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MIPA TUTKIMUSOHJELMA JA HYVINVOINTIKYSELY 
 

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA) 2015–2018 on mukana yhteensä 

kymmenen eri järjestöä (A-kiltojen Liitto ry, A-klinikkasäätiö, EHYT ry, FinFami -Uusimaa ry, Irti 

Huumeista ry, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Tukikohta ry, Sininauhaliitto ja 

Suomen Mielenterveysseura) sekä Diakonia-ammattikorkeakoulut (DIAK). MIPA on ensimmäinen 

Suomessa näin laajasti päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyössä toteutettu tutkimusohjelma. 

Tutkimusohjelmassa kehitetään siinä mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, 

yhteismitallisuutta, laatua ja hyödynnettävyyttä. Tutkimusohjelma kattaa kuusi tutkimushanketta ja 

niihin liittyen järjestetään työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimustietoa tuotetaan 

kansalaisten elämäntilanteesta ja palveluntarpeista, kokemusasiantuntijuudesta sekä järjestöjen 

toiminnasta. MIPA tutkimusohjelmasta on kuvaus internetsivuilla. MIPA on Raha-

automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama.  

 

Talvella 2015-2016 toteutettiin järjestöjen keskuudessa Hyvinvointikysely. Aineistonkeruu 

toteutettiin kyselytutkimuksena tätä varten suunnitelluilla kyselylomakkeilla. Kyselyn taustatieto-

osuudesta oli eri versiot palvelun käyttäjille ja muihin toimintoihin osallistuville mutta muu sisältö 

oli identtinen. Kyselyssä kartoitettiin laajasti järjestöjen tavoittamien kansalaisten elämäntilannetta 

ja toimintakykyä sekä kokemuksia ja palvelujentarpeita. Kyselyyn vastasi 1085 henkilöä. Lisäksi on 

toteutettu ja tullaan syksyn 2016 aikana vielä toteuttamaan fokusryhmähaastatteluja 

kyselylomakkeen teemoista; tavoitteena on syventää numeerista tietoa kokemuksellisella tiedolla. 

 

Vastaajia oli kuudesta eri päihdejärjestöstä: A-klinikkasäätiön (n = 172) vastaajat olivat pääasiassa 

lakisääteisten palvelujenkäyttäjiä, A-kiltojen Liiton vastaajat (n = 143) vastaajat olivat toipujia, 

EHYT ry:n (n = 140) vastaajat olivat päihteettömiin matalankynnyksen kohtaamispaikka 

Elokolojen toimintaan osallistuvia, Sininauhaliiton (n = 126) vastaajat olivat pääasiassa 

päiväkeskusten kävijöitä, Irti Huumeista ry:n (n = 108) vastaajat olivat pääasiassa toiminnassa eri 

syistä mukana olevia vapaaehtoisia ja Tukikohta ry:n (n = 66) vastaajat olivat pääasiassa 

päiväkeskustoimintaan osallistuvia. Mielenterveysjärjestöistä vastauksia tuli hieman vähemmän: 

Suomen Mielenterveysseuran (n=89) vastaajat olivat pääasiassa vapaaehtoistoimintaan 

osallistuneita, Mielenterveyden Keskusliitossa (n=52) palvelunkäyttäjiä, FinFami-Uusimaassa 

(n=58) yhdistyksen jäseniä ja vertaisia, Havu- ja Myyrastilla (n=10) päiväkeskuksessa käyviä 

vanhuksia ja Kuntoutussäätiöllä (n=47) palvelutoimintaan osallistuneita (n=47). Netissä kyselyyn 

vastasi 74 henkilöä. Paperilomakkeet toimitettiin järjestöjen kautta heidän valitsemilleen 

yhteyshenkilöille eri toimipaikkoihin, jossa lomakkeet jaettiin ohjeiden mukaan toimintaan 

osallistuville tai palvelujen käyttäjille. Vastaajista ei kerätty rekisteriä ja vastaaminen oli 

vapaaehtoista. Järjestöjen yhteyshenkilöt palauttivat suljetuissa kirjekuorissa lomakkeet tutkijoille. 

 

MIPA-tutkimusohjelma on hyväksytty kaikissa mukana olevissa järjestöissä. Hyvinvointikyselyn 

sisältö ja kyselyyn osallistuminen on käsitelty hankkeen johtoryhmässä ja ohjausryhmässä. A-

klinikkasäätiöltä on myönnetty Hyvinvointikyselyn tutkimuslupa. Muissa järjestöissä ei ole 

tutkimuslupia koskevia vakiintuneita käytäntöjä. Kyselyn alussa on vastaajalle suunnattu esittely, 

josta käy ilmi osallistumisen vapaaehtoisuus sekä luottamuksellisuus. Vastaajista ei kerätty 

tunnistetietoja.  

 

Hyvinvointikyselyn lomakkeet (kysely palvelun käyttäjille & kysely muihin toimintoihin 

osallistuville) löytyvät MIPAn sivuilta:https://keskuststo.a-

klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma/kansalaiset/hyvinvoinnin_vajeet_ja_tarpeet 
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Hyvinvointikyselyä koskevia julkaisuja 
 

Kyselyn taustoja on kuvattu kirjallisuuskatsauksessa:  

 

Pitkänen T. & Tourunen, J. (2016) Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien kansalaisten 

hyvinvoinnin vajeiden tutkiminen. Tietopuu: katsauksia ja näkökulmia 1/2016. 

http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Tietopuu_Katsauksia_ja_nakokulmia_1_2016.pdf 

 

Tuloksia: 

Pitkänen T, Jokelainen S, Sironen J & Glad T. (2017). Matalan kynnyksen kohtaamispaikat 

edistävät hyvinvointia. Tietopuu: katsauksia ja näkökulmia 1/2017. http://www.a-

klinikka.fi/tiedostot/Tietopuu_katsauksia_ja_nakokulmia_%201_2017_Elokolo.pdf 

Pitkänen T. & Tourunen, J. (2016) Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintoihin osallistuneiden 

kansalaisten hyvinvointi kahden kyselytutkimuksen perusteella. Julkaisussa Osallistuminen, 

hyvinvointi ja sosiaalinen osallisuus – ATH-tutkimuksen tuloksia. Järjestökentän tutkimusohjelma. 

