
YRJO NUORVALA. JUHANI TEHTO

pÄTHDETApAUSLASKENTA vuoNNA r 99 r

MIKA ON PAIHDEIAPAUSTASKENIA?

Paihdetapauslaskenta on lapileikkausselvi-
tys, jossa yhden vuorokauden aikana pyritaan

kirjaamaan kaikki paihde-ehtoiset palvelujen
kayttajat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon
yksiköissä. Sosiaali- j a terveyshallitus suoritti
tällaisen laskennan tiistaina 8.10.1991. Toi-
mintayksiköitä pyydettiin täyttämään kysely-

lomake jokaisesta palveluja käyttäneestä asi-
akkaasta tai potilaasta, jonka henkiltikunta
arvioi olevan paihteiden ongelmakäyttäjä.

Taulukko 1. Päihdetapausten jakautuminen palvelupisteisiin

Tiedot toivottiin myös sellaisista henkilöistä,
jotka hakivat apua paihteiden kertakäyttöön
liittyvän haitan, esimerkiksi tapaturman
vuoksi. Tapauksia kertyi 7 631.

Kysely lähetettiin sosiaalitoimistoihin, a-

klinikoille, nuorisoasemille, päihdehuollon
päiväkeskuksiin, palveluasumisyksikköihin,
ensisuojiin, katkaisuhoitoasemille, kuntou-

tuslaitoksiin ja päihdehuollon muihin toimin-
tayksikktiihin. Terveydenhuoltoa selvitykses-
sä edustivat terveyskeskukset, yleissairaalat,
psykiatriset sairaalat ja mielenterveystoimis-
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Sosiaalitoimisto
A-klinikka
Katkaisuhoitoasema
Kuntoutuslaitos
Palveluasumisyksikko
Ensisuoja
Nuorisoasema
Muu avopalvelu
Päiväkeskus
Terveyskeskus, vuodeosasto
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tot. Kyselyä ei ulotettu yksityiseen terveyden-
huoltoon.

Paihdetapauslaskentoja suoritettiin 1970-
luvun alkupuoliskolla. Edellinen laskenta
tehtiin tiistaina 13.I0.1987 ja vuoden I99I
tuloksia voi verrata lähinnä vain siihen, koska
tutkimusmetodi oli 1970-luvulla pitkalti eri-
lainen (Nuorvala & Vertio 1989).

PATHDEHUoTToN PATvETUJEN KAYTTö

8.t0.t99r

Tapauksia havaittiin laskentavuorokauden ai-
kanaT 631. Voidaan arvioida, että yhden vuo-
den aikana paihde-ehtoisia kaynteja tai hoito-
vuorokausia kertyy yhteensä 2-2,5 miljoonaa
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjes-
telmissä.

Lähes kolmasosa tapauksista todettiin Uu-
denmaan läänissä, ja vähiten niita oli Lapin
läänissä. Kun tapaukset suhteutetaan väestö-

pohjaan, karkisija säilyy Uudellamaalla, jos-

sa tapauksia oli 2ll 000 asukasta. Matalin
vastaava luku ltiytyi Vaasan läänistä ja se oli
0,6. Tämä kuvastanee alkoholin kokonaisku-
lutuksen ja haittojen välistä suhdetta. Uudel-
lamaalla kulutetaan alkoholia asukasta kohti
eniten ja Vaasan läänissä vähiten. Kaupunki-
en osuus tapauksista oli 4l5ja muiden kunti-
en l/5.

Sosiaalihuollon osuus tapauksista oli 70,6

prosenttia ja terveydenhuollon 29,4 prosent-
tia (taulukko 1). Taysin luotettavia vertailuja
ei voi suorittaa aiempiin laskentoihin. Vaikut-
taa kuitenkin siltä, että terveydenhuollon pa-

nos päihdehuollossa on vuosien mittaan jon-
kin verran voimistunut siitakin huolimatta,
että erityispalveluj en määrä sosiaalihuollossa
kasvoi voimakkaasti 1970-luvulla ja asumis-
ja laitospalvelujen määrä viela 1980-luvun
lopulle asti. On myös muistettava, että lasken-
ta tehtiin arkipäivänä. Terveydenhuollon
osuus on suurempi viikonloppuisin, jolloin
päivystyspisteet toimivat, mutta sosiaalihuol-
lon avopalvelut oval kiinni.

