95 %). Miehistä vastaava koulutustaso oli hieman yli puolella 
(55 %). 

Taulukko 11.  Toimipisteiden vastaavien työntekijöiden koulutusaste sukupuolen 
mukaan.

Koulutusaste Nainen
(%)

Mies
 (%)

Yhteensä
(%)

Perus-, kansa- tai kansalaiskoulu 0 5 2

Lukio tai ylioppilas 0 5 2

Ammattikoulu 4 35 14

Opistotason ammatillinen koulutus 49 35 45

Ammattikorkeakoulututkinto 44 20 37

Yliopistotutkinto 2 0 2

Yhteensä 100 % 100 % 100 %

n 45 20 65
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Taulukko 12.  Kuinka monta vuotta vastaavat työntekijät ovat työskennelleet päih-
detyön piirissä.

Kuinka monta vuotta 
työskennellyt päihdetyön piirissä

Nainen
(%)

Mies
(%)

Yhteensä 
(%)

Alle vuoden 2 0 2

1–5 vuotta 38 25 34

6–9 vuotta 20 20 20

10 v. tai enemmän 40 55 45

Yhteensä 100 100 100

n 45 20 65

6.2 Noin puolella vastaavista työntekijöistä on yli 
kymmenen vuoden työkokemus
Kuten voi olettaakin, niin vastaavan työntekijän asemassa olleilla oli pitkä 
työkokemus päihdetyöstä: Päihdetyön piirissä vastaavista työntekijöistä lä-
hes joka toinen (45 %) oli työskennellyt 10 vuotta tai enemmän.  Ainoastaan 
yksi vastaaja oli työskennellyt päihdetyön piirissä alle vuoden. 

Vastaavat työntekijät olivat tyypillisesti työskennelleet nykyisessä työpai-
kassaan 1–5 vuotta. Sukupuolten välillä näyttäisi olevan eroa: Miehistä 
enemmistö eli reilu kolmannes (37 %) oli työskennellyt vähintään 10 vuotta 
nykyisessä työpaikassaan, kun taas naisista enemmistö (56 %) oli ollut 1–5 
vuotta nykyisessä työpaikassaan. 
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Taulukko 13.  Kuinka monta vuotta vastaavat työntekijät ovat työskennelleet nykyi-
sessä työpaikassaan.

Luokat Nainen
(%)

Mies
(%)

Yhteensä
(%)

Alle vuoden 13 11 13

1–5 vuotta 56 26 47

6–9 vuotta 16 26 19

10 v. tai enemmän 16 37 22

Yhteensä 100 100 100

n 45 19 64

6.3 Enemmistö pitää tärkeimpänä työhön pätevoittävää 
koulutusta 

Toimipisteiden vastaavilta työntekijöiltä kysyttiin myös, kuinka tärkeiksi 
he kokevat seuraavat henkilökohtaiset ominaisuudet oman työnsä kannal-
ta: kristillinen vakaumus, työhön pätevöittävä koulutus ja omakohtainen 
toipumiskokemus. 

Vastausasteikko oli neliportainen: erittäin tärkeä, tärkeä, ei kovin tärkeä 
tai ei lainkaan tärkeä. Kysymyksessä ei edellytetty ominaisuuksien laitta-
mista tärkeysjärjestykseen, vaan vastaaja saattoi esimerkiksi pitää kaikkia 
ominaisuuksia erittäin tärkeinä tai ei mitään lainkaan tärkeänä. 

Tarkoituksena oli nimenomaan selvittää ominaisuuksien tärkeyttä vas-
taajan oman työn kannalta, ja sitä kautta pyrkiä selvittämään toimipistei-
den työtä, eikä pyrkiä selvittämään esimerkiksi vastaajan henkilökohtaista 
kristillistä vakaumusta. 

Muutamasta vastauksesta kävi ilmi, että tätä olisi kysymyksen asettelussa 
ollut syytä korostaa enemmän. Vastaukset on esitetty kysymyksittäin taulu-
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kossa 14. Vastauksia vertailtiin myös vastaajaryhmittäin. Tarkoituksena oli 
myös selvittää, eroavatko päiväkeskusten, asumispalveluiden tai kuntoutta-
van toiminnan vastaavat työntekijät toisistaan sen suhteen, mitä he pitivät 
työnsä kannalta tärkeänä. 

Kuinka tärkeiksi 
koet seuraavat 
ominaisuudet 
oman työsi kannalta

Erittäin 
tärkeä

Melko 
tärkeä

Ei kovin
tärkeä

Ei 
lainkaan 
tärkeä

Yhteensä

Työhön pätevöittävä 
koulutus 69 25 6 0 100 %

Kristillinen vakaumus 34 26 29 11 100 %

Omakohtainen 
toipumiskokemus 11 23 49 17 100 %

Taulukko 14.  Kuinka tärkeiksi vastaajat (n=65) kokivat eri ominaisuudet oman työn-
sä kannalta.

Työhön pätevöittävää koulutusta pidettiin kaikista tärkeimpänä ominai-
suutena: Yhdeksän kymmenestä vastaajasta kokee sen erittäin tai melko 
tärkeäksi työnsä kannalta. Vastaajat, jotka eivät pitäneet koulutusta kovin 
tärkeänä (6 %), olivat yli 40-vuotiaita.  Naiset (78 %) pitivät koulutusta mie-
hiä (50 %) useammin erittäin tärkeänä. 

Koulutuksen tärkeänä pitämiseen näyttäisi vaikuttavan myös se, mistä 
toimintamuodosta työntekijä vastaa: 85 % kuntouttavan toimipisteen vas-
taavista työtekijöistä piti työhön pätevöittävää koulutusta erittäin tärkeänä, 
asumispalvelujen vastaavista 74 % ja päiväkeskustoiminnasta vastaavista 
52 %.
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Taulukko 15.  Työhön pätevöittävän koulutuksen tärkeys oman työn kannalta.

Työhön pätevöittävän koulutuksen 
tärkeys oman työn kannalta

Nainen
(%)

Mies
(%)

Yhteensä
(%)

Erittäin tärkeä 78 50 34

Melko tärkeä 20 35 26

Ei kovin tärkeä 2 15 29

Ei lainkaan tärkeä 0 00 0

Yhteensä 100 100 100

n 45 20 65

6.4 Kristillinen vakaumus on tärkeää etenkin miehille
Kristillisen vakaumuksen tärkeys nousi myös esille. Kristillisen vakaumuk-
sen kokee tärkeäksi tai melko tärkeäksi työnsä kannalta 60 % vastaajista. 
Näyttäisi siltä, että miehille kristillinen vakaumus on useammin tärkeää 
kuin naisille: 75 % miehistä ja 53 % naisista kokee kristillisen vakaumuksen 
vähintään melko tärkeäksi työnsä kannalta. 

Myös iällä ja koulutuksella näyttäisi olevan merkitystä kristillisyyden 
tärkeänä pitämiseen: Yli 50-vuotiaista 70 prosenttia pitää kristillistä vakau-
musta vähintään melko tärkeänä työnsä kannalta, kun taas tätä nuorempien 
joukossa vastaava luku oli noin 50 prosenttia. Kaikki perus- tai keskiasteen 
koulutuksen saaneet pitivät kristillistä vakaumusta vähintään melko tär-
keänä, kun puolestaan ylemmissä koulutusasteissa samoin koki noin puolet 
vastaajista. Sen välillä, kuinka tärkeäksi kristillisyyden koki ja mistä toimin-
tamuodosta vastaaja oli vastuussa, ei ollut havaittavissa yhteyttä. 
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Taulukko 17.  Omakohtaisen toipumiskokemuksen tärkeys oman työn kannalta.

Omakohtaisen 
toipumiskokemuksen 
tärkeys oman työn kannalta

Nainen
(%)

Mies
(%)

Yhteensä
(%)

Erittäin tärkeä 4 25 11

Melko tärkeä 22 25 23

Ei kovin tärkeä 56 35 49

Ei lainkaan tärkeä 18 15 17

Yhteensä 100 100 100

n 45 20 65

Taulukko 16.  Kristillisen vakaumuksen tärkeys oman työn kannalta.

Kristillisen vakaumuksen tärkeys 
oman työn kannalta

Nainen
(%)

Mies
(%)

Yhteensä
(%)

Erittäin tärkeä 29 45 34

Melko tärkeä 24 30 26

Ei kovin tärkeä 36 15 29

Ei lainkaan tärkeä 11 10 11

Yhteensä 100 100 100

n 45 20 65
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6.5 Kolmasosa pitää omakohtaista toipumiskokemusta 
tärkeänä työn kannalta
Omakohtaista toipumiskokemusta ei sitä vastoin pidetty yhtä tärkeänä työn 
kannalta kuin koulutusta tai kristillisyyttä. Vastaajista kolmasosa (34 %) piti 
omakohtaista toipumiskokemusta melko tai erittäin tärkeänä työnsä kannal-
ta. Sukupuolella näyttäisi olevan vaikutusta toipumiskokemuksen tärkeänä 
pitämiseen: Miehistä puolet (50 %) ja naisista reilu neljännesosa (26 %) 
pitivät toipumiskokemusta vähintään melko tärkeänä työnsä kannalta. 

Korkeakoulututkinnon suorittaneista 20 % piti omakohtaista toipumis-
kokemusta vähintään melko tärkeänä, kun tätä alemman koulutuksen suo-
rittaneiden joukossa vastaava luku oli noin 40 %. Päiväkeskustoiminnan 
vastaavista työntekijöistä toipumiskokemusta piti erittäin tärkeänä 43 %, 
asumispalvelujen vastaavista 32 % ja kuntouttavan toimipisteen vastaavista 
työntekijöistä 23 %. 

Myös toipumiskokemuksen ja kristillisyyden tärkeänä pitämisen välillä 
oli havaittavissa yhteys: Vastaajat, jotka pitivät toipumiskokemusta vähin-
tään melko tärkeänä, pitivät lähes kaikki (82 %) myös kristillisyyttä vähin-
tään melko tärkeänä oman työnsä kannalta. Puolestaan vastaajat, jotka eivät 
pitäneet toipumiskokemusta kovin tärkeänä tai tärkeänä, jakautuivat kahtia 
kristillisyyden tärkeänä pitämisen suhteen: Noin puolet (52 %) ei pitänyt 
myöskään kristillisyyttä kovin tärkeänä tai tärkeänä, mutta toinen puoli (49 
%) puolestaan piti kristillisyyttä melko tärkeänä tai tärkeänä oman työnsä 
kannalta. 

Tulosten perusteella näyttäisi siis siltä, että toimipisteiden vastaavien 
työntekijöiden keskuudessa arvostetaan vahvasti koulutukseen pohjautuvaa 
ammatillisuutta, mutta myös kristillisyys koetaan työn kannalta tärkeäksi.  
Eritoten päiväkeskustoiminnassa omakohtaiseen kokemukseen tukeutuval-
la auttamisella on myös keskeinen sija. Työntekijän koulutustaso ei näytä 
poissulkevan kristillisyyden merkitystä työn kannalta, koska kaikissa kou-
lutusluokissa oli kristillisyyttä vähintään melko tärkeänä pitäviä. Vastaajista 
myös 24 prosenttia piti sekä koulutusta että kristillisyyttä erittäin tärkeänä 
työnsä kannalta. Sekä koulutusta että omakohtaista toipumiskokemusta 
erittäin tärkeinä oman työnsä kannalta pitäviä oli noin kuusi prosenttia.
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7  Ikääntyvät asiakkaat Sininauhaliiton 
jäsenjärjestöissä 

Ikääntyneiden määrän kasvu on jo tovin muuttanut maamme väestöraken-
netta.  Tahti kiihtyy vielä usean vuosikymmenen ajan. Puhutaan huoltosuh-
teen heikkenemisestä, jonka myötä työikäisten määrää vähenee suhteessa 
eläkeläisiin ja lapsiin. 

Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen asiakaskunta on tällä hetkellä hyvin mo-
nimuotoinen. Siihen kuuluu lapsia, nuoria, aikuisia, niin miehiä kuin naisia. 
Jatkossa yhä useampi jäsenjärjestön asiakas on todennäköisesti iäkäs – joko 
kronologiselta iältään tai toimintakyvyltään. 

Ikääntyneiden suhteellista osuutta jäsenjärjestöjen asiakaskunnasta on 
selvitetty osana tätä tutkimusta. Artikkelin aluksi esitelemme taustatietoa 
yli 65-vuotiaiden Suomesta ja päihdeongelmasta.  Sen jälkeen pureudumme 
tämän tutkimuksen toimipistekyselyn tuloksiin, jossa kerrotaan ikääntynei-
den asiakkaiden yleisyydestä jäsenjärjestöjen palveluissa. 

Jäsenjärjestöjen vastausten perusteella pohdimme, voivatko ikääntyneet 
asua jäsenjärjestöjen palveluissa kuolemaansa saakka. Voiko siis asukkaan 
nykyinen koti olla hänen kotinsa loppuelämän ajan? Jäsenjärjestöiltä kysyt-
tiin myös suhtautumista päihtyneisiin asiakkaisiin sekä pyörätuolia käyttä-
viin asukkaisiin. 

Vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin vaihtelevat paljon, mutta yhteis-
tä on Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen halu joustaa toimintamuodoissaan 
asiakkaiden tarpeiden ja maksajan eli sosiaali- ja terveystoimen tarpeiden 
mukaisesti. Tämä on hyvä lähtökohta, sillä kun puhumme ikääntyvistä, 
niin päihdeongelmaisen kohdalla elinikä saattaa olla huomattavasti muuta 
väestöä alhaisempi. Myös liikkumisen ongelmat ja esteettömyyden tarpeet 
saattavat tulla aiemmin vastaan kuin keskimäärin muulla väestöllä. Aluksi 
tarkastelemme kuitenkin muutoksia yli 65-vuotiaiden joukossa.

7.1 Yli 65-vuotiaiden Suomi ja päihdeongelma
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 
nousee runsaaseen neljännekseen 2030 mennessä. Tällä tasolla se pysynee 
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ainakin seuraavat kolmekymmentä vuotta. Jo tällä hetkellä ikääntyneiden 
osuus on jo huomattava eli noin viidennes väestöstä. 

Iäkkäiden määrä kasvaa paitsi suhteellisesti myös absoluuttisesti. Suomi 
ikääntyy, kun vuosina 1945–1950 syntyneet suuret ikäluokat saavuttavat 
65. ikävuoden. 

Trendin jatkumisen pitkään mahdollistaa myös vastasyntyneiden elin-
ajanodote, joka on kasvanut 1970-luvulta lähes yhtäjaksoisesti sekä tyttö- 
että poikavauvoilla (Findikaattori). Jos ja kun elinajanodote jatkaa kasvuaan, 
iäkkäiden määrä tulee kasvamaan nimenomaan vanhimmissa ikäryhmissä 
voimakkaimmin. Satavuotispäiviään tulee viettämään yhä useampi suoma-
lainen. 

”Ikääntyneiden
osuus 
nousee 
neljännekseen 
väestöstä.”

Yli 65-vuotiaiden osuus 
väestöstä 2013 2030 2060

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä % 18 26 28

Lähde: Tilastokeskus

7.1.1 Suuret ikäluokat ja alkoholinkäytön arkipäiväistyminen

Päihdejärjestöjen näkökulmasta on selvää, että suuret ikäluokat tulevat nä-
kymään asiakaskunnan ikärakenteessa tulevaisuudessa. Suuret ikäluokat 
ovat suomalaisen ikäpyramidin uudelleenrakentumisen pääarkkitehteja. 
Ikääntyessään he remontoivat myös ikääntyneiden juomiskulttuuria. 

Alkoholi on ollut ikääntyneiden pääpäihde. Heti sodan jälkeen synty-
neet ikäluokat ovat Kariston mukaan ”alkoholioloja liberalisoitaessa olleet 
otollisessa iässä”. Alkoholin kokonaiskulutus kasvoi rajusti 1960–1970-luku-
jen taitteessa, jolloin kulutuksessa kortensa kekoon kantoivat myös suuret 
ikäluokat. 

Vaikka juominen yleisesti ottaen vähenee ikääntyessä, yli 65-vuotiaina-
kin suuret ikäluokat juovat edeltäjiään reippaammin. Alkoholinkäytön ar-
kipäiväisyyden näkökulmasta suuret ikäluokat eroavat heitä vanhemmista 
ja raittiimmista ikäkohorteista selvästi. (Karisto 2005, 47.) 
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Ikäkohortin käsite liittyy ihmisen biologiseen ikään eli samaan ikäko-
horttiin lasketaan kuuluviksi ne ihmiset, joiden syntymä ajoittuu tiettyyn 
ajanjaksoon. Arkikielessä puhutaan usein väljemmin sosiaalisista sukupol-
vista, joita yhdistää yhtenäinen kokemus, kuten suuria ikäluokkia kokemus 
sodanjälkeisestä lapsuudesta.