Toim. J. Murto ja O. Pentala. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen työpaperi 38. http://www.a-

klinikka.fi/tiedostot/Pitkanen_Tourunen_THL_tyoapereita_38_2016.pdf  

 

Kammonen K. (2016) Hyvä- ja huono-osaisuuden kokemus päihdejärjestöjen palvelujen käyttäjillä. 

Pro gradu –tutkielma, Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto 2016. Ohjaajat Anne Konu ja 

Tuuli Pitkänen (Hyväksytty 3/5). http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Kammonen_Karita_Gradu.pdf  

 

Tutkimustietoa järjestötoiminnasta. Tuuli Pitkänen & Suvi Jokelainen. EHYT Järjestö 4/2016 

löytyy sähköisesti osoitteesta http://www.ehyt.fi/jasenviestinta  

 

Järjestötoiminta lisää osallistujien hyvinvointia laajasti. Tuuli Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 

4/2016, s. 22-23.  

 

Kokemus yhdenvertaisuuden puutteesta ja yksinäisyydestä heikentää asiakastyytyväisyyttä. Tuuli 

Pitkänen & Jouni Tourunen. Tiimi 3/2016, s. 26-27.  

 

MIPAn nettisivuilta  

löytyy tietoa hyvinvointikyselystä sekä mm. lomakkeet ja palauteraportteja järjestöille. 

https://keskuststo.a-

klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma/kansalaiset/hyvinvoinnin_vajeet_ja_tarpeet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Tietopuu_Katsauksia_ja_nakokulmia_1_2016.pdf
https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma/kansalaiset/hyvinvoinnin_vajeet_ja_tarpeet
https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma/kansalaiset/hyvinvoinnin_vajeet_ja_tarpeet
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KYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT 
 

Suomen Mielenterveysseurassa Hyvinvointi-kyselyyn vastasi kaikkiaan 116 henkilöä ja kyselyyn 

vastaamispaikkakuntina oli mainittu yhteensä 13 eri kuntaa. Heistä 89 oli täyttänyt Hyvinvointi-

kyselyn aikavälillä 30.11.2015-1.1.2016. Paperiseen Hyvinvointi-kyselyyn vastanneet (n=65) olivat 

pääosin Mielenterveyden ensiapu -koulutukseen osallistuneita ja kriisikeskuspäivystyksestä 

(kriisipuhelin). Palveluasiakkaille oli jaettu henkilökohtaisesti linkki palvelu-

lomakkeeseen.  Vastanneet (n=24) olivat pääosin verkkopalveluista esim. Tukinetistä ja erilaisista 

ryhmistä, kuten löydä oma tarinasi-, tai sururyhmistä. 

 

Lisäksi 27 henkilöä oli vastannut kyselyyn internetin kautta 12.2.2015-20.2.2016. Internetkysely on 

ollut auki Suomen Mielenterveysseuran verkkosivuilla ja sitä on mainostettu pääsivulla 

uutisnostona. Lisäksi puhelintuki oli mainostanut kyselyä erikseen nykyisille ja entisille 

asiakkailleen.  

 

Kyselyistä oli käytössä kaksi versiota, jotka poikkesivat toisistaan muutaman toimintaan 

osallistumista koskevan kysymyksen osalta. Palveluasiakkaat (n=24) olivat täyttäneet 

palvelukyselylomakkeen, muut (n=92) toimintokyselylomakkeet. Kyselyjen väliset erot on kerrottu 

raportissa erikseen niiden kysymysten kohdalla, joita erot koskevat. 

 

Hyvinvointikyselyyn vastaajista 97 oli ollut toiminnassa mukana useita vuosia. Vuosia mukana 

olleiden mukanaoloaika vaihteli 1-28 vuoden välillä ja heidän keskimääräinen mukanaoloaikansa 

oli 3 vuotta. Vastaajista 22 oli ollut mukana toiminnassa alle vuoden. Heidän kuukausittainen 

mukanaoloaika vaihteli 1-9 kk välillä ja keskimääräinen mukanaoloaika oli neljä kuukautta. 

Ensimmäistä kertaa toiminnassa mukana oli 11 kyselyyn vastaajaa. Kotipaikkakunniksi oli mainittu 

yhteensä 46 eri paikkakuntaa, eniten vastaajia oli Helsingistä ja Turusta (23 %).   

Tässä raportissa kuvataan 116 henkilön vastauksia. Ne on jaettu neljään eri ryhmään: palveluun tai 

toimintaan koulutuksen tai työn vuoksi osallistuneet (n = 25), palveluun/toimintaan oman ongelman 

takia hakeutuneet (n = 29), vapaaehtoiset (n =35) sekä internetsivuilla avoimesti esillä olleen linkin 

kautta vastanneet (n = 27). Vastaajamäärät ovat pieniä, joten ryhmien väliset erot eivät 

pääsääntöisesti ole tilastollisesti merkitseviä. 

Suomen Mielenterveysseuran Hyvinvointikyselyn raportin tulokset ovat kuvailevia eikä 

raportissa käsitellä ryhmien välisiä eroja, muuta kuin erikseen mainitussa kohdassa. 
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Vastaajat (n 114) jakautuminen ikäryhmittäin: 

 Koulutuksessa 

tai työssä (n 25 

Oma tai läheisen 

ongelma (n 29) 

Vapaaehtoiset 

(n 35) 

Nettisivujen 

kautta (n 25) 

alle 18 

vuotta 

0 % 7 % 0 % 0 % 

18-25 0 % 35 % 0 % 28 % 

26-35 16 % 14 % 9 % 8 % 

36-45 36 % 14 % 20 % 12 % 

46-55 16 % 14 % 23 % 28 % 

56-65 24 % 14 % 26 % 12 % 

66-75 8 % 3 % 20 % 12 % 

76-85 0 % 0 % 3 % 0 % 

 

Vastaajien (n 112) ylin koulutus  

 Koulutuksessa 

tai työssä (n 25) 

Oma tai läheisen 

ongelma (n 28) 

Vapaaehtoiset 

(n 33) 

Nettisivujen kautta 

(n 25) 

Peruskoulu kesken 0 % 0 % 0 % 8 % 

Perus- tai kansakoulu 0 % 11 % 6 % 8 % 

Lukio 0 % 14 % 3 % 12 % 

Ammattikoulu 12 % 29 % 21 % 19 % 

Opisto 8 % 7 % 12 % 12 % 

Ammattikorkeakoulu 36 % 11 % 24 % 15 % 

Yliopisto 44 % 29 % 33 % 27 % 

 