Eniten palvelujen kayttajia ltiytyi palvelu-

asumisyksiköistä. Avopalvelujen osalta a-kli-
nikoiden, sosiaalitoimistojen ja terveyskes-
kusten osuus oli merkittävä. Laidoshoidosta
toteutui noin puolet päihdehuollon kuntou-
tuslaitoksissa tai katkaisuhoitoasemilla, ja lo-
put tapauksista hoidettiin terveydenhuollon
yksiköissä. Lähes puolet tapauksista oli ym-
pärivuorokautisessa hoidossa j a 52 prosenttia
käytti avohuollon palveluja.

Puolet avohuollon palveluita käyttäneistä
tuli toimintayksikktitin ilman ajanvarausta.

Avohuollossa asioineista 27 prosenttia oli lie-
västi tai voimakkaasti paihtyneita.

MITTAISIA OVAT PAIHDETAPAUKSET?

Tirlokset ovat monilta osin samansuuntaisia
kuin vuoden l9B7 laskennassa saadut (Lehto

& Nuorvala 1992b). Naisia o1i tapauksista IB
prosenttia ja miehia 82 prosenttia. Naisten
osuus on kuitenkin lahes kaksinkertaistunut
parissakymmenessä vuodessa. Vuoden 1972

laskennassa heita oli 9,9 prosenttia. Naisilla
palvelujen kayttti painottuu enemmän tervey-
denhuoltoon. Se suuntautuu myös enemmän

mielenterveyspalveluihin. Miehilla puoles-
taan tulevat esille erityisesti asumiseen liitty-
vät ongelmat. Heita on suhteellisesti kolmin-
kertainen määrä palveluasumisyksikOissä
naisiin verrattuna.

Lähes kolme viidesosaa tapauksista sijoit-
tui 30-49-vuotiaiden ikäryhmään (taulukko
2). Vuoden l9B7 laskennassa 30-39-vuotiai-

Taulukko 2. Päihdetapausten ikäjakauma

N Vo

alle 20-vuotiaat
20-29-vuotiaat
30-39-vuotiaat
40.-49-vuotiaat
50-59-vuotiaat
yli 59-vuotiaat

97
785

2 064
2 365
| 2t7
I 103

1,3

10,3
27,0
31,0
15,9
14,5
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TauLukko 3. Päihdetapausten siviilisääty kin on alle 2O-vuotiaiden osuus pysynyt pie-

nenä.

Perhesuhteiltaan yksinäisten osuus tulee

korostuneesti esille. Heitä oli lahes nelja vii-
desosaa kuten vuoden l9B7 laskennassakin
(taulukko 3).

Kokonaisuudessaan aineiston sosioekono-

minen asema oli matala. Tämä vastaa myös

vuoden l9B7 tuloksia (taulukko 4).

Lähes puolet kuului työtekijtiihin ja kol-
mannes elakelaisiin. Alempiin ja ylempiin
toimihenkilöihin kuuluvia tavattiin eniten a-

klinikoilla ja kuntoutuslaitoksissa. Tytitttimi-

en määrä,43 prosenttia, oli korkeaja oli kas-

vanut 10 prosenttia vuodesta 1987.

Myös asumistilanne oli monen osalta huo-

no, eikä muutosta vuoteen I9B7 ole juuri ta-

pahrunut (taulukko 5).

Puutteellisesti asuvia oli lahes kolmasosa.

He olivat joko kokonaan asunnottomia tai oli-
vat asuntolassa. Myös taulukon 5 luokat "ali-
vuokralaisasunto", "vanhempien luona" ja
"muu" katkevät alleen mitä ilmeisimmin epä-

tyydyttävää asumista. Laskennassa kysyttiin
ympärivuorokautisia palveluja tuottavilta yk-
siktiilta, miksi asiakkaan tarvitsemia palvelu-
ja ei ole järjestetty avohuoltona. Kuntoutus-

Iaitoksista noin l/5, palveluasumisyksiköistä
2/3 ja ensisuojista peräti 4/5 ilmoitti ainakin
yhdeksi syyksi asunto-ongelman.

Kyselyssä tiedusteltiin asiakkaan aidin-
kielta. Aidinkielekseen ruotsin ilmoitti 2,1

prosenttia asiakkasta. Luku vaikuttaa pienel-
tä, kun se suhteutetaan ruotsinkielisen väes-

tön osuuteen.

Mielenkiintoista on verrata päihdetapaus-

laskennassa mukana olleita asiakkaita Alko-
holipoliittisen tutkimuslaitoksen juomatapa-

tutkimuksen kuvaamiin alkoholin suurkulut-
tajiin (Simpura I9B5).