7.1.2 Märkä sukupolvi vai kansakunta?

Suuria ikäluokkia on kutsuttu aiemmista sukupolvista poikkeavista juoma-
tavoistaan johtuen ”märäksi sukupolveksi”. Käsite on tutkimuskirjallisuu-
dessa kyseenalaistettu (ks. esim. Valkonen & Kauppinen 2005, 344). Niin 
on tehnyt myös Janne Härkönen, joka on väitöskirjassaan (2013) vertaillut 
kuutta suomalaista juomatapatutkimusta vuosilta 1968–2008. 

Härkösen mukaan suhtautuminen alkoholin kohtuukäyttöön on tutki-
tulla aikavälillä vähitellen muuttunut sallivammaksi kuin koskaan aikaisem-
min 15–69-vuotiailta kysyttäessä. Eri ikäkohortteja vertailtaessa suurimmat 
erot ovat syntyneet siinä, kuinka usein alkoholia juodaan suuria määriä 
kerralla. Mitä nuorempi kohortti, sitä yleisempää alkoholin runsas kerta-
kulutus on ollut. 

Härkönen on päätellyt, ettei enää voida puhua yhdestä märästä sukupol-
vesta, vaan kyseessä on jo kokonainen märkä kansakunta. Suuret ikäluokat 
ovat olleet ensimmäinen märkä sukupolvi, mutta Härkösen tutkimuksen 
valossa ei suinkaan viimeinen.

7.1.3 Joka viides iäkäs mies ylittää alkoholinkäytön riskirajan 

Sirpa Immonen on tutkinut väitöskirjassaan (2012) ikääntyneiden alkoho-
linkäyttöä. Kyselyyn vastanneista alkoholinkäytön riskirajat on ylittänyt 
viidesosa 65 vuotta täyttäneistä miehistä. Naisten vastaava prosenttiosuus 
oli 4,2 prosenttia. 

Yli 65-vuotiaiden riskikäytön rajat ovat korkeintaan kaksi annosta 
päiväs sä tai enintään seitsemän annosta viikossa (STM). Yksi alkoholiannos 
on 33 senttilitraa keskiolutta, 12 cl viiniä tai 4 cl viinaa.

Eniten riskikäytön raja on ylittynyt 65–70-vuotiaiden sekä miesten (25,4 %)  
että naisten (7,7 %) ikäryhmissä. Vaikka alkoholinkäyttö vähenee iän myötä, 
riskirajat ylittyvät Immosen mukaan joillakin ikääntyneillä silti. 

Ilmiö johtunee osaltaan siitä, että alkoholinkäytön riskirajat laskevat 

”Joka 
viidennen 
yli 65-vuo-
tiaan miehen 
alkoholin-
käyttö 
ylittää 
riskirajan.”
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huomattavasti työikäisten rajoista, kun täytämme 65 vuotta. Esimerkiksi 
miesten riskirajat laskevat ”yhdessä yössä” 24 viikkoannoksesta seitsemään.

7.1.4 Lääkkeeksi, juhlaan vai yksinäisyyteen?

Ikääntyneet ovat Immosen tutkimuksessa ilmoittaneet alkoholin käytön 
yleisimmiksi syiksi hauskanpidon ja juhlimisen (58,7 %) sekä sosiaaliset 
tilanteet (54,2 %). Alkoholinkäytön juhla- ja sosiaalinen konteksti on ko-
rostunut nimenomaan nuoremmilla vastaajaryhmillä. Alkoholin riskirajat 
ylittävät ikääntyneet ovat ilmoittaneet käyttönsä syiksi mm. elämän tarkoi-
tuksettomuuden ja masennuksen tai yksinäisyyden lievittämisen kohtuu-
käyttäjiä useammin. 

Mitä vanhempi ikäryhmä on ollut kyseessä, sitä yleisempää on ollut al-
koholin käyttäminen lääkinnällisessä tarkoituksessa. Alkoholia on käytetty 
myös sellaisen lääkityksen ohessa, jolla saattaa olla potentiaalisia yhteisvai-
kutuksia alkoholin kanssa. Riskikäyttäjistä jopa 42,2 prosenttia on käyttänyt 
kyseisenlaisia lääkkeitä.

7.1.5 Alkoholi on osa elämää – hallitusti tai hallitsevasti

Suurimmalla osalla ikääntyneistä alkoholinkäyttö on hallittua. Alkoholi 
on samalla tavalla osa ikääntyneiden elämää kuin muidenkin ikäluokkien. 
Juominen ei kuitenkaan ole keskeinen osa elämäntapaa, vaan se on vuosien 
mittaan siirtynyt tai siirretty sivurooliin erilaisin perustein. Tarve rajoittaa 
alkoholinkäyttöä perustuu muuttuviin kehon vaatimuksiin, henkilökoh-
taisiin haluihin sekä sosiaalisiin tarpeisiin. (Haarni & Hautamäki 2008, 
163–166; 168.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat annossuositukset tai riskirajat 
ikääntyneille koskevat nimenomaan terveitä 65-vuotiaita. Esimerkiksi al-
koholin kanssa yhteen sopimattoman lääkityksen ohessa annossuositukset 
ovat liian korkeita. Paitsi käytössä olevat lääkkeet myös kehon koostumuk-
sen muutokset vaikuttavat ikääntyneen elimistön alkoholinsietokykyyn. 

Ikääntyessä kehon nestepitoisuus pienenee ja rasvapitoisuus kasvaa. 
Koska alkoholi jakautuu kehon sisältämään veteen, pienempi alkoholimää-
rä saa aikaan korkeamman alkoholipitoisuuden veressä. Tasapainoaistin 
ja ketteryyden heiketessä ikääntyminen altistaa kaatumisille, mutta myös 
päihtymys lisää tapaturma-alttiutta. (Aira 2007, 37.) Tapaturmat lukeutu-
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vat alkoholihaittoihin, joiden syntymisen riski kasvaa, jos annossuositukset 
ylitetään. 

7.1.6 Kaksi kolmesta ikääntyneestä päihdeongelmaisesta joi paljon jo 
aiemmin 

Ongelmaksi alkoholi muodostuu, kun sen käyttö aiheuttaa haittoja sekä 
käyttäjälle itselleen että ympäristölle. Päihdeongelmista kärsivistä ikäänty-
neistä suurin osa, kaksi kolmesta, on juonut paljon alkoholia suurimman 
osan elämästään. 

Kolmasosa on alkanut juoda alkoholia runsaammin eläkkeelle jäämisen 
yhteydessä. Pieni osa on vielä niitä ikääntyneitä, jotka hallitsevat alkoho-
linkäyttönsä, mutta joilla päihdeongelma syntyy alkoholin ja lääkkeiden 
yhteisvaikutuksista. (Levo 2008, 49.) Lisäksi saksalaisessa diakoniatyössä 
on tunnistettu vielä neljäs ryhmä, johon kuuluvat jo pitkään raittiina ol-
leet henkilöt, jotka ovat retkahtaneet syystä tai toisesta myöhemmällä iällä 
(Laapio 2014, 92).

7.2. Ikääntyneiden asiakkaiden yleisyys Sininauhaliiton 
jäsenjärjestöissä
”Yhä useampi ikääntynyt käyttää alkoholia, muttei keskimäärin enempää 
kuin aiemmin” (Sulander 2007, 29). Koska ikääntyneiden määrä kasvaa kai-
kissa suhteissa mitattuna ja ikääntyneiden päihteidenkäyttö on arkipäiväis-
tynyt, on laskettu, että alkoholiongelmista kärsivien ikääntyneiden määrä 
tulee lähivuosina kasvamaan absoluuttisesti (Haarni & Hautamäki 2008, 
11). 

Näin ollen myös haaste vastata heidän tuen tarpeeseensa tulee kasva-
maan palvelujärjestelmässä. Tämä näkyy myös Sininauhaliiton jäsenjär-
jestöissä, joiden toiminta on pitkälti riippuvaista kuntien kyvystä vastata 
kasvavaan palvelutarpeeseen.

Näyttää kuitenkin siltä, että iäkkäiden päihdeongelmien yleistymiseen 
ei ole vielä varauduttu riittävästi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 
teki kunnille toukokuussa 2013 kyselyn, jossa se on selvittänyt kuntien van-
huspalveluiden tilannetta ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa. Tulosten 
mukaan kunnat ovat muuten valmistautuneet vanhuspalvelulakiin hyvin, 

”Päihde-
ongelmien 
yleistymiseen 
ei ole vielä 
varauduttu 
riittävästi.”

Luku 7 ”



61

mutta haasteena ovat nimenomaan ikääntyneiden päihde- ja mielenterveys-
palvelut. 

Niiden riittämättömyys korostaa järjestöjen tarpeellisuutta päihde- ja 
mielenterveyspalveluiden tuottajina ja asiantuntijoina. Ikääntyneiden päih-
de- ja mielenterveyspalveluiden kuntoon saattaminen järjestölähtöisesti 
vastaa myös vanhuspalvelulain 4 pykälän vaateeseen kuntien ja kolmannen 
sektorin välisestä yhteistyöstä. 

7.2.1 Kysely kartoitti asumis-, hoito ja kuntoutuspalveluja  

Tutkimuksessa kysyttiin, miten Sininauhaliiton jäsenjärjestöt ovat varau-
tuneet ikääntyneiden asiakkaiden määrän muutokseen, ja kuinka suuri osa 
asiakkaista on jo nyt iäkkäitä? Onko tilanne muuttunut viime vuosien ai-
kana?

Kysely lähetettiin jäsenjärjestöjen asumiseen liittyvien palvelujen, hoi-
dollisen tai kuntouttavan toiminnan yksiköiden sekä päiväkeskusten vas-
taaville työntekijöille. Tällaisia toimipisteitä on yhteensä 134, joista 65 (n) 
vastasi. 

Vastausten kokonaisprosentti oli 48,5 prosenttia. Jäsenjärjestöjen asumi-
seen liittyvien toimipisteiden vastausprosentti oli kyselyssä 41,3 prosenttia 
(n=30), päiväkeskuksilla 53,9 prosenttia (n=41) ja hoidollisen tai kuntout-
tavan toiminnan yksiköillä 59,1 prosenttia (n=13). 

Tämän otoksen perusteella voitiin tarkastella, miten ikääntyneiden mää-
rän lisääntyminen näkyi edellä mainituissa palveluissa ja toimipisteissä. Kä-
sitys ilmiön yleisyydestä saatiin määrällisesti tutkimalla. 

7.2.2 Asumispalveluissa tai päiväkeskuksissa on noin kolmannes 
ikääntyneitä

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan, kuinka monta prosenttia päiväkeskuksen, 
asumisyksikön tai hoidollisen/kuntouttavan toiminnan yksikön asiakkaista 
on ollut yli 55-vuotiaita1 viimeisen vuoden aikana.

1 Kyselyssä ikääntyneet on määritelty laveammin kuin yli 65-vuotiaat, sillä suurista ikäluokista kaikki eivät 
ole vielä vuoteen 2013 mennessä täyttäneet 65 vuotta. Kun ikääntyvät (55—65-vuotiaat) otetaan mukaan 
arvioihin, saadaan suuntaa antava kuva ikääntyneiden asiakkaiden määrästä myös tulevaisuudessa.
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Päiväkeskusten asiakkaista ikääntyneitä arvioitiin olevan keskimäärin 
36,5 prosenttia siten, että ilmoitetut prosenttimäärät vaihtelivat viiden ja 
80:n välillä, mediaani oli 30 prosenttia. On päiväkeskuksia, joissa ehdoton 
enemmistö kävijöistä oli ikääntyneitä ja toisaalta päiväkeskuksia, joiden 
asiak kaiden joukossa ei juuri ollut yli 55-vuotiaita.

Asumiseen liittyvissä palveluissa iäkkäiden asukkaiden keskimääräi-
nen osuus oli 32,1 prosenttia. Vastaukset vaihtelivat niin ikään viiden ja 
80 prosentin välillä ja mediaani oli 30 prosenttia. Kuten päiväkeskuksissa 
myös asumispalveluissa oli joukossa niitä, joissa neljä viidestä asiakkaasta 
oli ikääntyneitä sekä palveluja, joissa vain yksi kahdestakymmenestä oli vä-
hintään 55-vuotias.

7.2.3 Päihdekuntoutuksessa on noin viidennes ikääntyneitä 

Hoidollisen tai kuntouttavan toiminnan yksiköissä vastaukset vaihtelivat 
eniten, nollan ja 94 prosentin välillä. Vastausten keskiarvoksi määrittyi 20,1 
prosenttia ja mediaanikin oli 20 prosenttia. Ikääntyneiden osuus oli näin 
ollen kaikkein pienin hoidollisen tai kuntouttavan toiminnan yksiköissä. 

Tulosten valossa on arvioitavissa, että päihdekuntoutus ei kohdistu sa-
massa määrin iäkkäisiin kuin nuorempiin päihdeongelmista kärsiviin, sillä 
suurin osa 13 vastanneesta yksiköstä on ollut nimenomaan kuntouttavan 
toiminnan yksiköitä.

Taulukko 18.  Yli 55-vuotiaiden asiakkaiden osuus jäsenjärjestöjen tarjoamissa 
palveluissa

Palvelu yli 55-vuotiaiden
 osuus 

(keskiarvo, %)

Vaihteluväli (%) Mediaani (%)

Päiväkeskukset
(n=41) 36,5 5–80 30,0

Asumispalvelut
(n=30) 32,1 5–80 30,0

Hoidollisen ja 
kuntouttavan
toiminnan yksiköt 
(n=13)

20,1 0–94 20,0
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Taulukko 19.  Yli 55-vuotiaiden asiakkaiden määrän muutos ja pysyvyys viimeisen 
viiden vuoden aikana

Palvelu
yli 55-vuotiaiden 

asiakkaiden määrä 
lisääntynyt (%)

yli 55-vuotiaiden 
asiakkaiden määrä 

pysynyt ennallaan (%)

Päiväkeskukset 41,5 43,9

Asumispalvelut 33,3 46,7

Hoidollisen ja 
kuntouttavan toiminnan 
yksiköt

15,4 46,2

7.2.4 Päiväkeskuksissa ikääntyneiden asiakkaiden määrä on 
lisääntynyt viime vuosina

Toimipisteiden vastaavia työntekijöitä pyydettiin arvioimaan, onko ikään-
tyneiden asiakkaiden määrä vähentynyt, pysynyt ennallaan tai lisääntynyt 
viimeisen viiden vuoden aikana.
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Tulosten valossa ikääntyneiden asiakkaiden määrä oli lisääntynyt erityises-
ti päiväkeskuksissa viimeisen viiden vuoden aikana. Lähes puolet kaikista 
toimipisteiden vastaavista työntekijöistä arveli ikääntyneiden määrän py-
syneen ennallaan. Ikääntyneiden määrä oli kuitenkin osassa yksiköistä jo 
kasvussa. 

Ikääntyneiden määrän muutokseen ja pysyvyyteen palveluiden asiakkaa-
na vaikuttavat olennaisesti tilojen esteettömyys ja yksiköiden resurssit vasta-
ta ikääntyneiden tuen tarpeeseen. Millaiset mahdollisuudet jäsenjärjestöillä 
on tarjota asumista elämän loppuun asti? Miten ikääntyvien asiakkaiden 
lisääntyvään määrään on varauduttu? 
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7.3 Mistä koti ikääntyneelle loppuelämäksi?
Sininauhaliiton Ikääntyneiden päihdetyön intressinä on seurata vanhus-
palvelulain toteutumista. Tutkimustiedon (Noro 2013) mukaan kunnissa 
näyttäisi olevan valmiudet toteuttaa kesällä 2013 voimaan tullutta vanhus-
palvelulakia. 

Sen sijaan päihde- ja mielenterveyspalvelut tuottavat ongelmia myös 
ikääntyneen väestön kohdalla. Aiemmin viitattiin Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen kyselyyn kunnille vuonna 2013. Kyselyssä yli puolet kunnista 
(60 %) ilmoitti, että tehostettu palveluasuminen sekä erityisesti ikääntynei-
den päihde- ja mielenterveyspalvelut eivät ole lain vaatimalla tasolla. 

7.3.1 Asuntopolitiikka edellyttää ennakolta varautumista 
ikääntymiseen

Kuntien vanhuspoliittista painetta lisää Suomen virallinen asuntopolitiik-
ka, jonka mukaan ikääntyneiden tulee voida asua turvallisesti kodeissaan 
toimintakyvystään tai varallisuudestaan riippumatta. Ympäristöministeriön 
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma (2013–2017)4 edellyttää, että 
”ikäihmisille järjestetään tarpeen mukaisia asumisvaihtoehtoja ja kuntout-
tavia palveluja”. 