Vastaajien (n 116) työtilanne: 

 Koulutuksessa 

tai työssä  

(n 25) 

Oma tai 

läheisen 

ongelma 

(n 29) 

Vapaaehtoiset 

(n 35) 

Nettisivujen 

kautta (n 27) 

Työkokeilussa tai kuntouttavassa 

työtoiminnassa  

0 % 3 % 0 % 0 % 

Opiskelija 4 % 28 % 3 % 15 % 

Muu status 12 % 28 % 3 % 15 % 

Eläkeläinen 12 % 14 % 14 % 15 % 

Kotona lasten kanssa 0 % 3 % 0 % 4 % 

Työtön tai lomautettualle 1 vuosi sitten  0 % 3 % 11 % 11 % 

 Työtön tai lomautettu yli vuoden ajan 0 % 3 % 3 % 7 % 

Palkkatuettu työ 0 % 0 % 0 % 0 % 

Vakituinen työ 44 % 21 % 29 % 7 % 

Osa-aikainen työ 4 % 7 % 6 % 0 % 

Määräaikainen työ 28 % 7 % 6 % 4 % 

Muiksi työtilanteiksi oli mainittu yrittäjä ja sairausloma. Vastaajien määräaikaisen työn kesto 

vaihteli 2 – 48 kk välillä ja osa-aikaisen työn prosentti vaihteli 50-80 % välillä.  
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Asumismuoto (n 115) 

 Koulutuksessa 

tai työssä  

(n 24) 

Oma tai 

läheisen 

ongelma 

(n 29) 

Vapaaehtoiset 

(n 35) 

Nettisivujen 

kautta 

 (n 27) 

Asun yksin 13 % 45 % 34 % 44 % 

Täysi-ikäisiä lapsia 4 % 3 % 6 % 4 % 

Muita aikuisia 4 % 3 % 0 % 7 % 

Puoliso 67 % 31 % 60 % 37 % 

Omia/puolison 

vanhempia 

4 % 10 % 3 % 0 % 

Alaikäisiä lapsia 33 % 24 % 17 % 15 % 

Muiksi asumismuodoiksi oli mainittu alivuokra-asunto, asuisoikeusasunto, vanhempien asunto. 

Asuuko kanssasi (n 115) 

 Koulutuksessa 

tai työssä  

(n 24) 

Oma tai 

läheisen 

ongelma 

(n 29) 

Vapaaehtoiset 

(n 35) 

Nettisivujen 

kautta  

(n 27) 

Asun yksin 13 % 45 % 34 % 44 % 

Täysi-ikäisiä lapsia 4 % 3 % 6 % 4 % 

Muita aikuisia 4 % 3 % 0 % 7 % 

Puoliso 67 % 31 % 60 % 37 % 

Omia/puolison vanhempia 4 % 10 % 3 % 0 % 

Alaikäisiä lapsia 33 % 24 % 17 % 15 % 

PÄIHDE- TAI MIELENTERVEYSJÄRJESTÖJEN TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 
Miten osallistut tämän järjestön/säätiön toimintaan? *Tämä kysymys esitetty toimintakyselyssä 

(n = 90), palvelukyselyn täyttäneet olivat palvelun käyttäjiä    

 Koulutuksessa 

tai työssä (n 23) 

Vapaaehtoiset 

(n 35) 

Nettisivujen 

kautta (n 26) 

Hallituksen tai johtokunnan jäsen 0 % 9 % 0 % 

Opiskeluihin liittyen 13 % 0 % 4 % 

Työntekijänä järjestössä 26 % 0 % 4 % 

Aktiivinen osallistuja 22 % 31 % 0 % 

Vapaaehtoistyöntekijä 0 % 100 % 19 % 

Jäsen 4 % 31 % 7 % 

Satunnainen osallistuja 26 % 3 % 37 % 

Työtoiminta/tukityöllistettynä 0 % 0 % 0 % 

Kokemusasiantuntija 0 % 0 % 0 % 

Tutustumassa toimintaan 0 % 0 % 15 % 

Palvelun käyttäjä/asiakas 0 % 0 % 30 % 

Vertainen 0 % 0 % 7 % 

Mu osallistumisrooli 22 % 6 % 0 % 
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Muiksi osallistumisrooleiksi mainittu kurssiin osallistuminen, hallituksen jäsen, ammatillisen 

osaamisen lisääminen, tukihenkilötoiminta, työntekijänä toisessa järjestössä. 

 

Mistä syistä olet tullut mukaan tähän toimintaan? (n 116) 

 

 

Koulutuk-

sessa tai 

työssä 

Oma tai 

läheisen 

ongelma 

Vapaa-

ehtoiset 

Netti-

sivujen 

kautta 

 (n 25)  (n 29) (n 35) (n 27) 

Haluan auttaa muita ihmisiä*                            36 % 60 % 100 % 26 % 

Haluan oppia uutta tai saada tietoa             64 % 59 % 60 % 30 % 

Saan mielekästä tekemistä                              12 % 24 % 49 % 11 % 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen*                  28 % 40 % 26 % 15 % 

Haluan tutustua uusiin ihmisiin                         16 % 21 % 40 % 15 % 

Omaan mielenterveyteeni liittyvät syyt                  0 % 72 % 0 % 44 % 

Vertaistuen antaminen                   8 % 41 % 11 % 4 % 

Haluan kuulua johonkin ryhmään                         16 % 17 % 23 % 19 % 

Akuutti ongelma ”tilanne päällä”                   0 % 55 % 0 % 44 % 

Vertaistuen saaminen                             4 % 52 % 0 % 15 % 

Haluan tavata ihmisiä                            16 % 17 % 17 % 11 % 

Haittojen ennaltaehkäisy*                    12 % 20 % 17 % 4 % 

Läheisen mielenterveyteen liittyvät syyt                0 % 45 % 0 % 22 % 

Tuki toipumisen ylläpitämiseen                   0 % 38 % 0 % 7 % 

Saan palkkaa tai palkkiota*                24 % 0 % 0 % 4 % 

Läheisen päihteiden käyttöön liittyvät syyt              0 % 10 % 0 % 11 % 

Omaan päihteiden käyttööni liittyvät syyt                  0 % 7 % 0 % 4 % 

Muu syy 40 % 14 % 6 % 11 % 
  

*Yllä olevan taulukon tiedot, jotka liittyvät haittojen ennaltaehkäisyyn, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä 

palkan/palkkion saamiseen sekä haluun auttaa muita ihmisiä, pohjautuvat toimintakyselyyn vastanneisiin (n = 92), 

toimintakyselyyn vastanneet jakautuivat eri ryhmien välillä seuraavasti: koulutuksessa ja työssä: n  = 25, oma tai 

läheisen ongelma: n = 5, vapaaehtoiset: n = 35, nettisivujen kautta: n = 27.  