Suurkuluttajat ovat monilta osin paremmas-

sa asemassa kuin päihdetapausasiakkaat
(taulukko 6). He ovat myös nuorempia. Naihin
havaintoihin voi tarjota erilaisia tulkintoja.
Pelkka suurkulutus ei välttämättä sinänsä ai-
heuta palvelujen käyttin tarvetta. Mutta jos

paihteiden Iiikakayttti kietoutuu erilaisiin so-
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Taulukko 4. Paihdetapausten sosioekonominen

asema

N 7o

ynttäjä
ylempi toimihenkilti
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työntekijä
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t45
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Taulukko 5. Päihdetapausten asumistilanne

N o/o

oma asunto

vuokra-asunto
alivuokralaisasunto
asuntola
ei asuntoa

vanhempien luona
muu

I 336
2 623

139
I 367

BB5

415
697

17,9
35,2
I,9

18,3

I t,9
5,6
9,3

den osuus oli 29 prosenttiaja he muodostivat

suurimman joukon. Vuonna 1991 puolestaan

enemmistönä olivat 4O-49-vuotiaato kun hei-

dän osuutensa on kasvanut 7 prosenttia vuo-

desta 1987. Kuten vuodenI9BT laskennassa-
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siaalisiin, psyykkisiin, taloudellisiin tai mui-
hin ongelmiin, avun hakeminen voi kayda

välttämättömäksi. Kun ongelmat ovat kasau-

tuneet, ei ole helppo selvitä kevyilla interven-
tioilla. Talloin voidaan tarvita pitkaaikaista ja
usein toistuvaa apua. Voi myös olla, että pa-

remmassa asemassa olevilla on käytössään

erilaisia toimivia sosiaalisia verkostoja tai
muita kanavia, joiden avulla he pystyvät sel-

vittämään ongelmiaan. On lisäksi mahdollis-
ta, että hyväosaiset turvautuvat yksityisen ter-
veydenhuollon palveluihin, joita tama päih-
detapauslaskenta ei kattanut.

Naisia oli päihdetapausasiakkaina lähes

kaksinkertainen määrä suhteessa heidän
osuuteensa suurkuluttajista. Tämä voi olla
osoitus siitä, että naiset hakevat herkemmin
apua. Saattaa myös olla, että palvelujärjestel-
mässä heistä ja varsinkin heidän lapsistaan
kannetaan enemmän huolta kuin yksinäisistä
juopottelevista miehistä.

AIKOHOTI VATTA-ASEMASSA

Kyselyssä pyydettiin merkitsemään asiak-
kaan käyttämät päihteet. Samalle asiakkaalle
saatettiin merkitä lomakkeeseen useita päih-
teita (taulukko 7).

Alkoholin valta-asema suomalaisena päih-
teenä tulee kiistattomasti esille. Seuraavalla

sijalla ovat lääkkeet. Vuoden I987 laskennas-
sa niiden osuus oli 8,2 prosenttia,joten niiden
kaytossä on tapahtunut kasvua. Tämä on on-

gelma, jota ei ole riittävästi tiedostettu huu-
mekysymystä käsiteltäessä (Lehto & Nuorva-
lal992a). Onhan esimerkiksi mitä ilmeisintä,
että osa väärin käytetyista laakkeistä saadaan

laillista tietä. Kolmantena olivat korvikkeet.
Niihinkin tulisi kiinnittaa huomiota jo pelkäs-
tään niiden myrkyllisyyden vuoksi. Myös ns.

klassisten huumausaineiden käyttissä on ta-
pahtunut jonkin verran lisäystä. Vuonna 1987

niiden osuus oli 2 prosenttia.