Ohjelmassa lähdetään olettamuksesta, että ”useimmiten ikääntyneille 
mieluisin vaihtoehto on asua kotonaan mahdollisimman pitkään”. Tavoit-
teiden toteutumiseksi painotetaan ennakointia, jossa tulee ottaa huomioon 
asumisen esteettömyys, palveluasumisen ja yhteisöllisten asumismuotojen 
edistäminen sekä ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen.

7.3.2 Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen näkemyksiä ikääntyneestä 
asiakaskunnasta 

Aika näyttää, miten vanhuspalvelulain velvoitteet sekä asuntopolitiikan en-
nakoiva tavoite kotona asumisesta mahtavat toteutua päihde- ja mielenter-
veysongelmista kärsivien ikääntyneiden kohdalla. Jäsenjärjestöjen avoimien 
vastausten perusteella on kiinnostavaa tarkastella, millaisia näkemyksiä ja 
suhtautumistapoja Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen työntekijöillä on ikään-
tyneestä asiakaskunnasta sekä heidän tarpeistaan ja niihin vastaamisesta. 

Kysymys on luonnollisesti sidoksissa palveluja ostavien hallinnonalojen 
eli kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen intresseihin selviytyä laillisista vel-
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voitteistaan ikääntynyttä väestönosaa ja heidän erityistarpeitaan kohtaan. 
Kysymys on erityisesti molempien osapuolien kyvystä ja halusta jakaa vas-
tuu päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien ikääntyneiden arvokkaas-
ta loppuelämästä – toimintakyvystä tai varallisuudesta riippumatta. 

Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen vastauksista on luettavissa, että järjes-
töillä on halua tarjota tukea ja asunto asiakkaille näiden elämän loppuun 
saakka. Puolet tuettua asumista tarjoavista järjestöistä (54 %) oli sitä mieltä, 
että heidän ikääntyneet asukkaansa voivat niin halutessaan asua elämänsä 
loppuun asti kyseisen järjestön tarjoamassa asumispalvelumuodossa. 

Puolet Sininauhaliiton 
jäsenjärjestöistä (54 %) 
arvioi, että ikääntyneet asiakkaat 
voivat niin halutessaan asua 
elämänsä loppuun asti 
heidän järjestönsä 
asumispalvelumuodossa. 

54%
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7.3.3 Asumisen jatkumista edesauttavat fyysinen toimintakyky ja 
arjen taidot

Asunnon tarjoaminen ikääntyneelle loppuelämäksi ei kuitenkaan käytän-
nössä ole itsestäänselvyys Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä. Loppuelämän 
asumiseen liittyy luonnollisesti reunaehtoja, joista valtaosa oli yhteydessä 
asukkaan fyysiseen toimintakykyyn sekä arkipäivän rutiineista selviytymi-
seen.

Vanhuspoliittinen vaatimus ikääntyneiden turvallisesta asumisesta ko-
deissaan ”toimintakyvystään tai varallisuudestaan riippumatta” muodostuu 
kynnyskysymykseksi myös asumispalveluyksiköissä. Oheisen tekstin lai-
nausmerkeillä rajatut sanat on suoraan poimittu jäsenjärjestöjen vastauk-
sista. 

Käytännössä ikääntynyt voi asua nykyisessä asumismuodossaan, mikäli 
hänen fyysinen toimintakykynsä on sellainen, että hän selviytyy arjestaan 
”mahdollisimman itsenäisesti”. Asumispalvelua kerrotaan tarjottavan niin 
kauan, kun ”ihmisen fyysinen kunto ei romahda merkittävästi”. 

Ikääntyneen asukkaan näkökulmasta fyysinen kunto asumisen ehtona 
on kohtalokasta, koska se heikkenee joka tapauksessa ennen pitkää. Juuri 
ennen elämän loppumista tutuksi tullut viimeinen turvapaikka eli koti uh-
kaa kadota siksi, että ”sairaanhoidolliset resurssit eivät riitä tai saattohoito 
ei esimerkiksi onnistu”. 

7.3.4 Saattohoidon saaminen omaan kotiin on useimpien toive

Tässä yhteydessä on hyvä pohtia, millaista saattohoitoa ikääntyneet pääsään-
töisesti haluavat ja tarvitsevat. Missä ikääntynyt haluaa kuolla ja elää ennen 
kuolemaansa? Terhokodin ylilääkäri Juha Hänninen vastaa kysymykseen 
Lääkärilehden (36/2013) pääkirjoituksessa. Siinä hän toteaa, että suurin osa 
ihmisistä haluaisi aikanaan kuolla kotona. Hännisen kokemuksen mukaan 
monilla on kuolemaakin suurempi pelko ”joutua sairaalalaitoksen kynsiin”. 

Turvallinen loppuelämä ja arvokas kuolema edellyttävät kotona toteutu-
vaa saattohoitoa. Hännisen näkemyksen mukaan kotisaattohoito toteutuu 
parhaiten yhteistyössä kunnan kotihoidon tai kotisairaalan kanssa, sillä on-
nistuakseen saattohoito vaatii turvallisen hoitosuhteen. 
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7.3.5 Jäsenjärjestöt valmistautuvat eri tavoin asiakaskunnan 
ikääntymiseen

Jäsenjärjestöjen näkökulmasta on kyse myös palvelutarjonnan päivittämi-
sestä asukkaiden tarpeita vastaavaksi. Ikääntyneen asiakaskunnan palve-
lutarpeen ennakoinnista kertovat näkemykset, joissa kerrotaan ”johdon 
käymistä keskusteluista”, joissa sovitaan paikallisesta ”ikääntyneiden palve-
lutarjonnasta” sosiaali- ja terveystoimen kanssa. 

Tarjontaa ”päivitetään tarpeen mukaan”. Kun on esimerkiksi sovittu, että 
”kaupungin päihdeyksikkö ottaa ikääntyneet päihteiden käyttäjät”, on en-
nakoitavissa, että ikääntyneiden asukkaiden määrä järjestössä vähenee. Toi-
saalta jatkuviin muutoksiin on totuttu, sillä uuden vertaistuellisen toiminta-
muodon aloittamisen kerrotaan tuoneen ”uusia yli 60-vuotiaita päihteiden 
käyttäjiä” asumisyksikön yhteydessä olevan päiväkeskuksen asiakaskuntaan. 

Palvelutarjonnan laadun näkökulmasta asukkaan iän ei todeta muodos-
tuvan keskeiseksi kysymykseksi. Merkityksellisempää on asukkaan toimin-
takyvyn heikentyminen ja siitä johtuva palvelutarpeen lisääntyminen. Vielä 
merkityksellisempänä pidetään ”palvelun oikein kohdentumista”. 

7.3.6 Ikääntyneet on hyvä huomioida koulutuksessa ja tilaratkaisuissa

Palveluita pyritään päivittämään asukkaiden tarpeita vastaaviksi. Esimer-
kiksi henkilöstön koulutussuunnitelmissa otetaan huomioon asukkaiden 
lisääntyneet muistisairaudet sekä niiden mukanaan tuomat haasteet. 

Todetaan, että ”johto miettii tätä asiaa”, jotta voidaan sopia, mihin ”yksik-
köön tarvittaessa ikääntyneitä huonokuntoisia voidaan asuttaa”. Pohditaan, 
voisiko ”joku yksiköistämme vastata nimenomaan ikääntyvän asiakaskun-
nan tarpeisiin”. 

Ennakoidaan tukipalvelujen tarve ja sovitaan ”yhteistyöstä soten kanssa”. 
Lisäksi on myös ”mietitty palveluasumisen muuttamista tehostetuksi palve-
luasumiseksi, koska tällä hetkellä henkilökuntamitoitus on hyvä”. Kyselyyn 
vastaaja tarkoittanee, että henkilökuntaa on tarpeeksi. 

Tilaratkaisuja joudutaan tulevaisuudessa harkitsemaan ”kyseessä ole-
vaa asiaa silmällä pitäen”. Lisäksi ollaan valmiita ”lisäämään enemmän niin 
sanottua kenttätyötä kotiin” ja rekrytoimaan ”kotiin vietävien palvelujen 
työntekijä kentälle”. 

Pyritään lisäämään valmiuksia, jotta voidaan tulevaisuudessa viedä ”tu-
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kipalvelu kotiin niin kauan kuin ihminen apua tarvitsee”. Aika näyttää, min-
kälaisiin käytäntöihin neuvotteluissa päästään, sillä joissakin tapauksissa 
”kotihoidon palveluiden saanti on ollut lähes mahdotonta”.

7.3.7 Ikääntyvä asiakaskunta voi merkitä myös toimintatavan 
muutosta

”Esteettömyys 
ei ole 
itsestään-
selvyys 
vanhoissa 
rakennuksissa.”

Yli puolet Sininauhaliiton 
järjestöistä kertoo yksikkönsä 
olevan nykyisin esteetön. 

> 50%

On oletettavaa, että järjestöllä on valmius tarjota palveluja esteettömästi, 
kun asiakas voi vaikeuksitta päästä sisään pyörätuolilla tai muilla apuväli-
neillä. Vaikka yli puolet järjestöistä kertoo yksikkönsä olevan nykyisin es-
teetön, niin esteettömyys ei ole ollut itsestään selvyys silloin, kun asumisyk-
sikkö tai päiväkeskus sijaitsee vanhassa rakennuksessa. Näissä tapauksissa 
esteettömyyden kartoittaminen tarkoittaa ”kustannusten kartoittamista” 
sekä rahoitusta rakenteellisten esteiden poistamiseksi. 

Ennakointi ja esteettömyys ovat yhteydessä ikääntyneiden asukkaiden 
määrän lisääntymiseen ja heidän erityistarpeisiinsa. Esimerkiksi silloin, 
kun ”kuntoutuksen tai erityistuetun ja tukiasumisen polku on rakennettu 
enintään yhden vuoden mittaiseksi”, kysymys ei ole ikääntyneille tarkoite-
tusta asunnosta tai kodista, jossa ihmisen on mahdollista asua turvallisesti 
elämänsä loppuun asti. 

Seuraava argumentti kertoo halusta pitäytyä nykyisissä käytänteissä: 
”Palvelumme on räätälöity niin, että emme usko meidän kohdalla mihin-
kään ikääntyneitten asiakkaiden määrän radikaaliin nousuun”. Lähtökoh-
tana on, että ”asumisen tukipalvelu ei ole tarkoitettu lopunikäiseksi asu-
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mispalveluksi, mutta toisaalta sitä ei ole tarkkaan määritelty, kuinka kauan 
tukiasunnossa voi asua”. 

Palvelutarjonnan laatua ja muutoksia voidaan ennakoida tiedostamalla, 
että tämän päivän kriteereillä ei luoda huomisen palvelukulttuuria. Ollaan 
kuitenkin valmiita luopumaan ”väliaikaisen asuttamisen” -toimintastrate-
giasta tai ”samanlaiset toiminnot kaiken ikäisille” -periaatteista. Pyritään 
parantamaan ”edelleen palveluyhteistyötä kaupunkien kanssa sekä mahdol-
lisuuksien mukaan parantamaan asuntoja vanhusten tarpeiden mukaan”. 
Tiedostetaan, että ”yhteistyötä tulee tiivistää sosiaali - ja terveyspalveluiden 
kanssa”.

Ääritapauksissa asuntojen kerrotaan olevan ”tyhjänä, joten asiakkaita 
pystytään ottamaan lisää”. Ikääntyneitä näihin paikkoihin ei sijoiteta, sillä 
”asumispalvelut painottuvat alle 45-vuotiaisiin henkilöihin”. Ikääntynyttä 
asukaskuntaa ei nähdä haasteena, sillä tuettua asumista tarvitsevien asukas-
kunnan todetaan yleensä siirtyvän ”omista vuokra-asunnoista tehostetun 
asumisen piiriin tai kuolevan”. 

Helpoin ratkaisu on ohjata päihdeongelmien kanssa kamppailevat ikäih-
miset ”tarvittaessa muiden palveluiden piiriin”. Olettaen, että päihdeongel-
mista kärsivän ikääntyneen ”kunto ei yleensä salli enää asua loppuun asti 
kotona vaan kunnallisessa laitoksessa”.

7.3.8 Jäsenjärjestöissä ollaan valmiita joustamaan tarpeen mukaan

Ehdottomuus asukkaiden iästä tai toimintakyvystä jää kuitenkin vähem-
mistöön. Ostopalvelusopimusten aikakaudella on harjaannuttu kuuntele-
maan palvelun ostajan eli sosiaali- ja terveystoimen sekä asiakkaan intres-
sejä. Vaikka on vastattu, että kyseinen tuetun asumisen yksikkö ei voi ottaa 
vastaan ikääntyneitä asukkaita, asumisen todetaan ”olevan mahdollista, 
jos kunta/kaupunki antaa tarvittavat lisäpalvelut esimerkiksi kotihoidon”. 
Ikääntyneen asiakaskunnan asuntotilannetta voidaan parantaa ”sisäisillä 
keskusteluilla työyhteisössä, itseopiskelulla ja työn suunnittelulla”. 

Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä on opittu ennakoimaan, että ”kunnan 
linjaus palvelun luonteesta” sanelee käytännön ja sen, kenelle palveluja tuo-
tetaan. Laadun säilyttämiseksi tarvitaan ”koulutusta ikääntyvien päihteiden 
käyttäjien kohtaamiseen” sekä ”mahdollisten lisäresurssien rekrytointia pro-
jektien puitteissa”.
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Kun vastuu ikääntyneiden päihteidenkäyttäjien elinoloista, hyvinvoin-
nista ja turvallisuudesta on jaettu paikallistoimijoiden kanssa, työnjako on 
selkeä – ainakin toistaiseksi. Akuutti huoli ikääntyneistä asukkaista väistyy 
toteamukseen: ”Uuden (3-vuotisen projektin) aikana olemme linjanneet 
yhteistyökumppaneiden kanssa, että me erikoistumme nuorempiin huu-
meiden käyttäjiin ja kaupungin päihdeyksikkö ottaa ikääntyneet päihteiden 
käyttäjät”. 

Samasta selkeästä vastuunjaosta linjaa kaupungin ostopalvelusopimus, 
jossa ”määritellään noin (arvioitu) asumisaikasuositus”. Sopimuksen mu-
kaan järjestön tehtävänä on ”tarjota kuntouttavaa tuettua asumista tarkoi-
tuksena siirtyä itsenäiseen asumiseen myöhemmin”. Itsenäiseen asumiseen 
kuntoutuminen on kriteerinä myös asukasvalinnalle. Käytännössä tehos-
tetun asumispalvelun tarpeessa oleva hakija ohjataan asumisyhteistyöryh-
mään, jossa hänelle osoitetaan hänen kuntoisuutensa mukainen asuinpaikka.

7.4. Jäsenjärjestöjen suhtautuminen päihtyneisiin 
asiakkaisiin ja pyörätuolilla liikkuviin
On oletettavaa, että päihdejärjestöjen ylläpitämien asumisyksiköiden ja päi-
väkeskusten asiakaskunta koostuu päihdeongelmien kanssa kamppailevista 
asukkaista. Siksi on mielenkiintoista tietää, miten päihtyneisiin asiakkaisiin 
suhtaudutaan. Ikääntyneet tarvitsevat usein myös apuvälineitä, joten jäsen-
järjestöiltä kysyttiin myös suhtautumista pyörätuoliasiakkaisiin.

7.4.1 Päihtyneenä päiväkeskuksessa?

Päiväkeskukseen voi tulla päihtyneenä, ”jos käytös asiallista ja on joku syy 
tulla (esimerkiksi on asiaa työntekijälle)”. Päihtymys sallitaan, ”jos käytös ja 
puheet ovat myös toiset kävijät huomioivaa”. On muistettava, että ”päiväkes-
kustiloissa ei saa ottaa päihteitä. Lievästi päihtyneenä voi olla, jos ei aiheuta 
häiriötä eikä ole vahvassa humalassa”. 

Joidenkin järjestöjen periaatteena on, ettei päiväkeskukseen saa tulla 
päihtyneenä. Mutta kun kysymys on päihdeongelmien kanssa kamppaile-
vien ihmisten auttamisesta, apua ei voida kieltää päihtyneeltäkään asiak-
kaalta. ”Periaatteessa tilanne ja tarve arvioidaan ja päihtyneelle tarjotaan 
apua ulkona tai viedään henkilökunnan jäsenen kanssa ”esimerkiksi soitta-

Luku 7



71

maan toimistoon”. ”Päihtyneelle annetaan vain mahdollisuus ottaa ruokaa 
mukaan, ei aterioida paikan päällä päihtyneenä”. Päihtyneenä asiointi ”ei 
suositeltavaa, joskus jokin poikkeus on”.