 

Lisäksi palvelukyselylomakkeessa oli yhtenä vastausvaihtoehtona kohta ”saan tukea asumiseen”, mutta kukaan 

kyselyyn vastanneista (n = 57) ei ollut ilmaissut sitä syyksi olla mukana toiminnassa. 

 

Muu syy: Muiksi toiminnan mukanaolon syiksi oli mainittu: ammatillinen kehittyminen 

ja kokemus, lisäkoulutus, oma työ, opetustyö (esim. mielenterveyden ensiavun opettaminen), 

epätoivo saada apua, omat itsetuhoiset ajatukset, tuen saaminen uuteen elämäntilanteeseen ja 

sisällön saaminen omaan päivään. 
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Mistä olet saanut tietoa tästä toiminnasta/järjestöstä/palvelusta?  

 

Koulutuksessa 

tai työssä 

Oma tai 

läheisen 

ongelma Vapaaehtoiset Nettisivujen 

 (n 25) (n 29) (n 35) kautta (n 27) 

     

Internetsivuilta   48 % 79 % 34 % 67 % 

Lehdestä  8 % 10 % 63 % 11 % 

Muulta työntekijältä  32 % 10 % 6 % 0 % 

Toisesta järjestöstä  36 % 3 % 6 % 0 % 

Sosiaalisesta mediasta      8 % 21 % 9 % 7 % 

Muusta tietolähteestä  20 % 10 % 9 % 15 % 

Tutulta      4 % 14 % 11 % 7 % 

Terveydenhuollosta  4 % 21 % 3 % 19 % 

Läheiseltä  4 % 10 % 9 % 0 % 

Muusta mediasta  4 % 0 % 6 % 4 % 

Sosiaalitoimesta  0 % 3 % 3 % 4 % 

Muiksi tietolähteiksi oli mainittu Eloisa ikä- ohjelma, oma hakeutuminen koulutukseen, koulu, 

ilmoitus, terapeutti, oman työn sekä kuntouttavavan työtoiminnan kautta.  

 

Montako kertaa viikossa osallistut tähän toimintaan/palveluun? 

 

 

Saatko tätä palvelua riittävästi? (n 23) 

Tämä kysymys esitetty ainoastaan palvelukyselylomakkeessa. 

Palvelukyselyyn vastanneista oli kokenut saavansa palvelua sopivasti 61 % ja liian vähän 39 %. 
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Kuormittaako tähän toimintaan osallistuminen sinua?  

Tämä kysymys esitetty ainoastaan toimintakyselylomakkeessa. 

Toimintakyselyyn vastanneiden kokemukset toiminnan kuormittavuudesta: 

 

Tunnetko kuuluvasi tähän järjestöön/säätiöön?  

 

Onko tämä toiminta/palvelu mielestäsi vaikuttanut hyvinvointiisi? * 

*Kyselylomakkeella oli tämän kysymyksen jälkeen mahdollisuus kertoa omin sanoin kokemuksistaan, avovastaukset 

löytyvät raportin lopusta ”Kerro omin sanoin kokemuksistasi” – otsikon alta.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Koulutuksessa tai työssä (n 22) Oma tai läheisen ongelma (n 5) Vapaaehtoiset (n 35) Nettisivujen kautta (n 20)

TOIMINNAN KUORMITTAVUUS (n 82)

Aivan liian vähän Liian vähän Sopivasti Liikaa Aivan liikaa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Koulutuksessa tai työssä (n 22) Oma tai läheisen ongelma (n 28) Vapaaehtoiset (n 35) Nettisivujen kautta (n 21)

YHTEENKUULUVUUS (n 106)

Ei lainkaan Vähän Paljon Erittäin paljon

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Koulutuksessa tai työssä (n 22) Oma tai läheisen ongelma (n 28) Vapaaehtoiset (n 35) Nettisivujen kautta (n 24)

HYVINVOINNIN MUUTOS (n 109) 

Parantanut Ylläpitänyt Heikentänyt Ei vaikutusta



 

10 
 

ELÄMÄNTILANNE 

Elämän tilannetta pyydettiin arvioimaan kouluarvosanoja käyttäen sekä kyselyyn vastaamisen 

aikaan, että takautuvasti silloin kun tuli toimintaan mukaan. Kysymykset oli asetettu seuraavalla 

tavalla: 

Miten arvioit OMAA tilannettasi elämän eri osa-alueilla TÄLLÄ HETKELLÄ? 

Arvioi jokainen asia käyttäen kouluarvosanoja 4–10 (4 = tilanne on erittäin huono; 10 = tilanne on 

erinomainen tai asia on erinomaisesti hallinnassa) 

Miten arvioit OMAA tilannettasi elämän eri osa-alueilla silloin, KUN TULIT MUKAAN 

TÄHÄN PALVELUUN/TOIMINTAAN?  

 

Kuvioissa on esitetty tilanne alussa ja tullessa kunkin ryhmän kohdalla. Ryhmien keskiarvoja 

tarkasteltaessa ilmeni seuraavia eroja: 

 

Elämäntilanteessa ennen toimintaan osallistumista ei ilmennyt eroa oman tai läheisen ongelman 

vuoksi (kokonaiskeskiarvo 6,9) ja nettisivujen kautta (ka. 6,6) osallistuneiden ryhmien välillä, mutta 

nämä molemmat ryhmät kuitenkin erosivat työssä käyvien ja koulutuksessa olleiden (ka. 8,7) sekä 

vapaaehtoisten (8,9) ryhmistä.  Tilastolliset erot näiden ryhmien välillä olivat erittäin merkitseviä 

(p>0,001). 

 

Kyselyn aikaista tilannetta tarkastellessa ryhmien väliset erot elämäntilanteessa olivat edelleen 

erittäin merkitseviä verrattuna koulutuksessa tai työssä olleisiin (ka. 8,8) ja vapaaehtoisiin (ka. 8,9) 

(p>0,001), mutta oman tai läheisen ongelmien vuoksi (ka. 7,5) ja nettisivujen kautta (ka. 6,8) 

vastanneiden ryhmien välillä ilmeni kuitenkin suurempi ero kuin ennen toimintaan osallistumista.  

