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Sinikka Törmä on kokenut arvi-
ointitutkimusten tekijä. Väitös-
kirjansa hän on koonnut artikke-
leista, jotka pohjautuvat erilaisiin 
huumeiden käyttäjien palvelu-
ja koskeneisiin arviointihankkei-
siin ja -raportteihin. Yhdistävä-
nä tekijänä on se, että hän tarkas-
telee työssään huumeiden ongel-
makäyttäjille tarjolla olevia mata-
lan kynnyksen palve luja erityises-
ti siitä näkökulmasta, miten ne 
kykenevät vastaamaan kaikkein 
huono-osaisimpien huumeiden 
käyttäjien tarpeisiin. Väitöskir-
ja koostuu neljästä artikkelista ja 
yhteenvedosta. 

Ensimmäinen artikkeli käsit-
telee liikkuvan terveysneuvon-
tayksikön toimintaa (Törmä 
2006). Syksyllä 2003 Helsingis-
sä käynnistyneen toiminnan tar-
koituksena oli madaltaa palvelui-
hin tulemisen kynnystä viemällä 
niitä lähelle huumeiden käyttä-
jien koti- ja toimintaympäristö-
jä eri puolille kaupunkia. Tutki-
muksen tulokset yllättävät. Suu-
rin osa asiakaskuntaa oli kiintei-
den terveysneuvontapisteiden 
asiakkaita. Sen sijaan toiminta 
tavoitti verraten vähän kaikkein 
huono-osaisimpia, palveluiden 
ulkopuolella olevia huumeiden 
käyttäjiä. Tutkimus osoittaa, et-
tä palvelukynnyksen korkeus on 
monitulkintainen ja suhteelli-
nen asia. Kokonaisuudessaan ar-
tikkeli tarjoaa hyödyllistä tietoa 
ja käytännöllisiä johtopäätöksiä 
Suomessa uudenlaisen toiminta-
muodon sovelluksesta. 

Liikkuvaa terveysneuvontayk-
sikköä huono-osaisempaa huu-
meiden käyttäjäkuntaa tutki-
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ja tavoittaa päiväkeskus Stoo-
rista, jossa asiakas voi ruokail-
la, hoitaa henkilökohtaista hygi-
eniaansa, levätä sekä saada arki-
elämänsä asioiden hoitoon neu-
voja ja konkreettista apua (Tör-
mä 2007a). Aineistonaan 81 
asiakashaastattelua, joista nel-
jäsosa on luokiteltavissa huu-
meiden käyttäjiksi, tutkija piir-
tää profiilia kohderyhmästään. 
Kysymyksessä on muiden huu-
mehoitopalvelujen asiakaskun-
taa iäkkäämpi, miesvaltaisempi 
ja moni tavoin huono-osaisem-
pi joukko. He ovat tyypillisesti 
erilaisten aineiden sekakäyttäjiä, 
ja mielenkiintoista on, että hei-
dän päihteiden käyttöään hallit-
see alkoholi. Tämä kielii alkoho-
li- ja huumekulttuurien läheises-
tä yhteydestä Suomessa, vaikka 
päiväkeskuksen asiakkaiden pa-
rissa aineiden välille tehdäänkin 
rajanvetoja. 

Väitöskirjan kolmas artikkeli 
suuntaa tarkastelun painopisteen 
palveluihin kysymällä, minkälai-
sia monien eri ongelmien rasitta-
mat kaikkein huono-osaisimmat 
huumeiden käyttäjät ovat asiak-
kaina ja miten hoitojärjestelmä 
pystyy vastaamaan heidän tar-
peisiinsa (Törmä 2007b). Tutki-
mus tuo kirkkaasti esiin ongel-
man kaksitahoisuuden: yhtäältä 
ao. asiakkaat ovat heikkojen voi-
mavarojensa ja poikkeavan elä-
mäntapansa vuoksi erittäin vai-
keasti tavoitettavia ja hoitoon 
kiinnitettäviä. Toisaalta päihde-
huollon hoitojärjestelmän ra-
kenteet, tavoitteet ja toiminta-
tavat soveltuvat kovin huonosti 
heidän tilanteeseensa. Artikkelin 

otsikko ”Sopimaton hoitojärjes-
telmälle” summaa sisällön hyvin.