Ehdotonta päihtymyksen takia annettua porttikieltoa perustellaan eh-
käisevän päihdetyön periaatteella. Todetaan, että päiväkeskuksissa ei enää 
tehtäisi ehkäisevää päihdetyötä, jos päihtyneiden asiakkaiden saapuminen 
sallittaisiin. Puhallutuksia pyritään välttämään, mutta ”tarvittaessa puhal-
lutetaan”. ”Poikkeuksena hengelliset kokoukset”, mikä tarkoittanee, että pu-
hallutuksiin ei näissä tilanteissa ryhdytä, vaan ”silmämääräinen (arvio tai) 
hajuhavainto riittää” siihen, pääseekö tulija kokoukseen vai ei.

7.4.2 Esteettömyys näkyy myös asenteissa

Päihtymyksen tavoin näkemys esteellisyydestä ja esteettömyydestä on suh-
teellista sekä asumisyksiköissä että päiväkeskuksissa. Kerrotaan esimerkiksi, 
että ”yleisiin tiloihin pääsee kyllä” ja ”työtiloihin pääsee avustettuna”. 

Muita asiaan liittyviä vastauksia jäsenjärjestöiltä olivat mm: ”Henkilö-
kunta auttaa sisäänkäynnissä (kaksi porrasaskelmaa)”. ”Voi tulla, on kulku-
sillat”. ”Meillä on ramppi pyörätuolia varten”. ”Ruokasaliin ja vessaan pääsee, 
mutta ei muihin tiloihin”. 

Kulkusillat ja rampit eivät kuitenkaan välttämättä takaa esteetöntä kul-
kua sisään ja ulos. Esteetöntä kulkua paikataan ns. asenteellisella esteettö-
myydellä, joka näkyy varauksettomassa suhtautumisessa esimerkiksi pyö-
rätuolilla liikkuvan asiakkaan mahdollisuuksiin olla asiakkaana. 

Jäsenjärjestöjen vastauksissa todetaan, että ”pyörätuolilla tulija tarvit-
see kahden miehen apua työntämään tai jarruttamaan pyörätuolia”. ”Tai jos 
käytössä on manuaalipyörätuoli ja riittävästi ihmisiä nostamaan muutama 
porras ylös”. ”Tähän asti on voinut, joskin tällä hetkellä muutaman huono-
kuntoisten selviytymisedellytykset heikentyneet”. Viestitään, että ”tarvittaes-
sa pystyy nostamaan pyörätuolin sisään. Portaat estävät sisäänpääsyn, mutta 
tarvittaessa voimme nostaa kun henkilökunta paikalla”. Luvataan, että ”jos 
tilanne vaatii, apua löytyy. Erillistä ramppia ei ole, mutta avustajien kans-
sa paikalla on asioitu myös pyörätuolilla (muutama askelma maan tasalta 
päiväkeskukseen)”. ”Sisälle ei pyörätuolilla pääse, mutta sisällä on esteetön 
kulku oleskelupuolella”. 

Joskus esteellisyys on tosiasia. Todetaan, että rakennukseen ei pääse sisäl-
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Palvelu Palveluun voi tulla asiakkaaksi 
pyörätuolia käyttävä henkilö (%)

Päiväkeskukset 73,2

Asumispalvelut 60

Hoidollisen ja kuntouttavan 
toiminnan yksiköt 61,5

le, koska ”ulkoa sisälle on portaat, eikä luiskaa”. Liikkuminen pyörätuolilla 
ei onnistu, sillä ”on myös kapeat ovet ja korkeat kynnykset”. ”Asuntoihin, 
eikä myöskään päiväkeskustiloihin ole tehty invaluiskia”. ”Ovesta ei mahdu 
pyörätuolilla asuntoon. Peseytymistiloihin ja suureen osaan asuinhuoneista 
vaikea päästä pyörätuolilla”.

Taulukko 20.  Kuinka monta prosenttia toimipisteistä mahdollistaa asiakkuuden 
myös pyörätuolia käyttävälle henkilölle? – Palvelun esteettömyys

PÄIVÄKESKUS

ASUMISPALVELUT

HOIDOLLISEN JA KUNTOUTTAVAN 
TOIMINNAN YKSIKÖT
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Päiväkeskuksiin 
pääsee pyörätuolilla 
kolme neljästä.

Asumis- ja 
kuntoutusyksiköihin 
pääsee pyörätuolilla
kolme viidestä. 
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7.6 Yhteenveto 
On ennakoitavissa, että päihdeongelmien kanssa kamppailevat ikääntyneet 
tulevat yleistymään myös Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä asiakkaina sekä 
asukkaina tuetun asumisen yksiköissä. Ikääntyneelle tukiasunto on koti, 
jossa suurin osa ikääntyneistä haluaisi elää elämänsä loppuun asti. Melkein 
puolet (47 %) kyselyyn vastanneista asumispalveluja tarjoavista jäsenjärjes-
töistä on valmis täyttämään tämän toiveen. 

Asumispalveluja tarjoavat järjestöt joutuvat tai saavat jakaa tulevaisuu-
dessa vastuun myös kotisaattohoidosta. Asumisen laatu kilpistyy lopulta 
kysymykseen elämän arvokkuudesta. 

Pystymmeko tarjoamaan mahdollisuuden arvokkaaseen kuolemaan tur-
vallisessa ympäristössä? Saattohoidollinen vastuunjako vaatii käytännössä 
entistä tiiviimpää yhteistyötä. On käytävä ennakoivia neuvotteluja ikäänty-
neen asukkaan, hänen omaistensa sekä julkishallinnon välillä. 

Joudutaan sopimaan vastuunjaosta. Mistä hoidollisista hoitotoimenpi-
teistä kunnallinen kotihoito vastaa? Samalla rajataan se, mistä käytännön 
toimenpiteistä tuettua asumispalvelua tarjoava järjestö vastaa itse. Lisäksi 
on hyvä neuvotella yhdessä ikääntyneen asukkaan kanssa, mikä tehtävä seu-
rakunnalla on elämän loppuun asti saattamisen prosessissa.  
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8  Kristillisen päihdetyön kuntouttavan 
otteen kehitys ja tutkimuksen 
teoriapohja

Tämän tutkimuksen osana on ensimmäistä kertaa toteutettu kysely, jolla on 
selvitetty kuntoutuksellista otetta kristillisessä päihdetyössä. Sitä on tarkas-
teltu nimenomaan päivätoiminnan, asumisen sekä hoidon ja kuntoutuksen 
yksiköissä. 

Lähtökohtia tutkimukselle on ollut kaksi 
1. ensisijaisesti kokemuspohjainen tieto kristillisen päihdetyön 
 muutoksista
2. valtakunnallisen palvelujärjestelmän kehityspiirteet. 

8.1. Hoitokodeista päivätoimintaan ja tuettuun asumiseen
Ensimmäinen lähtökohta tarkoittaa 1990-luvulta alkaen toteutunutta muu-
tosta, jossa kristillisen päihdetyön valtavirta on siirtynyt hoitokodeista päi-
vätoimintaan ja erilaiseen tuettuun asumiseen. 1980-luvulla hoito ja kun-
toutus olivat kristillisen päihdetyön ydin (ks. esim. Koskenvesa & Niemelä 
1986, 125–133), mutta toimintamuotojen tasolla näin ei enää ole (ks. Hos-
tikka tässä teoksessa). 

Päivätoiminnan  ja asumisen toimipisteitä on molempia noin 80, mutta 
hoito- tai kuntoutusyksiköitä on alle 20. Kristillisen päihdetyön painopiste 
on viime vuosikymmenten aikana muuttunut. 

On kuitenkin varottava tekemästä johtopäätöstä, jonka mukaisesti hoi-
dollinen tai kuntoutuksellinen ote olisi laimentunut kristillisen päihdetyön 
kentässä. Kokemustieto jäsenjärjestöistä antaa viitteitä siitä, että sekä päi-
vätoiminnassa että tuetussa asumisessa on ainakin paikoitellen vahvasti 
kuntoutuksellinen ote. 

Osa entisistä hoitokodeista toimii nykyään tuetun asumisen yksikköinä 
ja hoidollisesta tai kuntoutuksellisesta otteesta halutaan pitää kiinni, vaikka 
tuotettu palvelu ei olekaan hoidollista eikä kuntoutuksellista. Myös monissa 
päiväkeskuksissa toimintaan sisältyy voimakkaasti kuntoutumista tukevia 
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elementtejä. Tältä osin tutkimuksen tarkoitus on saada selkeyttä nykytilan-
teeseen sekä arvioida kriittisesti kokemusperäistä tietoa. 

8.2 Palvelujärjestelmän kehitys
Toisaalta päihdepalveluiden kenttä on epämääräisessä tilassa. Käsite pal-
velu nähdään itsessään ongelmallisena, kuten myös palveluiden tavoitteet. 
Päivätoiminta voidaan nähdä irrallisena sumppuna, joka ei jäsenny kuntou-
tumiseen pyrkivän palvelujärjestelmän osaksi. (Tedre & Pulkkinen 2010) 
Näin päiväkeskukseen kasautuvat asiakkaat eivät saa tarvitsemaansa tukea ja 
mahdollisuuksia kuntoutukselliseen etenemiseen vaan eristäytyvät omaan 
todellisuuteensa. 

Päihdepalveluiden ammatillistuttua ja lääketieteellistyttyä sekä palvelui-
den kilpailuttamisen seurauksena raja päihdepalvelun ja kansalaistoimin-
nan välille on voinut syntyä hyvin jyrkäksi. Kansalaistoimintana toteutetun 
järjestölähtöisen päihdetyön resurssit ovat usein niukat. 

Myös asumispalvelut on voitu nähdä säilömönä, jonne asukkaat siirre-
tään muun yhteiskunnan ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan ole ollut viime 
vuosina sovelletun Asunto ensin -periaatteen mukainen lähtökohta. Vaikka 
Asunto ensin -periaate onkin korostanut päihteettömyyden vaatimuksen 
poistamista asumispalveluista, tämä ei ole tarkoittanut kuntoutuksellisen 
otteen unohtamista, korkeintaan uudenlaista määrittelyä. Vahvasti päivä-
keskustoimintaan ja asumispalveluihin keskittyvän Sininauhaliiton jäsen-
järjestökentän tekemän päihdetyön kuntoutukselliset tavoitteet ovat saatta-
neet jäädä epäselviksi. 

Tutkimuksen tarkoitus on tältä osin selvittää, miten tutkittavat yksiköt 
näkevät oman identiteettinsä. Käyttävätkö ne kuntoutuksellisia keinoja ja 
tavoittelevatko he kuntoutuksellisia tuloksia? Tarkoitus on analysoida kris-
tillisen päihdetyön toimipisteiden kuntoutuksellisuutta, jotta nämä toimin-
not osataan sijoittaa oikein päihdepalveluiden laajalle kartalle. Lu
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8.3 Tutkimuksen teoreettinen tausta
Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen laadinnassa on ollut kaksi lähtö-
kohtaa. 

1. Kuntoutukselliseksi kutsuttava ote kristillisen päihdetyön päivätoi- 
 minnan, asumisen ja hoidon sekä kuntoutuksen yksiköissä.

2. Yhdysvaltalaisten kristillisten hoito- ja kuntoutusohjelmien ydinsi- 
 sällöistä johdetut väitteet.

8.3.1 Kuntoutuksellinen ote

Tutkimuksessa halutaan selvittää mahdollisimman yleisellä tasolla, miten 
kuntoutukselliseksi kutsuttava ote ylipäätään on läsnä kristillisen päihde-
työn päivätoiminnan, asumisen ja hoidon sekä kuntoutuksen yksiköissä. 
Tältä osin teoreettinen viitekehys on haluttu valita yleisestä kuntoutuksen 
teoriasta eikä erityisestä päihdekuntoutuksen teoriasta. Rajaus on tehty, kos-
ka päihdekuntoutus ymmärretään usein rajallisemmin, kuin miten se kris-
tillisessä päihdetyössä ymmärretään. Kokemustieto kristillisen päihdetyön 
kentältä antaa ymmärtää, että ihmisten kuntouttamiseen suhtaudutaan hy-
vin avarasti eikä kuntoutumista liitetä tai rajata vain päihdekuntoutumiseen. 
Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa tukeudutaan yleiseen kuntoutumisen 
teoriaan. 

Yleisen kuntoutumisen teoreettisena kehyksenä käytetään Järvikosken 
ja Härkäpään teoksessa Kuntoutuksen perusteet (2004) esittämiä näkemyk-
siä kuntoutuksesta. Näkemykset on tutkimusta suunniteltaessa ryhmitelty 
viiteen ryhmään. Nämä viisi ryhmää ovat kuntoutuksellinen ote, kuntou-
tuksen tavoite, kuntoutuksen peruste, kuntoutuksen alat sekä kuntoutuksen 
arvot. Kaikkia näitä ryhmiä kyselylomakkeessa edustaa 2–4 väitettä. Väitteet 
löytyvät taulukosta 21. 

Väitteiden laatiminen viiden ryhmäotsikon alle on auttanut muodosta-
maan monipuolisia väitteitä, mutta ryhmät eivät ole analyysin väline. Ryh-
mien rajat eivät ole selkeät, ja monet väitteistä voisivat sijaita useammassa 
ryhmässä. Näiden kysymysten avulla voidaan kuitenkin tutkia yksiköiden 
suhdetta kuntoutukseen.
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”Korostamme toiminnassamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja 
valinnanmahdollisuuksia”, 
”Pyrimme edistämään sitä, että asiakas voi elää samanveroista 
täysipainoista elämää muiden ihmisten kanssa.” 

Taulukko 21:  Yleiset kuntoutukseen liittyvät väitteet 

”Työ asiakkaan kanssa perustuu henkilökohtaiseen suunnitelmaan ja 
sen seurantaan”, 
”Varmistamme, että asiakas saa apua monelta eri alan ammattilaiselta 
(esim. terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, velkaneuvoja, diakonia-
työntekijä)”, 

”Seuraamme asiakkaassa tapahtuvaa muutosta tiiviisti”, 

”Asiakkaalle tulee antaa vastuuta hänen omasta muutoksestaan”, 

Kuntoutuksen tavoitteisiin liittyvät väitteet

”Tavoitteenamme on, että asiakas hallitsee elämäntilanteensa”, 
”Arjen sujuminen on keskeinen tavoite asiakkaillemme”, 
”Toiminta tähtää selkeään muutokseen asiakkaan fyysisessä ja psyykkisessä 
kunnossa”, 
”On tärkeää, että asiakas oppii aiempaa paremmin osallistumaan yhteisön 
toimintaan”, 

Kuntoutuksen perusteisiin liittyvät väitteet

”Keskitymme työssämme ensisijaisesti asiakkaan päihdeongelmaan”, 
”Työmme tavoitteena on puuttua asiakkaan sosiaaliseen syrjäytymiseen”, 

Kuntoutuksen aloihin liittyvät väitteet

”Lääketieteelliset keinot terveyden parantamiseksi ovat keskeisiä 
asiakastyössämme”, 
”Käytämme työtä ja erilaisia työharjoittelun muotoja asiakastyössämme”, 
”Tavoitteenamme on edistää asiakkaan yksilöllistä elämänhallintaa”, 
”Toiminnassamme pyrimme edistämään asiakkaan sosiaalisten verkostojen 
vahvistumista”, 

Kuntoutuksen arvoihin liittyvät väitteet

Kuntoutukselliseen otteeseen liittyvät väitteet
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8.3.2 Kristillisen päihdekuntoutuksen erityispiirteet

Toinen teoreettinen lähtökohta on ollut yhdysvaltalainen, erityisesti kris-
tillistä päihdekuntoutusta koskeva tutkimus. Tutkimuksessa käytetyissä, 
laajoihin meta-analyyseihin perustuvissa artikkeleissa on kiteytetty yhdys-
valtalaisten kristillisten hoito- ja kuntoutusohjelmien ydinsisältöjä.

 Ensisijaisesti on tukeuduttu kahteen artikkeliin: Neff et al (2006) Cont-
rasting faith-based and traditional substance abuse treatment programs sekä 
Neff et MacMaster (2005) Applying Behavior Change Models to Understand 
Spiritual Mechanisms Underlying Change in Substance Abuse Treatment. 
Näiden artikkelien näkökulmia on täydennetty artikkelin Miller (2000) Re-
discovering fire: small interventions, large effects tarjoamien ajatusten avulla. 