 
 

Elämäntilanteen tällä hetkellä arvioinut 25 henkilöä. Kuitenkin tämän hetken tilanteen arvioinut 

23 henkilöä kohdassa muu osallistuminen ja 24 henkilöä työhön ja opiskeluun sekä päihteiden 

käyttöön liittyvissä kohdissa. 

Elämäntilanteen ennen arvioinut 18 henkilöä. Kuitenkin elämänlaadun kokonaisuudessaan ja 

muun osallistumisen arvioinut 16 henkilöä ja päihteiden käytön sekä työn ja opiskelun arvioinut 17 

henkilöä. 
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ELÄMÄNTILANNE ENNEN JA TÄLLÄ HETKELLÄ 
KOULUTUKSESSA TAI TYÖSSÄ

Tullessa Nyt
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*Elämäntilanteen ennen ja tällä hetkellä arvioinut 29 henkilöä. Kuitenkin 28 henkilöä arvioinut 

muut ihmissuhteet, harrastukset, osallistumisen sekä työn ja opiskelun.  

 

 
 

*Elämäntilanteen tällä hetkellä arvioinut 35 henkilöä. Kuitenkin 31 henkilöä työhön ja opiskeluun 

ja 34 henkilöä päihteiden käyttöön liittyvissä kohdissa. 

Elämäntilanteen ennen arvioinut 35 henkilöä.  Kuitenkin 34 henkilöä oli arvioinut fyysisen 

terveyden ja päihteiden käytön sekä 33 henkilöä työn ja opiskelun.  
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*Elämäntilanteen tällä hetkellä arvioinut 25 henkilöä. Kuitenkin perhesuhteet, fyysisen terveyden 

ja vapaa-ajanvieton oli arvioinut 26 henkilöä. 

Elämäntilanteen ennen oli arvioinut 21 henkilöä. Kuitenkin harrastukset 22 henkilöä. 

 

 

Onko sinulla yleensä ottaen riittävästi tekemistä?  
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Missä määrin tunnet, että elämäsi on merkityksellistä? 

 

Kuulutko johonkin yhteisöön (esim. perhe, porukka, ryhmä), jossa koet olevasi hyväksytty?   

 

 

Tunnetko itsesi yhdenvertaiseksi muiden kanssa? 
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Tunnetko itsesi yksinäiseksi? 

 
 

Tunnetko itsesi huono- tai hyväosaiseksi? * 

 

*Kyselylomakkeella oli tämän kysymyksen jälkeen mahdollisuus kertoa omista kokemuksista. Avovastaukset löytyvät 

raportin lopusta otsikon ”Kokemuksia elämäntilanteesta” alta. 
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PALVELUJEN KÄYTTÖ 
Oletko mielestäsi saanut riittävästi palveluita viimeisen 12kk aikana?   

Mielenterveyspalvelut (n 114)       

 Koulutuksessa 

tai työssä  

(n 25) 

Oma tai 

läheisen 

ongelma 

(n 29) 

Vapaaehtoiset 

(n 35) 

Nettisivujen 

kautta  

(n 25) 

En ole tarvinnut 84 % 21 % 94 % 16 % 

Olisin tarvinnut, mutta en 

saanut 

0 % 7 % 0 % 40 % 

Olen käyttänyt, palvelu ei ole 

riittävä 

0 % 31 % 0 % 16 % 

Olen käyttänyt, palvelu oli 

riittävää 

12 % 41 % 6 % 28 % 

 

Oletko mielestäsi saanut riittävästi palveluita viimeisen 12kk aikana?  

Päihdepalvelut (n 113)   

 Koulutuksessa 

tai työssä 

Oma tai 

läheisen 

ongelma 

Vapaaehtoiset nettisivujen 

kautta 

En ole tarvinnut 100 % 90 % 97 % 96 % 

Olisin tarvinnut, mutta en 

saanut 

0 % 3 % 0 % 4 % 

Olen käyttänyt, palvelu ei ole 

riittävä 

0 % 3 % 0 % 0 % 

Olen käyttänyt, palvelu oli 

riittävää 

0 % 3 % 3 % 0 % 

 

 Oletko mielestäsi saanut riittävästi palveluita viimeisen 12kk aikana?   

Asumispalvelut (n 113)   

 Koulutuksessa 

tai työssä  

(n 25) 

Oma tai 

läheisen 

ongelma 

(n 29)  

Vapaaehtoiset 

(n 35)  

Nettisivujen 

kautta  

(n 24) 

En ole tarvinnut 92 % 90 % 100 % 83 % 

Olisin tarvinnut, mutta en 

saanut 

0 % 3 % 0 % 4 % 

Olen käyttänyt, palvelu ei ole 

riittävä 

4 % 3 % 0 % 8 % 

Olen käyttänyt, palvelu oli 

riittävää 

4 % 3 % 0 % 4 % 
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Oletko mielestäsi saanut riittävästi palveluita viimeisen 12kk aikana? 

Lääkärin vastaanotto (n 113)  

 Koulutuksessa 

tai työssä  

(n 25) 

 

Oma tai 

läheisen 

ongelma 

(n 29)  

Vapaaehtoiset 

(n 35)  

Nettisivujen 

kautta  

(n 24) 

 

En ole tarvinnut 28 % 10 % 20 % 17 % 

Olisin tarvinnut, mutta en 

saanut 

0 % 7 % 3 % 13 % 

Olen käyttänyt, palvelu ei ole 

riittävä 

12 % 31 % 9 % 33 % 

Olen käyttänyt, palvelu oli 

riittävää 

60 % 52 % 69 % 38 % 

 

Oletko mielestäsi saanut riittävästi palveluita viimeisen 12kk aikana? 

Talous- ja velkaneuvonta (n 113)   

 Koulutuksessa 

tai työssä 

Oma tai 

läheisen 

ongelma 

Vapaaehtoiset Nettisivujen 

kautta 

En ole tarvinnut 96 % 93 % 97 % 100 % 

Olisin tarvinnut, mutta en 

saanut 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Olen käyttänyt, palvelu ei ole 

riittävä 

4 % 0 % 0 % 0 % 

Olen käyttänyt, palvelu oli 

riittävää 

0 % 7 % 3 % 0 % 

 

Oletko mielestäsi saanut riittävästi palveluita viimeisen 12kk aikana? 