Kokoelman neljäs artikkeli 
käsittelee lyhytaikaiseksi jäänyt-
tä terveysneuvontakokeilua Vii-
purissa, ja se voi olla jo ennes-
tään tuttu Yhteiskuntapolitiikan 
lukijoille (Törmä 2008). Artik-
keli on kiinnostavaa luettavaa 
monine paikallisine erikoispiir-
teineen. Esimerkiksi Suomessa ei 
tulisi kuuloonkaan sijoittaa pal-
velua samaan porraskäytävään 
poliisiaseman kanssa. On sanot-
tava, että olosuhteiden ja käytän-
töjen huomattava erilaisuus Suo-
meen verrattuna panee hiukan 
miettimään artikkelin sopivuut-
ta kokonaisuuteen. Toisaalta voi 
ajatella niin, että hyppy naapuri-
maahan tuo selkeästi esiin joita-
kin tärkeitä matalan kynnyksen 
palveluihin yleisesti liittyviä seik-
koja, joista mainittakoon erityi-
sesti luottamuksen saavuttami-
nen, palvelun tavoitettavuus ja 
oikeanlainen tiedottaminen. Ar-
tikkeli myös laajentaa teemaa 
matalan kynnyksen monitulkin-
taisuudesta ja suhteellisuudesta.

Tutkimuksen laajassa yhteen-
vetoartikkelissa tutkija selvittää 
tutkimuksen taustoja ja meto-
dologiaa, kuvaa aineistoja ja ko-
koaa yhteen tutkimuksen kes-
keiset tulokset. Matalan kyn-
nyksen käsitteen määrittely saa 
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tarkastelussa erityisen huomion. 
Käytännössä matalan kynnyk-
sen käsite on Suomessa kuvan-
nut enemmänkin organisaati-
on ominaisuuksia ja hyviä aiko-
muksia kuin huumeiden käyttä-
jien todellista suhdetta palvelui-
hin. Törmän oma korostus, että 
matala kynnys pitää nähdä suh-
dekäsitteenä, on perusteltu. Ky-
symys on kahden toimijan väli-
sestä suhteesta ja kynnyksen ma-
taluus määrittyy tässä relaatiossa, 
tutkija kirjoittaa. Matalan kyn-
nyksen toiminta-ajatusta on ko-
rostettu erityisesti haittojen vä-
hentämiseen tähtäävässä huu-
mausainepoliittisessa suuntauk-
sessa.  On erittäin tärkeää, että 
tutkija nostaa esiin myös haitto-
jen vähentämisen ajattelun kri-
tiikkiä. Sitä mukaillen tutkijan 
”matalan kynnyksen paradok-
siksi” nimeämä ongelmakimppu 
viittaa asiak kaisiin kohdistuvien 
odotusten ylimitoitukseen, joka 
saattaa jättää kaikkein heikoim-
massa kunnossa olevat oman on-
nensa nojaan. Toisaalta Törmän 
yksi keskeinen johtopäätös on, 
että ”ilman haittojen vähentämi-
sen ajattelua matala kynnys me-
nestyy huonosti”. Tutkija kritisoi 
kuitenkin sitä, että matala kyn-
nys nähdään erillisenä palvelu-

järjestelmän osana, josta vastaa-
vat kolmannen sektorin järjes-
tötoimijat. Vaarana on, että siitä 
muodostuu säilytyslokero (tut-
kijan ilmauksella ”tuulikaappi”) 
huono-osaisimmille ryhmille, 
kun taas varsinainen hoitojärjes-
telmä varataan parempiosaisten 
väestöryhmien käyttöön. Tutki-
ja ehdottaa yleisempää sosiaali-
poliittista keskustelua palvelu-
järjestelmän kokonaisuudesta 
sekä matalan kynnyksen käsit-
teen käytön rajaamista nykyistä 
tiukemmin.

Sinikka Törmän sosiaalipoli-
tiikan alaan kuuluvan väitöskir-
jan ansiot eivät ole teoreettisessa 
tai metodologisessa keskustelus-
sa, vaan onnistuneessa aiheen va-
linnassa, selkeässä tutkimusteh-
tävän rajauksessa ja ilmaisuvoi-
maisissa aineistoissa. Kaikkein 
huono-osaisimpia huumeiden 
käyttäjiä ja heidän suhdettaan 
palvelujärjestelmään on Suomes-
sa tutkittu erittäin vähän. Tör-
män väitöskirja tuo siten tärke-
än lisän suomalaiseen huumetut-
kimukseen ja myös yleisempään 
päihde- ja sosiaalipoliittiseen 
keskusteluun. Tilannekuva on 
lohduton. Kuten tutkija erään 
kokoelmaan sisältyvän artikke-
linsa loppupäätelmissä tiivistää: 

”huono-osaisimmat huumeiden 
käyttäjät sijoittuvat päihdehuol-
lon perusrakenteista katsottuna 
sen äärimmäiselle laidalle tai ko-
konaan sen ulkopuolelle”. Kun-
tatalouden nykytilan voi arvata 
vain kärjistäneen tilannetta en-
tisestään. Muutoksia kaivataan. 
Törmän pohdinnat ja johtopää-
tökset tarjoavat hyödyllisiä ai-
neksia palvelujen kehittämistyöl-
le ja sitä koskevalle keskustelulle.
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