Tässä tutkimuksessa näiden artikkelien näkökulma on muuntunut väit-
teiksi, joiden avulla selvitetään erityisesti kristilliseen kuntoutukseen liitty-
vien ulottuvuuksien esiintymistä yksiköiden toiminnassa. Yhdysvaltalainen 
teoreettinen tieto kristillisestä päihdekuntoutuksesta ei luonnollisesti ole 
suoraan siirrettävissä suomalaiseen kontekstiin. Teoreettinen kehys antaa 
kuitenkin laajan ja monipuolisen näkökulman kristilliseen päihdekuntou-
tukseen. 

Yhdistämällä näiden kolmen artikkelin näkökulmia voidaan kristillisen 
päihdekuntoutuksen erityispiirteet ryhmitellä.

Kristillisen päihdekuntoutuksen erityispiirteet

1) rituaalit, usko ja hengellinen toiminta, 
2) turvallinen ja kannustava ilmapiiri, 
3) rakenne ja järjestys, 
4) roolimallit ja mentorointi, 
5) ryhmätoiminnat ja -koheesio, 
6) työvalmiudet ja -harjoittelu ja 
7) perinteiset alkoholikuntoutumiskeinot.
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Taulukko 22:  Kristillisen päihdekuntoutuksen erityispiirteet

Rituaaleihin, uskoon ja hengelliseen toimintaan liittyvät väitteet

”Raamattu ohjaa toimintaamme”, ”Tarjoamme säännöllisesti Raamattu-opetusta”, 
”Pyrimme vahvistamaan henkisiä arvoja materiaalisten arvojen asemasta”, 
”Kannustamme asiakkaita tunnustamaan henkilökohtaisesti uskonsa”,

”Tavoittelemme sitä, että asiakkaat tietävät olevansa hyväksyttyjä”, 
”Pyrimme rakentamaan kannustavan ympäristön”, 
”Tarjoamme tukea perustarpeiden tyydyttämiseen”,

Turvalliseen, kannustavaan ilmapiiriin liittyvät väitteet

Rakenteeseen ja järjestykseen liittyvät väitteet

”Meillä sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus”, 
”Asiakkaamme eivät saa käyttää päihteitä”, 
”Kiroileminen on kiellettyä toiminnassamme”, 
”Korostamme toisten kunnioittamista”, 
”Tiukka kuri on tärkeä osa toimintaamme”, 
”Asiakkaiden tulee noudattaa annettuja sääntöjä”, 

Ryhmätoimintaan ja -koheesioon liittyvät väitteet

”Korostamme kodinomaisuutta toiminnassamme”, 
”Pidämme säännöllisiä yhteisöpalavereja tai vastaavia”, 
”Järjestämme säännöllisiä toimintaryhmiä, kuten laulamista, pelejä tms.”,

Roolimalleihin ja mentorointiin liittyvät väitteet

”Henkilökunnassamme on päihdeongelman omakohtaisesti kokeneita”, 
”Asiakkaillamme on henkilökohtaiset ohjaajat”, 
”Korostamme yhteisöllisyyttä”, 
”Aktivoimme asiakkaitamme säännölliseen virkistystoimintaan”,

Kristillisen päihdekuntoutuksen erityispiirteistä muodostuvia väitteitä on 
esitelty oheisessa taulukossa. 
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Työvalmiuksiin ja -harjoitteluun liittyvät väitteet

 ”Tarjoamme työharjoittelumahdollisuuksia”, 
”Ohjaamme asiakkaita muihin palveluihin, kuten lääketieteellisiin ja lakipalveluihin”, 
”Ohjaamme asiakkaita työllisyystoimistoon”,

Perinteisiin alkoholikuntoutumiskeinoihin liittyvät väitteet

”Toteutamme yhteisöterapian periaatteita”, 
”Tarjoamme katkaisuhoitoa”, 
”Järjestämme päihdevalistusta”, 
”Toimintamme sisältää AA- tai muuta ryhmätoimintaa”.

Toisaalta kristillistä kuntoutusta voidaan tarkastella tavoitteiden ja toimin-
tatapojen näkökulmasta. 

Tavoitteisiin ja toimintatapoihin liittyvät näkökulmat voidaan ryhmitellä 
seuraavasti: 

1) käsitys Jumalasta, rankaiseva vs. armahtava, 
2) merkitys ja hengellisyys, 
3) anteeksianto, 
4) itsensä hyväksyminen ja itsearvostus, 
5) hyväksyntä, 
6) empatia ja 
7) agape-rakkaus.
 
Näihin liittyvät väitteet on esitelty taulukossa 23.
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Taulukko 23:  Kristillisen päihdetyön tavoitteet ja toimintatavat

Jumala-käsitykseen liittyvä väite

”Tavoitteemme on, että asiakkaan käsitys Jumalasta muuttuu 
rankaisevasta anteeksiantavaksi”,

Merkitykseen ja hengellisyyteen liittyvä väite

”Toimintamme tähtää siihen, että asiakas löytää merkityksen elämäänsä”,

Anteeksiantoon liittyvä väite

”Korostamme anteeksiantoa asiakastyössämme”,

Itsensä hyväksymiseen ja itsearvostukseen liittyvä väite

”Itsen hyväksyminen ja itsen arvostaminen ovat tärkeitä 
tavoitteita toiminnassamme”,

Hyväksyntään liittyvä väite

”Tahdomme välittää varauksetonta hyväksyntää kaikille asiakkaillemme”,

Empatiaan liittyvä väite

”Asiakkaan syvä ja ehdoton ymmärtäminen on keskeistä työssämme”,

Agape-rakkauteen liittyvä väite

”Tärkeintä toiminnassamme on ehdottoman ja varauksettoman 
rakkauden välittyminen”.
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”Osa entisistä hoitokodeista toimii nykyään 
tuetun asumisen yksikköinä ja hoidollisesta tai 
kuntoutuksellisesta otteesta halutaan pitää kiin-
ni, vaikka tuotettu palvelu ei olekaan hoidollista 
eikä kuntoutuksellista.” 

”Myös monissa päiväkeskuk sissa toimintaan 
sisältyy voimakkaasti kuntoutumista tukevia 
elementtejä.”

”
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9  Tutkimustulokset kuntouttavasta 
otteesta kristillisessä päihdetyössä

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää kristillisen päihdetyön kuntoutuksel-
lista otetta. Tarkoituksena on analysoida, mikä merkitys erilaisilla kuntou-
tuksen ulottuvuuksilla on yleisesti sekä kristillisen päihdekuntoutuksen 
ulottuvuuksilla erityisesti kristillisten päihdejärjestöjen toimintayksiköissä. 

Tutkimuksen kohteena ovat Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen päivätoi-
minnan, asumisen ja hoidon sekä kuntoutuksen yksiköt. Tutkimus koh-
distuu näiden yksiköiden vastaaviin työntekijöihin. Yksiköiden vastaavien 
työntekijöiden katsotaan tuntevan yksikkönsä toimintaeetoksen ja osaavan 
tältä pohjalta vastata tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimuksen kohdentuminen rajoittaa luonnollisesti saatavan tiedon 
luonnetta. Tutkimus ei tuota tietoa toiminnan käytännöistä, tuloksista ei-
kä asiakkaiden kokemuksista. Tutkimus ei myöskään anna mahdollisuutta 
verrata kristillisen päihdetyön yksiköiden vetäjien käsityksiä muiden päih-
detyön yksiköiden käsityksiin. 

Tämän tutkimuksen perusteella ei siis ole mahdollista ottaa kantaa sii-
hen, ovatko jotkin esiin nousevat näkökulmat erityisen tyypillisiä juuri kris-
tilliselle päihdetyölle. Vaikka ne luonnehtivatkin kristillistä päihdetyötä, ne 
saattavat olla läsnä myös ei-kristillisen päihdetyön yksiköissä. 

9.1 Tutkimuksen hypoteesit
Tutkimus perustuu kolmeen hypoteesiin ja keskittyy ensisijaisesti näiden 
hypoteesien testaamiseen. 
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9.2 Kyselytulosten analysointi 
Kysely on toteutettu osana laajempaa kyselyä, jonka toteuttamisen ja vas-
tausprosentit Hostikka on esitellyt toisaalla tässä julkaisussa. Kuntouttavaa 
otetta kartoitettiin yhdellä kysymyksellä, joka oli muotoiltu näin: ”Arvioikaa, 
kuinka hyvin alla olevat väitteet teidän mielestänne kuvaavat palveluanne.” 
Väitteitä oli yllä luetellut viisikymmentä ja niihin vastattiin asteikolla ”Erit-
täin hyvin”, ”Melko hyvin”, ”Melko huonosti”, ”Erittäin huonosti” ja ”En osaa 
sanoa”. Vastausten analysointi on toteutettu testaamalla kolmea hypoteesia 
tilastollisin menetelmin. 

Ensimmäisen hypoteesin osalta analyysi on edennyt siten, että hypotee-
sia tukevien väittämien vastauksien jakaumaa on tarkasteltu seuraavasti: 

HYPOTEESI 1: 
”Kristillisessä päihdetyössä vaikuttaa koko toimintakenttää yhdistävä 
kuntoutuksellinen eetos, jonka mukaisesti tärkeintä kristillisessä päihde-
työssä on ihmisen kokonaisvaltainen ja ehtoja asettamaton rakastami-
nen.” 

HYPOTEESI 2:
 ”Kristillisen päihdetyön toimintayksiköissä on yhteisestä eetoksesta 
huolimatta kuntoutukselliseen otteeseen liittyviä eroja.” 

HYPOTEESI 3:
 ”Erot kuntoutuksellisessa otteessa eivät selity toimintamuodolla. Tämä 
tarkoittaa sitä, että erot eivät ensisijaisesti ole esimerkiksi päiväkeskus-
ten ja hoidollisten yksiköiden tai asumisyksiköiden ja hoidollisten yksi-
köiden välillä, vaan yhden päiväkeskuksen kuntoutuksellinen ote saattaa 
olla samanlainen kuin jonkin asumisyksikön ja hoidollisen yksikön mutta 
erota toisesta päiväkeskuksesta.”

Tutkimuksen hypoteesit
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Hypoteesi saa vahvistusta, mikäli kaikki tai lähes kaikki vastaajat ovat samaa 
mieltä hypoteesin kanssa, ja se vastaavasti kumoutuu, mikäli näin ei ole. 

Toisen hypoteesin osalta on analysoitu sitä, kuinka epäyhtenäisesti vastaa-
jat vastaavat kyselyyn. Hypoteesi saa vahvistusta, mikäli useissa kuntou-
tuksellista otetta mittaavissa kysymyksissä vastaukset poikkeavat toisistaan 
huomattavasti, ja se vastaavasti kumoutuu, mikäli tällaista hajontaa ei löydy. 

Ensimmäisen ja toisen hypoteesin analyysissa on tukeuduttu vastaus-
ten jakautumiseen eri vastausvaihtoehtojen välillä: vähäinen jakautuminen 
kertoo yhdensuuntaisesta ajattelusta ja suuri vaihtelu vastausten jakautu-
misesta. 

Kolmannen hypoteesin lähtöoletuksena on, että toinen hypoteesi osoit-
tautuu paikkansapitäväksi. Kolmatta hypoteesia on analysoitu siten, että on 
tarkasteltu, selittävätkö toimintamuodot – päivätoiminta, asumistoiminta 
ja hoitotoiminta – kuntoutuksellisessa otteessa havaittuja eroja. Koska ai-
neisto on kohtuullisen pieni, analyysissa on hyödynnetty Kruskall Wallsin 
testausta, joka soveltuu tällaisten aineistojen ja kysymysten analysointiin. 
Hypoteesi saa vahvistusta, mikäli toimintamuodot eivät merkittävästi selitä 
eroja, ja se vastaavasti kumoutuu, mikäli toimintamuodot selittävät eroja.
 

9.3 Ensimmäinen hypoteesi yhdistävästä 
kuntoutuksellisesta eetoksesta 

HYPOTEESI 1: ”Kristillisessä päihdetyössä vaikuttaa koko toiminta-
kenttää yhdistävä kuntoutuksellinen eetos, jonka mukaisesti tärkein-
tä kristillisessä päihdetyössä on ihmisen kokonaisvaltainen ja ehtoja 
asettamaton rakastaminen.” 

Ensimmäisen hypoteesin lähtökohtana on ajatus kristillisen päihdetyön yh-
teisestä eetoksesta, joka ohjaa kuntouttavaa otetta toimintamuodoista vä-
littämättä. Tämä eetos voidaan nähdä kuntoutuksellisena tekijänä kahdesta 
syystä. 

Luku 9



89

Vaikka voidaan ajatella, että eetos ei teknisesti ajateltuna ole kuntoutuksellis-
ta, se liittyy kuitenkin suoraan kuntoutuksen arvoihin ja välillisesti moniin 
kuntoutuksen ulottuvuuksiin. 

Ajatus ehdoitta hyväksyvästä rakkaudesta kristillisen päihdetyön kun-
toutuksellisesti ohjaavana eetoksena pohjautuu kahteen asiaan. Se perustuu 
yhtäältä järjestökentän itseymmärrykseen ja toisaalta tämän tutkimuksen 
taustalla oleviin yhdysvaltalaisiin meta-analyyseihin, joissa näkemys nousi 
esiin. Tutkimukset nostivat kristillisen päihdetyön keskeisiksi asioiksi muun 
muassa turvallisen ja kannustavan ilmapiirin, itsearvostuksen ja hyväksyn-
nän. 

Näihin periaatteisiin tukeutuen on tässä tutkimuksessa muotoiltu seu-
raavat kolme väitettä, joita voidaan käyttää ensimmäisen hypoteesin arvioi-
misessa.

 ”Tavoittelemme sitä, että asiakkaat tietävät olevansa hyväksyttyjä”, 
 ”Itsen hyväksyminen ja itsen arvostaminen ovat tärkeitä tavoitteita”, 
	”Tahdomme välittää varauksetonta hyväksyntää kaikille asiakkail- 
 lemme”. 

Nämä väittämät sanoittavat sitä ehdottoman rakkauden ja hyväksynnän 
eetosta, jota kristilliseen terminologiaan tukeutuen voidaan kutsua aga-
pe-rakkaudeksi. Tämä Uuden testamentin teksteihin ja kieleen palautuva 
termi viittaa pyyteettömään rakkauteen, joka ei rakasta jotain siksi, että se 
on hyvää tai rakastettavaa, vaan se rakastaa ehdoitta antaakseen kohteelleen 
hyvää. 

9.3.1 Kohtaamisen eetos neljän väitteen kautta

Teoreettisen kirjallisuuden kartoittamisessa huomio kiinnittyi William M. 
Millerin näkemykseen suomessakin laajasti käytetyn motivoivan haastat-
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1. määrittelee kuntouttamisen kannalta keskeistä ihmiskuvaa 
2. ohjaa kuntoutuksellisesti usein ratkaisevana pidettyä kohtaamista 

Kristillisen päihdetyön yhteinen eetos
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”Tavoittelemme 
sitä, että asiak-
kaat tietävät 
olevansa 
hyväksyttyjä”

telun tehosta. Artikkelissaan Rediscovering Fire (2000) Miller päätyy totea-
maan, ettei motivoivan haastattelun teho perustu menetelmään vaan koh-
taamiseen, nimenomaan kohtaamisen eetokseen. Miller luonnehtii tätä 
kohtaamisen hyväksyvää asennetta agape-termillä ja viittaa nimenomaan 
Uuden testamentin teksteihin tässä yhteydessä. 

Millerin kannustamana kyselyyn lisättiin vielä yksi eetosta mittaava ky-
symys, jossa agape-rakkaus oli muotoiltu erittäin vahvasti toiminnan tär-
keimmäksi asiaksi.

	”Tärkeintä toiminnassamme on ehdottoman ja varauksettoman   
 rakkauden välittyminen”. 

Tämä on siis neljäs kysymys, jota käytetään ensimmäisen hypoteesin arvioi-
miseen. 

9.3.2 Vastaajat kokivat väitteiden kuvaavan eetostaan

Kukin vastaaja arvioi sitä, kuinka hyvin mikäkin väittämä kuvaa oman yk-
sikön toimintaa asteikolla ”Erittäin hyvin” (4), ”Melko hyvin” (3), ”Melko 
huonosti” (2) ja ”Erittäin huonosti” (1). Vastaajien väittämäkohtaiset kes-
kiarvot vaihtelivat välillä 1,7–3,9. 

Vastauskeskiarvo jäi kahdenkymmenen vastauksen kohdalla alle kolmen 
ja oli kolmenkymmenen vastauksen kohdalla yli kolmen. Tämä kertonee 
siitä, että vastaajat tunnistivat väittämin kuvatuissa kuntoutuksen näkökul-
missa paljon omaa työtään kuvaavia näkökulmia. 