Toimeentulotuki (n 113)   

 Koulutuksessa 

tai työssä 

Oma tai 

läheisen 

ongelma 

Vapaaehtoiset Nettisivujen 

kautta 

En ole tarvinnut 100 % 69 % 97 % 54 % 

Olisin tarvinnut, mutta en 

saanut 

0 % 24 % 3 % 21 % 

Olen käyttänyt, palvelu ei ole 

riittävä 

0 % 0 % 0 % 13 % 

Olen käyttänyt, palvelu oli 

riittävää 

0 % 7 % 0 % 13 % 
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Oletko mielestäsi saanut riittävästi palveluita viimeisen 12kk aikana? 

Lastensuojelu (n 112)    

 Koulutuksessa 

tai työssä 

(n 24) 

Oma tai 

läheisen 

ongelma 

(n 29)  

Vapaaehtoiset 

(n 35)  

Nettisivujen 

kautta  

(n 24) 

En ole tarvinnut 92 % 83 % 97 % 92 % 

Olisin tarvinnut, mutta en 

saanut 

4 % 10 % 0 % 0 % 

Olen käyttänyt, palvelu ei ole 

riittävä 

0 % 0 % 0 % 4 % 

Olen käyttänyt, palvelu oli 

riittävää 

4 % 7 % 3 % 4 % 

 

Muiksi saamattomiksi palveluiksi oli mainittu keskusteluapu, terapia (ei ole ollut taloudellisesti 

mahdollista maksaa omavastuuta tai Kela ei ole myöntänyt) avun saaminen omiin arkisiin asioihin, 

kuten siivous ja ruoanlaitto, psykiatrin vastaanotto, kuntoutus omaan leikattuun selkään, 

tukihenkilön saaminen 

TALOUDELLINEN TILANNE 

Kun kotitaloutesi kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla 
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Oletko pelännyt, että ruoka loppuu ennen kuin saat rahaa ostaa lisää, tinkinyt lääkkeiden 

ostosta tai jättänyt rahan puutteen vuoksi käymättä lääkärissä? 

 Koulutuksessa 

tai työssä   

(n 25) 

Oma tai 

läheisen 

ongelma 

(n 29) 

Vapaaehtoiset 

(n 35) 

Nettisivujen 

kautta  

(n 26)* 

 

Pelko ruoan 

riittävyydestä 

8 % 31 % 0 % 39 % 

Lääkkeiden 

ostosta 

tinkiminen 

4 % 28 % 6 % 40 %  

Lääkärissä 

käymättömyys 

12 % 31 % 3 % 39 % 

*lääkkeiden ostosta tinkiminen n = 25 

 

Oletko ruokapankin (leipäjonon) asiakas? 

 

 

Aiheuttaako oma tai läheisen pelaaminen sinulle taloudellisia huolia? 
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19 
 

 

Saatko ystäviltä ja/tai sukulaisilta taloudellista tukea tarvittaessa? 

 

 

Saatko ystäviltä ja/tai sukulaisilta tarvittaessa muuta käytännön apua? 

 

TOIIMINTAKYKYYN LIITTYVÄT VAIKEUDET PARADISE 24FIN 
0= EI VAIKEUKSIA, 4= ERITTÄIN SUURIA VAIKEUKSIA

 
*Kohdassa sosiaalinen elämä ja tiedon käsittely n = 24. 
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*Kohdassa sosiaalinen elämä ja tiedon käsittely n = 30. 
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INTERNET 

Oletko käyttänyt internetiä viimeisen 12 kk aikana? Sähköiseen asiointiin (esim. verkkopankki, 

KELA, verohallinto) 

 

 

Oletko käyttänyt internetiä viimeisen 12 kk aikana? Tietojen hakemiseen järjestöjen 

toiminnasta, tapahtumista tai palveluista  
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Oletko käyttänyt internetiä viimeisen 12 kk aikana? Vertaistuen hakemiseen päihde- tai 

mielenterveyskysymyksissä  

 

 

Oletko käyttänyt internetiä viimeisen 12 kk aikana? Muun avun hakemiseen päihde- tai 

mielenterveyskysymyksissä  
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Oletko käyttänyt internetiä viimeisen 12 kk aikana? Sosiaaliseen mediaan 

 

AVOIMET KYSYMYKSET 
 

Vapaa palaute 
 

Koulutuksessa tai työssä (10 annettua vastausta, 15 tyhjää) 

 

Vapaassa palautteessa mainittiin, että järjestöjen tehtävä on tärkeä ja Suomessa järjestöjen 

toiminta on kehittynyttä, järjestöt pitävät ihmisiä ”elämässä kiinni” ja tuovat päättäjille tietoa 

kansalaisten näkökulmasta. Lisäksi avovastauksissa tuotiin esiin matalan kynnysten toiminnan 

tärkeys, ilmaistiin tyytyväisyyttä palveluihin, koulutuksiin ja koulutusten materiaaleihin. 

Palautteessa myös toivottiin enemmän ikäihmisille tarkoitettua toimintaa, vertaisryhmiä sekä 

palvelua läheisen kotona tapahtuvaan konkreettiseen apuun. Lisäksi toivottiin 

kokemusasiantuntijuutta ja vertaistukitoimintaa osaksi julkisia palveluita. 

 

 

Oma tai läheisen ongelma (14 annettua vastausta, 15 tyhjää) 

 

Avovastauksissa ilmaistiin, että vertaistuki on tärkeää, mutta toisaalta myös, ettei vertaistuki 

välttämättä ole aina hyväksi, jonka vuoksi mielenterveysjärjestöissä tulisi ongelmista kärsiviä 

kannustaa enemmän ”terveiden” joukkoon. Lisäksi ilmaistiin, että hoitoa on huonosti saatavilla, 

kohtelun tulisi olla kaikille tasapuolista, toivottiin enemmän kirjoittamismuodossa tapahtuvaa apua, 

yksilöllistä ohjausta ja yksilötehtäviä sekä psyykkisen avun tarjoamista lääkehoidon sijasta. 

Esitettiin, että apua tulisi tarjota helpommin niille, jotka eivät pysty/osaa sitä hakea. Lisäksi   

palvelujen tilanteesta pienellä paikkakunnalla koettiin huolestuneisuutta ja sen vuoksi korostettiin 

verkkopalvelujen helpompaa saatavuutta.  