Uusimpien tutkimustulosten perusteella on

voitu todeta, että vuosina 19BB-f990 myrky-
tyskuoleman aiheuttaneiden kahdenkymme-

Ta.ulukko 6. Paihdetapausasiakkaat ( 199 I ) verrat-
tuna alkoholin suurkuluttajiin (1984)

päihdetapaus-
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työttömiä työvoimaan
kuuluvista
ylempia tai alempia
toimihenkiloita
naimattomia, eronneita
tai leskiä
naisia
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TauLukko 7. Kaytetyt päihteet

N Vo

alkoholi
koruike
liuotin
lääkeaine

kannabis
muu huumausaine

7 360
639
19r

1 015
274
217

96,4
8,4
2,5

13,3

3,6
oo

nen tavallisimman lääkkeen joukossa oli viisi
sellaista lääkettä, joita tiedetään käytettävän
väärin huumaavassa tarkoituksessa. Näina
kolmena vuotena namä lääkkeet aiheuttivat
237 kuolemantapausta. Naiden lisäksi myös

muut huumaavat lääkkeet johtivat myrkytys-
kuolemiin (Vuori & Ojanperä & Ruohonen &
Penttilä 1992,1220). Edella mainitun myrky-
tyskuolemia koskevan tutkimuksen mukaan
korvikkeet aiheuttivat 106 kuolemaa vuosina
l9BB-1990 (Vuori & Ojanperä & Ruohonen

& Penttila 1992,1219).
Kun tarkastellaan lähemmin laakkeiden ja

klassisten huumausaineiden kayttajiä, voi-
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daan todeta, että valtaosa on sekakayttajia.

Heistä yhdeksän kymmenestä kayttaa mytis

alkoholia. Nämä asiakasryhmät muistuttavat

hyvin paljon koko laskennassa saatuja tulok-
sia. Kolme neljäsosaa oli miehia eikä ela per-

heenomaisessa suhteessa, asumisen taso on

huono ja sosioekonominen asema on keski-
määrin alhainen. Iän suhteen laakkeiden ja

huumausaineiden kayttajat erosivat jonkin

verran toisistaan. Suurin osa laakkeiden kayt-
täjistäoli 30-50-vuotiaita, kun taas huumaus-

aineiden kayttajat olivat nuorempia ja sijoit-
tuivat 20-40-vuotiaiden ikaryhmaan.

Päihdetapauslaskennan tulosten ja päihde-

huoltoa koskevien tilastojen perusteella voi

tehda karkean arvion siitä, kuinka paljon eri
paihteiden ongelmakäyttäjiä kohdataan sosi-

aali- ja terveydenhuollon palveluissa vuosit-

tain:

- 50 000-80 000 alkoholin ongelmakäyttä-

)aa

- noin 10 000 laakkeiden ongelmakayttaj:ia

- noin 5 000 korvikkeiden tai liuottimien
kayttajaa

- muutamia tuhansia kannabiksen kaytta-
jiä

- tuhat tai parituhatta klassisten huumei-

den Kaytta.laa.

PAIHDETAPAUSTASKENIA METODINA -
JOITAKIN VARAUKSETTISIA HUOMIOITA JA

ETUJEN PUNTAROINTIA

Laskenta kuvaa niitä henkiltiita, jotka lasken-

tavuorokauden aikana käyttivät päihde-ehtoi-

sesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Tulokset eivät siis välttämättä kerro suoranai-

sesti sitä, millaisia päihdeongelmaiset yleen-

sä ovat tai mikä on ongelman laajuus ja luonne

Suomessa. Laskenta ei myöskään yksiselittei-
sesti mittaa avun tarvetta. Esimerkiksi jonkin

väestöryhmän vähäinen esiintyminen aineis-

tossa voi saada erilaisia tulkintoja ja selityk-
sia.

Paihdetapaukseksi luokittelu oli toimin-
tayksikön henkilöstön arvion varassa. Suurin

osa havaituista tapauksista ei varmastikaan

perustu tarkkoihin diagnooseihin, vaan pin-
nallisempiin arvioihin. Talloin on ilmeistä,

että jokin osa tapauksista on jäänyt havaitse-

matta ja että toisaalta on tehty päihdetapauk-

siksi luokitteluja aiheetta. Kun aineisto on

kuitenkin melko suuri, voi olettaa, että "vää-

rät positiivi se t" ja " v äärät ne gatiiviset" tapa-

ukset ovat kumonneet toisiaan vähentäen

näin tätä virhelähdettä.

Kaksi tulosten vinoutumisen mahdollisuut-
ta on erityisesti syytä ottaa esille. On todennä-

köistä, että alhaisessa sosiaalisessa asemassa

olevien asiakkaiden päihdeongelmat tunnis-
tetaan herkemmin kuin parempiosaisten
juoppous. Täten aineiston sosiaalinen koostu-

mus vinoutuu. Laakkeiden ia huumausainei-

den kaytto saattaa myös olla aineistossa ali-
edustettuna. Niiden kaytto ei ehka tule yhta

helposti esille, ja sitä voi olla vaikeampi ha-

vaita kuin alkoholiongelmaa.
Vastausten katoa ja sen suuruutta ei ole ar-

vioitu. On mahdollista, että osa tapauksista on

kadonnut suurimpiin organisaatioihin, var-

sinkin sairaaloihin ja yksikkoihin, joissa on

vahan henkilökuntaa, mutta paljon asiakkai-

ta. On myös hyva pitaa mielessä, että laskenta

ei kohdistunut yksityiseen terveydenhuol-

toon.