Ensimmäisen hypoteesin kannalta keskeistä on, että neljästä korkeimman 
keskiarvon saaneesta väittämästä kolme oli niitä, joiden avulla tarkasteltiin 
agape-rakkauteen liittyvän eetoksen roolia. Kaikista viidestäkymmenestä 
väitteestä kaikkein korkeimman keskiarvon sai väite ”Tavoittelemme sitä, 
että asiakkaat tietävät olevansa hyväksyttyjä” (keskiarvo oli 3,9), ja peräti 88 
prosenttia vastaajista ilmoitti väitteen kuvaavan yksikön toimintaa ”erittäin 
hyvin”. 

Kaikki loput vastaajat katsoivat väitteen kuvaavan yksikön toimintaa 
”melko hyvin”, eli kukaan ei suhtautunut kielteisesti (”melko/erittäin huo-
nosti”) väitteeseen. Myös väitteiden ”Itsen hyväksyminen ja itsen arvosta-
minen ovat tärkeitä tavoitteita toiminnassamme” ja ”Tahdomme välittää 

”
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varauksetonta hyväksyntää kaikille asiakkaillemme” keskiarvot olivat hyvin 
korkeat, edellisen 3,8 ja jälkimmäisen 3,7. 

Edellisen väittämän vastausjakauma oli 62 ”erittäin hyvin”, 18 ”melko 
hyvin” ja 1 ”melko huonosti” ja jälkimmäisen vastaava 57 ”erittäin hyvin”, 
24 ”melko hyvin” ja 1 ”melko huonosti”.  

Sen sijaan neljäs väite ”Tärkeintä toiminnassamme on ehdottoman ja va-
rauksettoman rakkauden välittyminen” ei saanut yhtä yksimielistä vastausta. 
Vastausten keskiarvo oli 3,4 ja jakauma monipuolisempi: 42 vastasi ”erittäin 
hyvin”, 27 ”melko hyvin”, 7 ”melko huonosti” ja 1 ”erittäin huonosti”. Väite 
on myös koettu vaikeaksi vastata, sillä kuusi vastaajaa ei ollut vastannut 
mitään, kun muissa kolmessa puuttuvia vastauksia oli vain yksi tai kak-
si.  On mahdollista, että vaikka ehdottoman ja varauksettoman rakkauden 
välittyminen on kolmen yllä olevan väitteen vastausten perusteella erittäin 
keskeistä, sen nimeäminen tärkeimmäksi toiminnaksi on lisännyt hajontaa 
ja epävarmuutta. 

Vastausten jakauman perusteella ensimmäinen hypoteesi saa merkittä-
vää vahvistusta. Neljästä väitteestä kolmeen vastaajat vastasivat lähes yksi-
mielisen myönteisesti. Kristillisen päihdetyön oletettu itseymmärrys heijas-
tuu vastauksiin johdonmukaisesti kaikista toimintamuodoista. On tärkeä 
korostaa, että vastauksista ei ole pääteltävissä, miten asiakastyö toteutuu, 
saati millaisia vaikutuksia rakastavalla otteella olisi päihdetyössä. 

Ensimmäisen hypoteesin tarkoitus oli dokumentoida ja tilastollisesti 
osoittaa, että kristillisen päihdetyön toimijat pitävät johtavana periaat-
teenaan sitä, että asiakas tietää olevansa hyväksytty. Tämänsisältöinen 
väite päätyi kaikkein korkeimman keskiarvon saaneeksi väitteeksi lähes yk-
simielisten vastausten turvin. 

9.4 Toinen hypoteesi erilaisista kuntoutuksellisista 
painopisteistä 

HYPOTEESI 2: ”Kristillisen päihdetyön toimintayksiköissä on yhteises-
tä eetoksesta huolimatta kuntoutukselliseen otteeseen liittyviä eroja.” 

Toisen hypoteesin lähtökohtana on oletus siitä, että monet kuntoutuksel-
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lisuuteen liittyvät näkökulmat erottavat kristillisen päihdetyön yksiköitä 
toisistaan. Oletus oli, että vaikka ensimmäinen hypoteesi saisi vahvistusta 
ja toimijoita yhdistävä eetos olisi olemassa, tavat nähdä oman työn kuntou-
tuksellinen luonne vaihtelevat. 

Toisen hypoteesin testaamisen ensimmäinen tarkoitus oli tarkastella, 
onko hypoteesi oikeansuuntainen. Toisaalta selvitetään, mitkä ovat mah-
dollisesti niitä kuntoutuksellisia ulottuvuuksia, joiden suhteen kristillisen 
päihdetyön toimintayksiköt jakautuvat. 

9.4.1 Kuntoutuksellisen otteen eroihin liittyvien väitteiden 
valitseminen

Tarkastelun lähtökohtana oli vastauksissa esiintyvien erojen analysointi. 
Analysoitavaksi otettiin kaikki sellaiset väitteet, jotka täyttivät kaksi kri-
teeriä.  

Ensinnäkin väittämään oli tullut vähintään kaksi vastausta kaikista nel-
jästä vastausvaihtoehdosta: ”Erittäin hyvin”, ”Melko hyvin”, ”Melko huonos-
ti” ja ”Erittäin huonosti”. Hypoteesinmukainen kuntoutuksellisen näkemyk-
sen jakautuminen ei siis toteutunut, mikäli vastaajat käyttivät vain kolme 
vastausvaihtoehtoa (tai vain kaksi vastausvaihtoehtoa, kuten oli tilanne kol-
men väittämän kohdalla) tai mikäli johonkin neljästä vastausvaihtoehdosta  
tuli vain yksi vastaus. 

Toiseksi kun yhdistettiin keskenään ”Erittäin hyvin” ja ”Melko hyvin” 
sekä toisaalta ”Erittäin huonosti” ja ”Melko huonosti”, niin saatiin kahden 
vastauksen jakauma. Edellytys oli, että molempia vaihtoehtoja oli vähintään 
kolmekymmentä prosenttia: sellaisia jakaumia, joissa ”Erittäin/melko hy-
vin” tai ”Erittäin/melko huonosti” -vastauksia oli alle 30 prosenttia kaikista 
vastauksista, ei otettu mukaan tarkasteluun.  

Näin tarkastellen väittämät jakautuivat seuraavasti: tarkasteluun jäi mu-
kaan 17 väitettä, jotka täyttivät molemmat kriteerit, ja 33 väitettä karsiutui 
pois.  Tässä luvussa tarkastellaan tarkemmin niitä 17 väitettä, joihin liittyi 
vastausten jakautuminen. 

Kaikki nämä väitteet sekä niihin tulleiden vastausten jakauma on esitetty 
taulukossa 24. 
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                                     % Erittäin 
hyvin

Melko 
hyvin

Melko
huonosti

Erittäin 
huonosti

Keskitymme työssämme ensisijaisesti asiakkaan 
päihdeongelmaan. 8 48 38 8

Lääketieteelliset keinot terveyden parantamiseksi ovat 
keskeisiä asiakastyössämme. 9 37 24 30

Käytämme työtä ja erilaisia työharjoittelun muotoja 
asiakastyössämme. 34 32 27 7

Raamattu ohjaa toimintaamme. 16 40 19 25

Tarjoamme säännöllisesti Raamattu-opetusta. 10 31 14 45

Kannustamme asiakkaita tunnustamaan 
henkilökohtaisesti uskonsa. 7 32 25 35

Meillä sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus. 22 38 22 19

Asiakkaamme eivät saa käyttää päihteitä. 34 18 17 30

Kiroileminen on kiellettyä toiminnassamme. 18 38 27 18

Tiukka kuri on tärkeä osa toimintaamme. 3 41 35 22

Henkilökunnassamme on päihdeongelman 
omakohtaisesti kokeneita. 33 34 15 18

Asiakkaillamme on henkilökohtaiset ohjaajat. 28 24 22 26

Järjestämme säännöllisiä toimintaryhmiä, kuten 
laulamista, pelejä tms. 42 22 29 7

Toteutamme yhteisöterapian periaatteita. 21 38 29 13

Järjestämme päihdevalistusta. 18 39 27 16

Toimintamme sisältää AA- tai muuta ryhmätoimintaa. 18 32 24 26

Tavoitteemme on, että asiakkaan käsitys Jumalasta 
muuttuu rankaisevasta anteeksiantavaksi. 35 32 12 21

Taulukko 24:  Väitteet, joiden vastausten jakauma täytti vaaditut kaksi kriteeriä, vastaus-
ten jakautuminen, prosenttia (pyöristysten takia summa ei välttämättä ole 100). 
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9.4.2 Kuntoutuksellisen otteen eroihin liittyvät aiheryhmät

Vastauksia voi tarkastella kahdella tasolla: yhtäältä sen suhteen, kuinka voi-
makas jakautuminen oli, eli kuinka suora yksittäisen väitteen jakauma oli, ja 
toisaalta sen suhteen, mitä nämä näkemyksiä jakaneet vastukset sisällöllises-
ti olivat. Käyn 17 väittämää läpi siten, että tarkastelen niitä sisältöteemoittain 
ja esittelen samalla jakaumien voimakkuutta. 

Tutkimuksen teoreettista taustaa esitelleessä taustaluvussa on taulukoissa 
21–23 esitelty aihealueet, joihin väittämät liittyvät. Ensimmäisen havainnon 
voi tehdä siitä, mistä ryhmistä ei löydy lainkaan sellaisia väittämiä, joiden 
osalta hajonta olisi ollut suurta. 

Tällaisia ryhmiä on neljä: ”Kuntoutuksellinen ote”, ”Kuntoutuksen ta-
voitteet”, ”Kuntoutuksen arvot” sekä ”Turvallinen, kannustava ilmapiiri”. 
Näihin ryhmiin liittyvistä kysymyksistä siis ei löytynyt merkittävää hajon-
taa, eli niiden suhteen vastaukset ovat yhdensuuntaisia.

 Sen sijaan on nähtävissä, että kolme eri aiheryhmää on vahvasti edus-
tettuina: ”Perinteisiin alkoholikuntoutumiskeinoihin liittyvät väitteet”, ”Ra-
kenteeseen ja järjestykseen liittyvät väitteet” sekä ”Rituaaleihin, uskoon ja 
hengelliseen toimintaan liittyvät väitteet”. Tarkastelen näitä kolmea ryhmää 
kutakin erikseen. 

9.4.3 Yhteistä näkökulmaa kuntoutuksellisiin keinoihin ei ole

Ensinnäkin kristillisen päihdetyön toimipisteet jakautuvat selkeästi suh-
teessa perinteisiin alkoholikuntoutumiskeinoihin, joihin liittyivät väitteet 
yhteisöhoidosta, päihdevalistuksesta sekä AA- tai muusta ryhmätoimin-
nasta. Kaikkien näiden jakaumat ovat huomattavan tasaiset, eikä ole mää-
riteltävissä, mikä olisi kristillisten päihdejärjestöjen yhteinen suhde näihin 
kuntoutuksellisiin kysymyksiin. 

Lisäksi aiheryhmän neljäs väite, ”Tarjoamme katkaisuhoitoa”, täytti myös 
toisen yllä mainituista kriteereistä ja jäi 17:n joukosta pois vain siksi, että 
”Erittäin hyvin” tai ”Melko hyvin” vastauksia oli yhteensä vain 22 prosenttia 
vastauksista vaaditun 30 prosentin asemasta. Selkeästi näyttää siltä, että suh-
teessa perinteisiin alkoholikuntoutumiskeinoihin vaihtelu on suurta. Tämä 
tukee hypoteesia kaksi.  
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”Korostamme 
toisten 
kunnioitta-
mista.”

9.4.4 Suhde kuriin ja päihteettömyyteen ovat erilaisia eri 
toimipisteissä

Toiseksi tutkitut toimipisteet eroavat toisistaan selvästi suhteessa rakentee-
seen ja järjestykseen. Vastaukset väitteisiin sääntöjen rikkomisesta seuraa-
vasta rangaistuksesta, päihteiden käytöstä, kiroilemisesta ja tiukasta kurista 
jakautuvat hyvin tasaisesti. Ei voida sanoa, että vastaajien kannat noudat-
taisivat jotain tiettyä linjaa. 

Hyvän vertailukohdan saa saman aiheryhmän kahdesta muusta väittees-
tä: Ensinnäkin 94 prosenttia vastaajista katsoi väitteen ”Asiakkaiden tulee 
noudattaa annettuja sääntöjä” kuvaavan yksikön toimintaa ”Erittäin hyvin” 
tai ”Melko hyvin”, eli vastaukset olivat vahvasti samansuuntaisia. Toisek-
si yksi kaikkein yksimielisimmistä vastauksista liittyi tähän aihealueeseen 
kuuluneeseen väitteeseen ”Korostamme toisten kunnioittamista”, joka kuva-
si yksikön toimintaa 79 prosentin mielestä erittäin ja 21 prosentin mielestä 
melko hyvin. Nämä samaan aiheryhmään kuuluneiden vastausten toisen-
tyyppinen vastausrakenne alleviivaa kuriin ja järjestykseen liittyvää hajon-
taa muiden kysymysten osalta. 

Vaikka sääntöjen noudattamisesta ollaan yhtä mieltä, noudattamatta jät-
tämisestä seuraavan rangaistuksen suhteen näkemykset jakautuvat. Oma 
erityiskysymyksensä on tietysti suhtautuminen päihteiden käyttöön, joka 
heijastelee yksiköiden erilaisia tarkoituksia ja periaatteita. Tämän kyselyn 
valossa näyttäisi siltä, että Sininauhaliiton päihdetyön yksiköt jakautuvat 
suhteessa päihteellisyyteen ja päihteettömyyteen lähes täsmälleen puoliksi. 
Jakauma on koko kyselyn mittakaavassa häkellyttävän tasainen.2 

9.4.5 Näkemykset uskosta ja hengellisestä toiminnasta vaihtelevat

Kolmas suurta vastausten vaihtelua aiheuttanut aiheryhmä liittyy uskoon ja 
hengelliseen toimintaan. Väitteet Raamatun toimintaa ohjaavasta roolista, 
Raamattu-tuntien järjestämisestä sekä asiakkaiden kannustamisesta henki-
lökohtaisen uskon tunnustamiseen vaihtelivat merkittävästi. 

”

2 Suhde päihteettömyyteen on yksi niistä viidestä väitteestä, jotka ei-parametrin Khii-toiseen-yhteensopi-
vuustestin mukaisesti noudattaa tasajakaumaa. Nämä viisi väitettä, joiden vastaukset siis jakautuvat tilastolli-
sen analyysin mukaan tasaisesti, ovat: ”Tavoitteenamme on, että asiakas hallitsee elämäntilanteensa”, ”Meillä 
sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus”, ”Asiakkaamme eivät saa käyttää päihteitä”, ”Asiakkaillamme on 
henkilökohtaiset ohjaajat” ja ”Toimintamme sisältää AA- ja muuta ryhmätoimintaa”. Näiden viiden väittämän 
suhteen vastausten jakauma oli siis kaikkein tasaisin eli vähiten mihinkään vastausvaihtoehtoon painottunut. 
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Näiden vastausten perusteella on helppo todeta, että kristillisen päihde-
työn yhdistävä linja ei löydy suhtautumisesta näihin kysymyksiin. Päinvas-
toin, toisen hypoteesin oletus erilaisista kuntoutuksellisista näkökulmista 
saa vahvistusta tästä aihealueesta. Tähän ryhmään voidaan nostaa myös 
kyselyssä hieman irrallinen väite asiakkaan Jumala-kuvan muuttumisesta 
rankaisevasta armolliseksi, joka täydentää kuvaa jakautuvista vastauksista. 

Lisäksi aiheryhmän väite ”Pyrimme vahvistamaan henkisiä arvoja ma-
teriaalisten arvojen asemasta” jäi pois tarkastelusta samasta syystä kuin yllä 
todettu väite katkaisuhoidon tarjoamisesta: ”Erittäin hyvin” ja ”Melko hy-
vin” vastauksia oli yhteensä 22 prosenttia. Kokonaisuutena vastausten viesti 
on selvä: kristillisen päihdetyön yksiköiden näkemys uskoon ja hengelliseen 
toimintaan liittyvissä kysymyksissä vaihtelee merkittävästi. 

Sen lisäksi, että näihin kolmeen aihealueeseen liittyneet vastaukset ja-
kautuivat selkeästi, muutamia muita yksittäisiä vastausjakaumia on syytä 
tarkastella. Otan esiin kolme yksittäistä ja hyvin keskeistä väitettä.

9.4.6 Vaihtelua suhteessa kokemusasiantijuuteen ja lääketieteiseen 

Kysymys omakohtaisesta päihdeongelmaan liittyvästä kokemuksesta on kes-
keinen Sininauhaliiton jäsenjärjestökentällä. Väite ”Henkilökunnassamme 
on päihdeongelman omakohtaisesti kokeneita” alleviivaa omakohtaisuuden 
keskeisyyttä. 67 prosenttia vastasi ”Erittäin hyvin” tai ”Melko hyvin”, mutta 
samanaikaisesti on huomattava, että kolmannes vastauksista ei kuulu näi-
hin kahteen ryhmään ja että ”Erittäin huonosti” on suurempi ryhmä kuin 
”Melko huonosti”. 