Lisäksi tuotiin esiin, että Mielenterveysseuran tekemä työ tärkeää, kehittyy ja muuttuu hyvin ajan 

mukana. Ryhmätoiminta koettiin tärkeänä ja toivottiin että kaupunki ja työterveys tiedottaisi 

paremmin erilaisista vaihtoehdoista, kuten vertaistukitoiminnasta. 
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Vapaaehtoiset (17 annettua vastausta, 18 tyhjää) 

 
Vapaaehtoistyö on tarpeellista ja arvokasta ja vapaaehtoistyöntekijöitä tulisi olla enemmän, lisäksi tulisi 

olla enemmän koulutusta ja henkilökohtaisia tapaamisia. Ilmaistiin tyytyväisyyttä siihen, että palveluita 

pyritään kehittämään helposti käytettäviksi ja saavutettaviksi.  

Toivottiin, että toimintaa kohdistettaisiin enemmän nuoriin ja ennaltaehkäisyyn, esim. enemmän lapsille ja 

nuorille suunnattuja matalan kynnyksen palveluita. Lisäksi ilmaistiin, että hankkeita on ja byrokratiaa on 

liikaa, ja pohdittiin, palveleeko työntekijöiden ja vapaaehtoisten työnohjauksen kokoukset enemmän 

työntekijöitä vai asiakkaita. Toisaalta tuotiin esiin, että. vapaaehtoiset jätetty liikaa yksin ja että tarvitsisivat 

keskusteluapua.  Koettiin, että apua ei ole aina helposti saatavilla ja kokonaisvaltaista apua vaikea saada 

(esim. julkisella puolella avuntarjoajat vaihtuvat liikaa), toisaalta myös ilmaistiin, että asiat toimivat hyvin 

mielenterveyspuolella. Korostettiin tiedottamisen tärkeyttä. 

Lisäksi järjestöjen tekemä työ nähtiin tärkeänä, työntekijät vastuuntuntoisina ja ammattitaitoisina, toiminta 

monipuolisena, työohjaus asiantuntevana ja palkitsevana sekä puhelinpäivystys tärkeänä. 

 

Voimaannuttavat asiat  
 

Koulutuksessa tai työssä (18 annettua vastausta, 7 tyhjää) 

 

Voimaannuttaviksi asioiksi koettiin koti, kotikaupunki, vapaa-aika työ, ystävät, perhe (omat 

vanhemmat, lapset, lapsenlapset, puoliso), vapaaehtoistyö, luottamustoimet, ystävät, harrastukset 

(teatteri, elokuva, konsertit, kesämökki, liikunta, lukeminen, musiikki), ystävät, matkustaminen, 

luonto, uusien asioiden oppiminen, riittävä lepo, koulutukset, yksin oleminen, stressinhallinta, 

ruoka ja terveys. 

 

Oma tai läheisen ongelma (23 annettua vastausta, 6 tyhjää)  

 

Voimaannuttaviksi asioiksi koettiin harrastukset (kirjoittaminen, taide, musiikki, liikunta, kulttuuri, 

lukeminen, mökkeily, käsityöt, pihan hoito, mindfulness), lemmikkieläimet, oma perhe, parisuhde 

läheiset & ystävät, matkustaminen, luonto, työ ja kouluttautuminen, asioiden selvittäminen, 

hiljaisuus & itsekseen oleminen, ruoka, uni, arki oma koti, terapia ja siisteyden ylläpitäminen. 

 

 

Vapaaehtoiset (31 annettua vastasta, 4 tyhjää) 

 

Voimaannuttaviksi asioiksi koettiin luonto, perhe & ystävät, harrastukset (lukeminen, elokuvat, 

käsityöt, liikunta, taide, puutarha, teatteri, musiikki) arki, työ ja opiskelu, terveys, mielekäs 

tekeminen, mietiskely, vapaaehtoistoiminta & muiden auttaminen, lemmikit, omasta työstä saatu 

kiitos, onnellisuus & turvallisuus, terveys, ruoka, omat unelmat, oma koti, matkustelu, kyky 

selviytyä yksin, muistot omasta urasta ja erilaisissa järjestetyissä tilaisuuksissa käyminen. 
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Kokemuksia elämäntilanteesta  

Koulutuksessa tai työssä (7 annettua vastausta, 18 tyhjää)  

Elämä ja elämänhallinta kohdallaan, kokemus siitä, että pystyy itse vaikuttamaan omaan elämään 

ja että voi auttaa muita ihmisiä, kiitollisuus omasta työstä, kodista, läheisistä, ystävistä & perhe-

elämästä, oman terveyden koettiin olevan kunnossa. 

 

Muuton ja työpaikan vaihdon vuoksi ollut vaikea löytää uusia sosiaalisia suhteita ja harrastuksia, 

avioeron aiheuttama työkyvyn romahdus, seurakunnan merkitys omassa elämässä. Kokemus omasta 

sairaudesta, mutta samanaikainen tunne sairauden hallinnasta. 

 

 

Oma tai läheisen ongelma (13 annettua vastausta, 16 tyhjää)  

Vaikeus löytää ystäviä ja yksinäisyys uudelle paikkakunnalle muuttaessa, masentuneisuuden vuoksi 

vaikea pitää yllä ihmissuhteita, kokemus syöpään sairastumisesta, huonosta taloudellisesta 

tilanteesta ja alaikäisenä koetusta raiskauksesta, läheisten itsemurhat, omat itsemurha-ajatukset, 

kokemus että omista vaikeuksista huolimatta äitinä ja puolisona oleminen antavat voimaa. 

 

Tukinetin toiminta ylläpitänyt hyvinvointia. Mahdollisuus tehdä keikkatyötä tuo hyväosaisuutta, 

kokemus että elämässä on sekä ”huonoja että hyviä aikoja” ja että elämässä voi olla samaan 

aikaan hyvin ja huonosti olevia asioita, kiitollisuus siitä mitä on ”saanut” (esim. kokemus että on 

saanut elää hyväosaisena lapsuuden, mutta myöhemmin elämässä tullut vastoinkäymisiä.) 

 

 

Vapaaehtoiset (13 annettua vastausta, 22 tyhjää)  

Avovastauksissa mainittu mm. kuormitus työttömyyden aiheuttamasta taloudellisesta tilanteesta, 

kokemus yksinäisyydestä ja lisäksi tuotu esiin, että oma positiivinen asenne ja ympärillä olevat 

ihmiset auttavat vaikeana aikana; uskonto antaa voimaa, kokemus siitä, että että asiat ovat hyvin 

tällä hetkellä, sisällön ja tasapainon löytäminen elämään. 