Paihdetapauslaskenta ei siis anna "objek-
tiivista" kuvaa siitä, miten sosiaali- ja ter-

veyspalveluja kaytetään päihdeongelmien

vuoksi. Sen sijaan se on kohtuullisen tarkka
kuvaus siitä, minkälaisia päihdeongelmia

palvelujarjestelmä tunnistaa. Täten se on

hyvä väline paihdehuoltotyön kuvaamiseen,

mutta huonompi päihdeongelmien määrän ja
laadun analysointiin. Laskenta tuottaa myös

tietoa sellaisista asiakkaiden ongelmista, jot-
ka eivät ole ratkaistavissa pelkin hoitokeinoin
vaan edellyttävät muunlaisia toimenpiteita.

Vuoden 1991 laskenta tuo selkeästi esiin, että

suuri osa palvelujen kayttajista on monessa

suhteessa huono-osaisia. Tämän pitäisi herät-

tää monia kysymyksia niin palvelujärjestel-
missä kuin niiden ulkopuolellakin.

Valtakunnallisesti toteutettuna päihdetapa-
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uslaskenta on kohtalaisen raskas instrument-
ti. Se tuottaa kuitenkin aineiston, josta voi-
daan ammentaa tietoa lähes pohjattomasti eri-
laisiin osakysymyksia kasitteleviin selvityk-
siin ja tutkimuksiin (Kaukonen 1992; Lehto
I99I; Tourunen 199I). Aineisto on myös sen

verran suuri, että sen pohjalta voi saada mo-

nissa kysymyksissä suuntaa antavaa tietoa
valtakunnallisesta päihdetilanteesta ja siinä

KIRJALLISUUS
Kaukonen, Olavi: Kiintopisteitä arjessa. Helsinki:
Valtion Painatuskesku s, 1992

Lehto, Juhani: Juoppojen professionaalinen aut-
taminen. Helsinki: Valtion Painatuskeskus, 1991

[.ehto, Juhani & Nuorvala, Yrjo: Laakkeiden
väarinkaytto lisääntynyt. Dialogi 2 (L992): 2, 24-
25.1992a

Lehto, Juhani & Nuorvala, Yrjö: Päihdehuolto
lamasyksynä 1992. Sosiaaliturva 80 (1992): 8, l0-
t2.t992b

Nuorvala, Yrjö & Vertio, Harri: Päihdetapaus-
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intoxicant-related cases in 7997 (Päihdeta-
pauslaskenta auonna 199 I )

The assessment of intoxicant-related cases is a
method whereby data is compiled on all intoxicant-
related cases coming to the attention of the social
and health services in the course of twenty-four
hours. An assessment ofthis sort was conducted on
October B, f991. A total of 7 631 cases were de-
tected, ofwhich 70 per cent were registered by so-
cial service units.

A comparison of the material with a similar as-
sessment performed in 1987 reveals a highly simi-
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tapahtuvista muutoksista. Laskennan tulok-
set voivat lisäksi antaa uusia virikkeitä syven-

täville jatkotutkimuksille ja kysymysten aset-

telulle. Valtakunnallisesti päihdetapauslas-
kentoja ei liene mielekästä toteuttaa kuin 3--4

vuoden välein. Sen sijaan voi ajatella, että
paikallinen taso voisi hyötyä päihdetapaus-
laskennan tai sen sovelluksen suorittamisesta
omassa suunnittelussaan.
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larpattern ofresults. The majority, i. e. 82 per cent,
of social-service clients are men, but the relative
number of women clients has risen. On the whole,
the material is characterized by social malaise:
Ioneliness, inadequate housing or outright home-
Iessness, Iow social standing and unemployment
are conspicuous features.

Alcohol is by far the most widely used intoxicant,
being the choice of 96 per cent of all intoxicant-
users. Moreover, other drugs are very often used in
combination with alcohol. Though second to alco-
hol, the abuse of pharmaceutical drugs is also a
growing problem.
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