Toinen tärkeä jakautuminen tapahtuu suhteessa lääketieteeseen. 
Vastauk set väitteeseen ”Lääketieteelliset keinot terveyden parantami-
seksi ovat keskeisiä asiakastyössämme” jakautuvat selvästi ja varsin ta-
saisesti. Koska yksiköiden ja toimintamuotojen työskentely on niin erilaista, 
näiden erojen voi olettaa aiheutuvan toimintamuodoista. Tähän kysymyk-
seen palataan kolmannen hypoteesin tarkastelun yhteydessä. 

9.4.7 Keskittyminen päihdeongelmaan ei ensisijaista

Lopulta kiinnostavaa on tarkastella päihdetyön kannalta erittäin keskeistä 
väitettä ”Keskitymme työssämme ensisijaisesti asiakkaan päihdeongelmaan”. 
Vastaukset tähän väittämään välttelevät ääripäitä, sillä vain 8 prosenttia vas-

”
”Henkilö-
kunnassamme 
on päihde-
ongelman 
oma-
kohtaisesti 
kokeneita.”
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”Työotteessa 
kohteena 
nähdään 
kokonaisvaltai-
sesti ihminen 
eikä vain 
hänen päihde-
ongelmansa.”

tasi ”Erittäin hyvin” ja 8 prosenttia ”Erittäin huonosti”, joten vastaukset ker-
tovat samanmielisestä suhtautumisesta. 

”Melko huonosti” ja ”Erittäin huonosti” -vastausten suuren osuuden (yh-
teensä 46 prosenttia) voinee tulkita kertovan yhtäältä työmuodoista, jotka 
tavoittavat myös monia muita kuin päihdeongelmaisia. Toisaalta se paljastaa 
jotain työotteesta, jossa kohteena nähdään kokonaisvaltaisesti ihminen eikä 
vain hänen päihdeongelmaansa. 

9.4.8 Kuntoutuksellisten otteiden erilaisuus on tosiasia

Tarkasteltujen vastausten valossa näyttää selvältä, että toinen hypoteesi sai 
merkittävää vahvistusta. Useiden kuntoutuksellisuuteen liittyvien kysymys-
ten suhteen vastaukset jakautuivat, joissain tapauksissa hyvinkin suorasti. 
Vastausten valossa näyttää selvältä, että vaikka ensimmäisen hypoteesin 
tarkastelun yhteydessä löydettiin kristillistä päihdetyötä yhdistävä eetos, 
myös selkeästi erottavia tekijöitä löytyy hyvin keskeisistäkin aiheista, kuten 
suhtautumisesta kristinuskon rooliin kuntoutuksessa sekä suhtautumisesta 
perinteisiin alkoholikuntoutuskeinoihin. 

9.5 Kolmas hypoteesi toimintamuodoista kuntoutuksellisen 
otteen selittäjinä

HYPOTEESI 3: ”Erot kuntoutuksellisessa otteessa eivät selity toimin-
tamuodolla. Tämä tarkoittaa sitä, että erot eivät ensisijaisesti ole 
esimerkiksi päiväkeskusten ja hoidollisten yksiköiden tai asumisyksi-
köiden ja hoidollisten yksiköiden välillä, vaan yhden päiväkeskuksen 
kuntoutuksellinen ote saattaa olla samanlainen kuin jonkin asumisyk-
sikön ja hoidollisen yksikön mutta erota toisesta päiväkeskuksesta.”

Kolmas hypoteesi liittyy oletukseen toimintamuotojen roolista kuntoutuk-
sellisen otteen erojen selittäjänä. Kun edellisessä luvussa on todettu, että 
yksiköiden välillä on selkeästi eroja monien kuntoutukseen liittyvien nä-
kökulmien suhteen, tässä luvussa otetaan tarkasteluun, kuinka paljon vas-
tausten vaihtelu selittyy toimintamuodolla. 

Oletus on, että eroja selittävät tekijät ovat pääsääntöisesti jotain muita 

”
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eivätkä kuntoutuksellisen otteen erot selity toimintamuodoilla. Käytännös-
sä siis kaksi päiväkeskusta tai kaksi tuetun asumisen yksikköä voivat erota 
toisistaan enemmän kuin päiväkeskus ja tuetun asumisen yksikkö. 

9.5.1 Päiväkeskusten, hoidon ja asumisen vertailu

Asia voidaan tutkia selvittämällä, korreloivatko toimintamuoto ja väittä-
mien vastausten vaihtelu keskenään. Koska aineisto on pieni, on analyysissä 
käytetty Kruskall-Wallisin testiä, joka sopii pienille aineistoille ja mielipi-
deväittämille. 

Oletus eli nollahypoteesi, on, että toimintamuodoittain jaettujen vas-
tausten jakaumat ovat keskenään samanlaiset. Vastahypoteesi puolestaan 
on, että ainakin kahden välillä on merkitsevä ero. 

Jotta erot tulevat esiin, täytyy vertailu tehdä kunkin väittämän kohdalla 
kaikkien kolmen parin kesken: 

1) päiväkeskus ja asuminen, 
2) päiväkeskus ja hoito sekä 
3) asuminen ja hoito. 

Näin analysoiden saadaan selville, minkä väittämien vastaukset jakautuvat 
siten, että toimintamuoto selittää jakautumien eroja. Analyysi kertoo myös, 
mitkä toimintamuodot eroavat toisistaan ja eroaako esimerkiksi päiväkes-
kus kahdesta muusta vai eroavatko kaikki toisistaan. 

Tehdyn analyysin tulokset on esitetty taulukossa 25, jossa tilastollista 
merkitsevyyttä ilmaisee oikean sarakkeen luku. Luku kertoo, kuinka paljon 
sattuma oletettavasti selittää vastausten vaihtelua. Kun sattuman osuus on 
pieni ja toimintamuotoselityksen selitysosuus vastaavasti suuri, lukuarvo on 
pieni. Jos arvo on alle 0,050, poikkeama nollahypoteesista on tilastollisesti 
merkitsevä. Siksi nämä kohdat on merkitty *-merkinnällä ja otettu seuraa-
vassa vaiheessa tarkempaan tarkasteluun. 
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Työ asiakkaan kanssa perustuu henkilökohtaiseen suunnitelmaan ja sen 
seurantaan. ,000*

Varmistamme, että asiakas saa apua monelta eri alan ammattilaiselta 
(esim. terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, velkaneuvoja, diakoniatyöntekijä). ,152

Seuraamme asiakkaassa tapahtuvaa muutosta tiiviisti. ,001*

Asiakkaalle tulee antaa vastuuta hänen omasta muutoksestaan. ,501

Tavoitteenamme on, että asiakas hallitsee elämäntilanteensa. ,300

Arjen sujuminen on keskeinen tavoite asiakkaillemme. ,228

Toiminta tähtää selkeään muutokseen asiakkaan fyysisessä ja psyykkisessä 
kunnossa. ,154

On tärkeää, että asiakas oppii aiempaa paremmin osallistumaan yhteisön 
toimintaan. ,306

Keskitymme työssämme ensisijaisesti asiakkaan päihdeongelmaan. ,133

Työmme tavoitteena on puuttua asiakkaan sosiaaliseen syrjäytymiseen. ,409

Lääketieteelliset keinot terveyden parantamiseksi ovat keskeisiä 
asiakastyössämme. ,000*

Käytämme työtä ja erilaisia työharjoittelun muotoja asiakastyössämme. ,031*

Tavoitteenamme on edistää asiakkaan yksilöllistä elämänhallintaa. ,812

Toiminnassamme pyrimme edistämään asiakkaan sosiaalisten verkostojen 
vahvistumista. ,547

Korostamme toiminnassamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja 
valinnanmahdollisuuksia. ,875

Pyrimme edistämään sitä, että asiakas voi elää samanveroista täysipainoista 
elämää muiden ihmisten kanssa. ,986

Raamattu ohjaa toimintaamme. ,110

Tarjoamme säännöllisesti Raamattu-opetusta. ,060

Pyrimme vahvistamaan henkisiä arvoja materiaalisten arvojen asemasta. ,265

Kannustamme asiakkaita tunnustamaan henkilökohtaisesti uskonsa. ,247

Taulukko 25:  Toimintamuodon vaikutus kuntoutukseen liittyviin vastauksiin 
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Tavoittelemme sitä, että asiakkaat tietävät olevansa hyväksyttyjä. ,271

Pyrimme rakentamaan kannustavan ympäristön. ,554

Tarjoamme tukea perustarpeiden tyydyttämiseen. ,160

Meillä sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistus. ,813

Asiakkaamme eivät saa käyttää päihteitä. ,037*

Kiroileminen on kiellettyä toiminnassamme. ,164

Korostamme toisten kunnioittamista. ,712

Tiukka kuri on tärkeä osa toimintaamme. ,330

Asiakkaiden tulee noudattaa annettuja sääntöjä. ,954

Henkilökunnassamme on päihdeongelman omakohtaisesti kokeneita. ,763

Asiakkaillamme on henkilökohtaiset ohjaajat. ,000*

Korostamme yhteisöllisyyttä. ,167

Aktivoimme asiakkaitamme säännölliseen virkistystoimintaan. ,382

Korostamme kodinomaisuutta toiminnassamme. ,283

Pidämme säännöllisiä yhteisöpalavereja tai vastaavia. ,253

Järjestämme säännöllisiä toimintaryhmiä, kuten laulamista, pelejä tms. ,933

Tarjoamme työharjoittelumahdollisuuksia. ,069

Ohjaamme asiakkaita muihin palveluihin, kuten lääketieteellisiin ja 
lakipalveluihin. ,114

Ohjaamme asiakkaita työllisyystoimistoon. ,488

Toteutamme yhteisöterapian periaatteita. ,437
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Tarjoamme katkaisuhoitoa. ,106

Järjestämme päihdevalistusta. ,569

Toimintamme sisältää AA- tai muuta ryhmätoimintaa. ,010*

Tavoitteemme on, että asiakkaan käsitys Jumalasta muuttuu rankaisevasta 
anteeksiantavaksi. ,260

Toimintamme tähtää siihen, että asiakas löytää merkityksen elämäänsä. ,556

Korostamme anteeksiantoa asiakastyössämme. ,600

Itsen hyväksyminen ja itsen arvostaminen ovat tärkeitä tavoitteita 
toiminnassamme. ,436

Tahdomme välittää varauksetonta hyväksyntää kaikille asiakkaillemme. ,884

Asiakkaan syvä ja ehdoton ymmärtäminen on keskeistä työssämme. ,994

Tärkeintä toiminnassamme on ehdottoman ja varauksettoman rakkauden 
välittyminen. ,606

Taulukosta havaitaan, että sellaisia väitteitä, joiden vastausten jakautu-
mista toimintamuoto selittää tilastollisesti merkitsevällä tavalla, on vain 
seitsemän viidestäkymmenestä. Näiden osalta on erikseen selvitettävä, 
esiintyykö ero kaikkien kolmen toimintamuotoparin vai vain yhden tai 
kahden parin välillä. Tämä tarkastelu on esitetty taulukossa 26.

9.5.2 Kuntouttava ote on samankaltainen laitoshoidossa ja 
asumispalveluissa 

Taulukosta selviää, miten toimintamuodot eroavat toisistaan näiden väit-
tämien suhteen. Ensimmäinen havainto on, että ensisijaisesti tilastollisesti 
merkitsevät erot toteutuvat päiväkeskusten ja laitoshoidon välillä: kaikissa 
seitsemässä kohdassa juuri nämä kaksi erottuvat toisistaan. 

Sen sijaan päiväkeskus ja asuminen erottuvat toisistaan tilastollisesti 
merkitsevällä tavalla vain kolmessa kohdassa, jotka kaikki näyttävät liitty-
vän läheisesti toimintamuotojen sisällölliseen eroon.
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Taulukko 26:  Pareittain tehty tarkastelu niistä väittämistä, joiden muutosta toimin-
tamuoto selittää tilastollisesti merkitsevällä tavalla

päiväkeskus 
ja asuminen

päiväkeskus 
ja laitoshoito

asuminen
ja laitoshoito

Työ asiakkaan kanssa perustuu 
henkilökohtaiseen suunnitelmaan
ja sen seurantaan.

,001* ,004* 1,000

Seuraamme asiakkaassa 
tapahtuvaa muutosta tiiviisti. ,057 ,001* ,220

Lääketieteelliset keinot terveyden 
parantamiseksi ovat keskeisiä 
asiakastyössämme.

,017* ,000* ,145

Käytämme työtä ja erilaisia 
työharjoittelun muotoja 
asiakastyössämme.

,565 ,029* ,407

Asiakkaamme eivät saa 
käyttää päihteitä. 1,000 ,040* ,078

Asiakkaillamme on 
henkilökohtaiset ohjaajat. ,001* ,013* 1,000

Toimintamme sisältää AA-
tai muuta ryhmätoimintaa. 1,000 ,028* ,009*

Toimintamuotojen sisällölliset erot liittyvät työotteeseen kuten

 henkilökohtaisiin ohjaajiin (joita on asumispalveluissa mutta ei päi- 
 väkeskuksissa),
 lääkkeiden käyttöön sekä 
 henkilökohtaisten suunnitelmien tekemiseen ja seurantaan. 

Näihin työotteeseen liittyvien erojen lisäksi muita tässä aineistossa näkyviin 
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tulevia tilastollisesti merkitseviä eroja ei ole. Tämä tukee vahvasti sitä, että 
toimintamuoto ei selitä kuntoutuksellisessa otteessa ilmeneviä eroja. 

Vielä vahvempaa tukea hypoteesi saa, kun verrataan asumispalveluita ja 
laitoshoitoa keskenään. Tämän parin kohdalla toimintamuoto ei juuri selitä 
eroja. Ainoa tilastollisesti merkitsevä ero löytyy AA- tai muun ryhmätoi-
minnan sisältymisestä toimintaan. Tämän väittämän suhteen laitoshoito 
eroaa päivätoiminnan lisäksi myös asumisesta. Muuten kyselyn valossa on 
ilmeistä, että kuntouttava ote asumistoiminnassa ei tilastollisesti merkit-
sevällä tavalla eroa laitoshoidon otteesta. 

9.5.3 Toimintamuodot eivät selitä kuntoutuksellisten otteiden 
vaihtelua

Yleisesti voi todeta, että yritys selittää kuntoutukselliseen otteeseen liittyvien 
vastausten vaihtelua toimintamuodoilla ei onnistu. Edellisessä luvussa esiin 
saadut erot eivät monin kohdin ole samoja, jotka tulevat esiin tässä toimin-
tamuodoittain tehdyssä tarkastelussa. 

Esimerkiksi hengellisiin kysymyksiin liittyvät teemat eivät tule näissä 
vertailuissa lainkaan esiin, vaikka juuri niissä oli merkittäviä eroja vastaajien 
kesken. Erot selittyvät siis muilla tekijöillä kuin toimintamuodoilla, eikä ole 
perusteltua sanoa, että jotkut toimintamuodot perustuisivat hengellisem-
pään tai vähemmän hengelliseen otteeseen kuin toiset. 

9.6 Johtopäätökset
Kristillisen päihdetyön keskeisiä toimintamuotoja, päiväkeskuksia, asu-
mispalveluja ja hoidollisia palveluja, yhdistää yhteinen eetos, joka kiteytyy 
väitteen ”tavoittelemme sitä, että asiakkaat tietävät olevansa hyväksyttyjä” 
saamaan lähes yksimieliseen tukeen. Myös tavoitteet itsensä hyväksymisestä 
ja arvostamisesta sekä varauksettoman hyväksymisen välittämisestä kaikille 
asiakkaille yhdistivät kaikkia vastaajia. 

Toisaalta ilmeni, että toimipaikkojen välillä on suuria eroja suhtautumi-
sessa moniin tutkittuihin kuntoutuksellisuuden elementteihin, kuten perin-
teisiin päihdekuntoutusmuotoihin, rakenteisiin ja järjestykseen. Huomion-
arvoista on, että erot olivat erityisen merkittävät myös suhteessa kuntoutuk-
sen hengelliseen otteeseen ja hengellisiin työkaluihin. 

Lu
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Yhdistämällä ensimmäisen ja toisen hypoteesin toteutumisen tarkaste-
lun voidaan todeta, että kristillisellä päihdetyöllä on yhteinen eetos, mutta se 
ei löydy perinteisesti hengelliseksi katsottujen näkökulmien (Raamatun ko-
rostaminen tai uskon tunnustamiseen ohjaamisen) tai työkalujen (Raamat-
tu-tunnit) alueelta vaan välittämisestä ja hyväksymisestä. Siinä missä suhde 
Raamattuun näyttää erottavan kuntoutuksellisia näkemyksiä, välittäminen 
ja hyväksyminen yhdistävät eri yksiköiden toimintaa ohjaavia käsityksiä. 