Lisäksi mainittu että on eläkkeellä ollessaan terve ja tulee hyvin eläkkeellä toimeen, ja kokemus että 

eläkkeellä on kiva olla, mutta samalla vapaaehtoistyön/työn antaa merkityksellisyyttä eläkepäiviin. 

Toimintaan osallistuminen koettu mielenkiintoisena ja avartavana.  

 

Kerro omin sanoin kokemuksistasi  
 

Koulutuksessa tai työssä (7 annettua vastausta, 18 tyhjää) 

Avovastauksissa ilmaistu tyytyväisyyttä kurssiin ja koulutukseen ja toivottiin että toiminnassa olisi 

mukana myös muitakin kuin eläkeläisiä. Toiminta on antanut vastaajille uutta tietoa, uusia 

toimintamalleja, mielekästä tekemistä sekä tuonut elämään uusia ihmisiä.  
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Oma tai läheisen ongelma (19 annettua vastausta, 10 tyhjää) 

Useassa vastauksessa ilmaistiin tyytyväisyyttä ryhmään osallistumisesta, ryhmän ohjaajat nähtiin 

onnistuneen työssään. Lisäksi ilmaistiin tyytyväisyyttä tukinetin ja tukihenkilö-palveluun ja siihen, 

että voi keskustella anonmyymisti. Toisaalta ilmaistiin tyytymättömyyttä vastausajan hitauteen sekä 

yhdellä vastaajalla oli kokemus, että kaikkia ei kohdelle tasapuolisesti. 

 

Vapaaehtoiset (18 annettua vastausta, 17 tyhjää) 

Usea vastaaja kokenut tärkeänä toisten ihmisten auttamisen ja työn kautta saanut uusia avartavia 

näkökulmia, työn kautta saa kokemuksen ryhmään kuulumisesta ja lisäksi sen koettiin antavan 

mielekästä tekemistä. Yksi vastaaja myös tuonut esiin, että kokee järjestön käytännön toiminnan 

hyvänä, mutta järjestön toiminta jäykkää ja hierarkkisena. 

 

Mitä tämä palvelu/toiminto antaa sinulle - palvelun anti 
 

Koulutuksessa tai työssä (21 annettua vastausta, 4 tyhjää) 

Ammattitaidon kehittäminen ja tiedon saaminen, merkityksellisyyden kokemus, yhdessäolo, kokemus 

omasta tarpeellisuudesta & auttamisen ilo, MTE-kurssi, hyvän mielen saaminen. Työn ja 

toimeentulon. 

 

Oma tai läheisen ongelma (22 annettua vastausta, 7 tyhjää) 

Tukea (esim. omiin elämänhallintaitoihin), keskusteluapu, vertaistuki, tukea omien tunteiden ja 

omaan elämään liittyvien pohdintojen käsittelyyn, uuden tiedon oppiminen.  

 

Vapaaehtoiset (32 annettua vastausta, 3 tyhjää) 

Mahdollisuuden auttaa, sosiaalisia suhteita, koulutusta, virkistystä, tunteen omasta 

tarpeellisuudesta, ryhmään kuulumisen kokemus, antaa uusia näkemyksiä, kokemuksia ja tietoa, 

hyvää mieltä, mielekästä tekemistä & mahdollisuuden oman osaamisen hyödyntämiseen, uuden 

oppimiseen & ammatillisuuden sekä itsetunnon kehittämiseen. 

 

Internetlinkin kautta tulleet avovastaukset 
 

Mitä tämä toiminta antaa sinulle? 

Koettiin, että kriisipuhelimesta saa tärkeää keskusteluapua, toivomus, että olisi mahdollisuus 

soittaa lankapuhelimeen, koska tulot ovat pienet maksamaan 0101- alkuista puhelinlaskua. 

Mahdollisuuden auttaa ihmisiä, sisältöä ja merkitystä elämään. 
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Kerro omin sanoin kokemuksistasi 

Avovastauksissa kerrottiin, että kriisipuhelimesta on saatu apua omaan elämäntilanteeseen ja 

toisaalta ilmaistiin, että soittaminen kriisipuhelimeen on kallista, johon pienituloisella ei 

välttämättä ole varaa.  Kriisipuhelimeen toivottiin myös enemmän vastaajia, lisäksi yksi vastaajista 

oli kokenut, että ei ollut saanut riittävästi puhuttua kriisipuhelimessa, koska työntekijä oli puhunut 

”niin paljon”.  

Ilmaistiin, että vapaaehtoisilla on hyvä työilmapiiri, ja työn koettiin tuovan mielekästä sisältöä 

elämään. Lisäksi kerrottiin työyhteisössä tapahtuneista ongelmatilanteista. 

 

Kokemuksia elämäntilanteesta 

Kokemus avioerosta ja varhain saadusta eläkepäätöksestä, ilmaistiin ahdistuneisuutta ja 

toivottomuutta ja kaipausta keskusteluseuralle, taloudelliset huolet, kokemus työyhteisössä 

tapahtuneista ongelmatilanteista. Ilmaistu, että työyhteisössä tarve henkilöille, jotka eivät ole 

kuntoutujia. 

 

Vapaa palaute 

Kriisipuhelintoiminnasta ja terveydenhuollosta ilmaistiin kiitollisuutta, lisäksi 

riisipuhelinpäivystäjien toiminnan koettiin parantuneen aiemmasta ja päivystysaikojen koettiin 

olevan riittäviä. Toisaalta ilmaistiin, että päivystys voisi olla ympärivuorokautista. Asiakkaan 

näkökulmasta järjestöjen toiminta hajallaan ja selkiintymätöntä, lisäksi ilmaistiin, että Suomessa 

tulisi lähestyä asioita potilaslähtöisesti (ei instituutiolähtöisesti).  Todettiin, että vapaaehtoistyöhön 

tarvittaisiin enemmän resursseja. 

 Ilmaistiin, että tulisi kiinnittää huomiota siihen, millaisia ihmisiä palkataan järjestöön. Kokemus, 

että keskusteluapua on vaikea saada (jonot ovat pitkiä) ja ilmaistiin työyhteisön ongelmista.  

 

 