Toimipisteiden erot eivät tutkimuksen mukaan selity toimintamuodolla. 
Päiväkeskukset eroavat jonkin verran asumisen ja hoidon yksiköistä, mutta 
lähinnä sellaisten teemojen suhteen, jotka ovat toiminnan luonteiden ero-
jen takia ilmeisiä. Asumisen ja hoidon kuntoutuksellisen otteen erot eivät 
ainakaan tämän kyselyn avulla tulleet esiin oikeastaan lainkaan. Kaikkia 
toimintoja yhdistää samankaltainen kuntouttamiseen tähtäävä työote. 

Toisaalta havaitut erot eivät selity toimintamuodoilla. Tämä tarkoittaa 
siis sitä, että kuntoutuksellista otetta tarkasteltaessa ei ole syytä olettaa, että 
päiväkeskusten, asumisen ja hoidon yksiköiden välillä olisi lähtökohtaisesti 
merkittävä eroa työotteen suhteen. Yhteistä on paljon ja todennäköisesti 
järjestävä taho, rahoittajan toive tai työntekijöiden intressit selittävät eroja 
paremmin kuin itse toimintamuoto. 

Tutkimukseen liittyy merkittäviä soveltamisen rajoitteita. Yksiköiden 
vastuullisten työntekijöiden vastaamisesta ei luonnollisesti voida tehdä 
tulkintoja yksiköiden toimintakäytännöistä, vaikutuksista tai asiakkaiden 
kokemuksista. Näitä pitäisi tutkia toisin menetelmin. 

Toisaalta tässä esiin nostettuja ajatuksia kristillisen päihdetyön eetok-
sesta ei ole tämän tutkimuksen puitteissa mahdollista verrata muiden toi-
mijoiden eetokseen: on mahdollista, että samanlainen eetos löytyisi myös 
muista päihdetyön toimipisteistä tai mistä tahansa asiakastyön toimipistees-
tä. Puhuminen kristillisen päihdetyön eetoksesta ei siis tarkoita, että tämä 
eetos nimenomaan erottaisi kristillisen päihdetyön toimijat joistain muista 
toimijoista. Tämän tutkimuksen avulla on vain todettavissa, missä asioissa 
kristillisen päihdetyön toimijat ovat yksimielisiä ja missä asioissa heidän 
kuntoutusta koskevat näkökulmansa jakautuvat. Luku 9



105

Lähteet 
Osan 1 on kirjoittanut Henna Hostikka.  
Osan 2 ovat kirjoittaneet Katariina Hänninen ja Marja-Liisa Laapio.
Osan 3 on kirjoittanut Pekka Lund. 

Osa 1: Luvut 1– 4 

Kristillisten päihdejärjestöjen toiminta
Eronen, Anne; Hakkarainen, Tyyne, Londén, Pia; Peltosalmi, Juha; Särkelä, 

Riitta (2013). Järjestöbarometri 2013. SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry.
 
Hostikka, Henna; Salonen, Anna S.; Rantala, Heikki (2012). Kristillisen päihde-

työn barometri 2011. Sininauhaliitto.

Kuussaari, Kristiina; Ronkainen, Jenni-Emilia; Partanen, Airi; Kaukonen, 
Olavi; Vorma, Helena (2012). Kuntoutuksesta katkaisuun. Päihdetapauslaskenta 
palvelujärjestelmän kuvaajana. Yhteiskuntapolitiikka 77 (2012):6

Lund, Pekka (2008). Päihdetyön päiväkeskus – Katoava työmuoto vai tärkeä osa pal-
veluketjua? Sininauhaliitto.

Pessi, Anne Birgitta; Oravasaari, Tomi (2010). Kansalaisjärjestötoiminnan ytimes-
sä. Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoimin-
nasta. Avustustoiminnan raportteja 23. Raha-automaattiyhdistys. Yliopistopaino, 
Helsinki. http://www.kansalaisareena.fi/RAYraportti23.pdf

Pitkänen, Sari & Lampinen, Pauliina (2011). Kohdentamalla kehittyneemmiksi, 
verkostoitumalla vahvemmiksi. Kahdeksan välityömarkkinoihin liittyvän 
ESR-hankkeen nippuarvioinnin loppuraportti (http://www.vates.fi/Raportit).

Tedre, Silva ja Perälä, Riikka (2010). Työllistetyt – uudet hoivatyön näkymättö-
mät? Työelämän tutkimus 3/2010, 298–304.



106

Tedre, Silva; Pulkkinen Anneli (2010). Palvelu, johon köyhyys tiivistyy. 
Tutkimus kristillisen päihdetyön päiväkeskuksista. Diakonian tutkimus 2/2010, 
115–142.

Rantala, Heikki (2012). Sosiaalinen työllistäminen ja kristillinen päihdetyö. 
Teoksessa Henna Hostikka, Anna S. Salonen & Heikki Rantala. Kristillisen päihde-
työn barometri 2011. Sininauhaliitto.

Rocherster, Cloin & Paine, Angela Ellis & Howlett, Steven & Zimmeck, Meta
(2010). Volunteering and Society in the 21st Century. New York: Palgrave Macmil-
lian.

Silfvast, Katrina (2010). ”Tarvittaessa keskustelemme hengellisistä asioista” – tutki-
mus kristillisten päihdejärjestöjen toiminnasta. Sininauhaliitto.

Ympäristöministeriön tiedote 15.12.2011. Hallitus haluaa poistaa pitkäaikaisasun-
nottomuuden kokonaan. http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tiedot-
teet_2011

Osa 2: Luku 7 

Ikääntyvät asiakkaat 
Yksityiskohtaisempia vastauksia artikkelissa käsiteltyihin teemoihin löytyy vuonna 
2014 julkistetusta Kaikki hyvin kotona? -kirjasta, jota varten kirjoittajat kävivät 
haastat telemassa ikääntyneitä asukkaita sekä työntekijöitä jäsenjärjestöjen asumisyksi-
köissä. 

www.ikaantyneidenpaihdetyo.fi

http://www.ym.fi/fi-
FI/Asuminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Ikaantyneiden_asumisen_kehittamisohjelma

Aira, Marja (2007) Ikääntyminen, alkoholi ja lääkkeet. Teoksessa Alanko, Anna & 
Haarni, Ilka (Toim.) Ikääntyminen ja alkoholi. Sininauhaliitto, Helsinki.

Haarni, Ilka & Hautamäki, Lotta (2008) Ikääntyvät juomatavat: Elämänkokemus
ja muuttuva suhde alkoholiin. Gaudeamus. Helsinki.

Hänninen, Juha (2013) Saattohoito kotona vaatii monenlaista tukea. Lääkärilehti 
36/2013 (6.9.2013) Nettilinkki: http://www.laakarilehti.fi/kommentti/?opcode=
 show/news_id=13770/type=7 



107

Härkönen, Janne (2013) Not a wet generation but a wet nation – The dynamics of 
change and stasis in the Finnish drinking culture from 1968–2008. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen julkaisuja 104/2013.

Immonen, Sirpa (2012) Perspectives on alcohol consumption in older adults. Univer-
sity of Helsinki. Faculty of Medicine. Academic dissertation.

Karisto, Antti (2005) Suuret ikäluokat kuvastimessa. Teoksessa Karisto, Antti 
(toim.) Suuret ikäluokat. Vastapaino, Tampere.

Laapio, Marja-Liisa, Hänninen Katariina (2014) Kaikki hyvin kotona? Ikäänty-
neiden arjen hallinta tuetun asumisen yksiköissä. Sininauha-julkaisut. Kyriiri, 
Helsinki. 

Levo, Tarja (2008) Ikääntyvän hyvinvointi ja alkoholi -koulutusaineisto. Sininauha-
liitto, Helsinki. 

Noro, Anja (2013) Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantatutkimus. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos, THL.

Sosiaali- ja terveysministeriö (2006) Otetaan selvää! – Ikääntyminen, alkoholi ja 
lääkkeet. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:6.

Sulander, Tommi (2007) Ikääntyneiden alkoholinkäyttö tilastojen valossa. Teokses-
sa Alanko, Anna & Haarni, Ilka (Toim.) Ikääntyminen ja alkoholi. Sininauhaliitto, 
Helsinki.

Valkonen, Tapani & Kauppinen, Timo M. (2005) Märkä ja nuorena nukkuva suku-
polvi? Teoksessa Karisto, Antti (Toim.) Suuret ikäluokat. Vastapaino, Tampere.

Osio 3: Luvut 8–9 

Kuntouttava ote 
Asunto ensin http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin/irti_asunnottomuudesta/yh-

teenveto/yh (katsottu 15.4.2014)

Järvikoski, Aila & Härkäpää, Kristiina (2004) Kuntoutuksen perusteet. Helsinki: 
WSOY.

Koskenvesa, Esko & Niemelä, Jorma (1986) Kohti raitista elämänhallintaa. 
Helsinki: Sininauhaliitto.
 



108

 
Miller, William R. (2000) Rediscovering fire: small interventions, large effects. Psy-

chology of Addictive Behaviors. 14, 6–18.

Neff, James Alan & Shorkey, Clayton T. & Windsor, Liliane Cambraia (2006) 
Contrasting faith-based and traditional substance abuse treatment programs. Jour-
nal of substance abuse treatment. 30, 49–61.

Neff, James Alan & MacMaster, Samuel A. (2005) Applying Behavior Change 
Models to Understand Spiritual Mechanisms Underlying Change in Substance 
Abuse Treatment. American Journal of Drug and Alcohol Abuse. 31, 669–684. 

Tedre, Silva & Pulkkinen, Anneli (2010) Palvelu, johon köyhyys tiivistyy. Tutkimus 
kristillisen päihdetyön päiväkeskuksista. Diakonian tutkimus 2/2010, 115–142.



109

Alajärven päiväkeskusyhdistys ry
Alajärvi

Caritas-säätiö
Oulu

Efrata ry 
Tuusula

Espoon Diakoniasäätiö
Espoo

Espoon NMKY
Espoo

ETRA-liitto ry – 
Elämäntavat raittiiksi ry
Tampere

Evankeliointi ja vankilalähetys ry
Parainen

Ev.lut. Lähimmäislähetys ry
Nilsiä

Fingerroosin säätiö
Turku

For Life -elämän puolesta ry
Jyväskylä

Forssan Katukirkkoyhdistys ry
Forssa

Gospel Riders Moottoripyöräkerho ry
Espoo

Haapamäen Katulähetys ry
Haapamäki

Haminan Sininauha ry
Hamina

Hangon Katulähetys ry
Hanko

Hartolan Päiväkeskusyhdistys ry
Hartola
Ei toimintaa tällä hetkellä.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Helsinki

Helsingin NMKY
Helsinki

Helsingin Vieraskoti ry 
Helsinki

Hyvinkään Toimari ry
Hyvinkää

Hyöty & Työ ry
Toijala

Hämeen Sininauha ry
Hämeenlinna

Jeesus Cafe ry
Tampere

Joensuun Siniristi ry
Joensuu

Joutsan Päiväkeskusyhdistys ry
Joutsa

Juvan päihdeongelmaisten  päiväkeskus ry 
Juva

Sininauhaliiton jäsenjärjestöt 2015



110

Jyväskylän Katulähetys ry
Jyväskylä

Karismakoti ry
Siuntio
(Ei aktiivista toimintaa)

Kauhavan Sininauha ry
Kauhava

Keravan NMKY
Kerava

Keravan Suojakotiyhdistys ry
Kerava

Keuruun Ystäväntupa ry 
Keuruu

Kirkkopalvelut ry
Helsinki

Kodittomien Tuki – 
Hemlösas Stöd ry
Helsinki

Kokkolan päiväkeskus ry
Kokkola

Koti Katulapselle ry
Helsinki

Kouvolan kristillinen jengityö ry
Kouvola

Kovaosaisten ystävät ry
Helsinki

KRAN rf
Helsinki

Kristillinen alkoholisti- ja 
narkomaanityö ry, KAN ry
Peltotupa

Kristillinen Elämänapu ry
Raasepori

Kristillinen romaninaisten 
yhdistys, Kromana ry
Halikko

Kristillinen Terveys- ja Raittius-
järjestö ry, KTR 
Jyväskylä

Kristillinen yhdistys Penuel ry

Kuiville Pyrkivien Tuki ry
Palokka

Lahden Sininauha ry
Lahti

Lapin Sinisarastus ry
Sodankylä

Lappeenrannan Katulähetys ry
Lappeenranta

Lapuan Sininauha ry
Lapua

Mallusjokisäätiö
Mallusjoki

Meijerin Toimintakeskus ry
Lapinlahti

Mikkelin Katutyö ry
Mikkeli

Myrskylyhty ry
Kangasniemi

Nuorten Keskus ry
Helsinki



111

Nurmon Sininauha ry
Nurmo

One Way Mission ry
Espoo

Pirkanmaan Sininauha ry
Tampere

Porin Sininauha ry
Pori

Pulsan hoitokotiyhdistys ry
Pulsa

Päiväkeskus Pysäkki ry
Iisalmi

Rauman Seudun Katulähetys ry
Rauma

Ristinkantajat ry
Sotkamo

Rovaniemen päiväkeskus ry
Rovaniemi

Samaria ry
Porvoo

Sanaskoti Oy
Lohja

Seetri ry
(Ei aktiivista toimintaa)

Sininauha Oy
Helsinki

Sininauhasäätiö
Helsinki

Sininen Pysäkki ry
Viiala

SLEY:n Katulähetys ry
Helsinki

Sovinto ry
Vaihtoehtoinen ammatti- ja 
oppisopimuskoulu
Helsinki

Suolahden Ystävän Tupa ry 
Suolahti

Suomen Betel Kodit -yhdistys

Suomen Siniaalto ry
Jyväskylä

Suupohjan Sininauha ry
(Ei aktiivista toimintaa)

Suur-Helsingin Valkonauha ry
Helsinki

Takaisin Elämään ry
Vantaa

Teriskotisäätiö
Toijala

Toimintayhdistys Leppälintu ry
Leppävirta

Toimintayhdistys Sinisorsa ry
Kempele

Toivon Tuojat ry
Oulu

Uudenkaupungin Katulähetys ry
Uusikaupunki

Uusi Mahdollisuus ry
Sysmä



112

Vaajakosken Suvanto ry
Vaajakoski

Varsinais-Suomen Sininauha ry
Turku

Vastuunkantajat ry
Helsinki

ViaDia ry
Hämeenlinna

ViaDia Joensuu ry, 
Joensuu

ViaDia Pohjois-Savo ry
Kuopio

Vihreä Keidas ry – Gröna Oasen rf
Helsinki

Virtain Kristillinen Raittiustuki ry
Virrat

Väentupa ry
Laukaa

Vänstugan i Ekenäs rf
Ekenäs

Ähtärin Toimela ry
Ähtäri

Äänekosken Katulähetys ry
Äänekoski



113



114

Millaista väkeä kristillisissä päihdejärjestöissä työskentelee? Miten he 
kohtaavat ja kuntouttavat etenkin päihde- ja mielenterveysasiakkaita? 
Miten päiväkeskuksissa ja tuetussa asumisessa suhtaudutaan päihtynei-
siin asiakkaisiin? Entä miten esteettömyyden edistäminen auttaa tuke-
maan ikääntyviä asiakkaita?

Tämä kirja tarjoaa tutkittua tietoa näistä kysymyksistä. Aatteena aut-
taminen. Kristillisten päihdejärjestöjen eetos, kuntoutuksellinen ote ja 
ikääntyvät asiakkaat -teos kuvaa kristillisen päihdetyön nykytilaa, mutta 
katsoo myös menneeseen ja ennakoi tulevaa.

Teos pureutuu myös auttamisen ytimeen, kokonaisvaltaisen kohtaami-
sen eetokseen. Kuntouttavia otteita on erilaisia, mutta kristillisestä ih-
miskäsityksestä kumpuaa vahva, kyseisille järjestöille ominainen kun-
toutuksellinen eetos. Se on tuottanut tuloksia vuosikymmeniä, niin myös 
tänään.

Kirja on tarkoitettu kaikille kristillisestä päihdetyöstä kiinnostuneille. 
Suurin osa päihdepalveluista tuotetaan nykyään järjestöissä, joten 
 so si aa  li- ja terveysalan ammattilaiset ja päättäjät löytävät kirjasta uusia 
näkö kulmia päihde- ja mielenterveyspalveluiden järjestämisen tapoihin.
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