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Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: https://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
More information: https://www.fsd.uta.fi/en/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: https://www.fsd.uta.fi/sv/

SOSIAALI. JA TERVEYDBNHUOLLON PALVELUYKSIKÖIIIN
PATNPTAPAUSLASKENTA 14 10 2OO3

Stakes tekee valtakunnallisen påiihdetapauslaskennan tiistaina 14.10 2003. Tiedonkeruu koskee
koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Pyydämme tukeanne
laskennan toteuttamisessa.

Lomakkeen taytlëtvat entiseen tapaan ne sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät, jotka
parhaiten tuntevat asiakkaat. Ohessa lâhetet¿an laskentalomakkeita ja niiden täyttöohjeita.
Koska emme pysty arvioimaan vastausten lukumäärää, pyydämme sosiaali- ja terveyshuollon
vastuuhenkiloita ennen laskentavuorokautta monistamaan rtittavùn mùärän lomakkeita ja
tåiyttöohjeita kaikkien asiakaspalveluyksiköiden työntekijöiden käyttöön. Lähetekirje, lomake ja
täyttöohjeet ovat myös tulostettavissa nettisivulta osoitteessa www.stakes.fi
Tämä kysely on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyn ja hoidon kehitt¿misen kannalta
merkittâvä tiedon lähde. Kyselyn onnistumiseksi on târkeää, että yksiköissä pyritäân varaamaan
sille riitt¿ivasti aikaa ja huomiota, ja ettà työntekijöitä informoidaan sen merkityksestä. Kyselyn
nimettömyyttà ja luottamuksellisuutta on syytä korostaa. Lomakkeisiin ei tule merkit¿i mit¿iän
sellaisia tietoja, jotka paljastaisivat asiakkaan tai potilaan henkilollisyyden.
Täyttöohjeessa on erikseen mainittu laskennan vastuuhenkilöiden yhteystiedot. Heiltä saa
tarvittaessa asiaa koskevia lisätietoja. Täytetyt lomakkeet pyydetään palauttamaan heti
laskentaworokauden jälkeen, mutta viimeistään 2410.2003 vastauslähetyskuoressa tat
osoitteella Stakes, Alkoholi- ja huumetutkimus, Eeva Liisa Tuovinen, PL 220,00531 Helsinki.
Myös mahdolliset puutteellisesti täytetyt lomakkeet pyydetään palauttamaan.
Jos yksikössânne ei ollut päihdetapauksia laskentavuorokautena, pyydämme Teitâ palauttamaan
yhden lomakkeen toimintayksikön nimellä varustettuna ja lomakkeen lopussa oleva kohta

rastitettuna.

Yhteistyostä kiitt¿ien

Vappu Taipale
Páäjohtaja

Sirpa Taskinen
Tulosaluejohtaja

V
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Alkoholi- ja huumetutkimus
LOMAKKEEN TAYTTöOHJE

Sisältö 1.

YleistÊi

2. Kysymyskohtaiset ohjeet
3. Tutkijoiden yhteystiedot ja lomakkeiden

palautus

1. YLEISTA

Oheiselle lomakkeelle merkitään tiedot 14.10.2003 vuorokauden ajalta (klo 00.00 - 24.00)jokaisesta palveluia

käyttäneestä asiakkaasta tai potilaasta, ionka henkilökunta arvioi olevan päihteiden ongelmakäyttäjä ja
myös niistä henkilöistä, jotka hakevat apua päihtyneinä tai päihteiden kertakäyttöön liittyvän haitan, kuten

esimerkiksi tapaturman vuoksi.

Laskenta ei koske
- niitài tapauksia, joissa yhteydenotto on tapahtunut vain puhelimitse
- satunnaisia tiedusteluja tai ajanvaraajia
- varsinaisen asiakkaan saattajaa, vaikka tämä olisikin päihdeasiakas, mikäli hänelle ei erikseen

anneta palvelua.

Sen sijaan siinä huomioidaan kaikki
- varsinaiset asiakas- ja potilaskäynnit
- kotikäyntiasiakkaat
- palveluihin pyrkivät, joita ei syystä tai toisesta voida tuolloin juuri kyseisessä yksikössä palvella
- toimistoasiakkaat (esim. reseptin uusijat, jotka eivät tapaa käynnillään lääkäriä, mutta jotka kuitenkin
saavat palvelun)
- sosiaalitoimistoissa myös ne asiakkaat, joille toimeentulotuki- tai palvelupäätös tehdään
laskentapäivänä kirjallisesta hakemuksesta, mikäli asiakas tunnetaan ja palvelun tarpeen tiedetään
johtuvan osin tai kokonaan päihteiden käytöstä.

Lomakkeet, ohjeet ja lähetekirje ovat tulostettavissa Stakesin nettisivulta osoitteessa www.stakes.fi
2. KYSYMYSKOHTAISET OHJ EET

Toimintayksikön nimija sijaintikunta merkitään ao. kohtaan kaikkiin lomakkeisiin. Mikäli yksikössä on useampia
osastoja taivastaavia, tieto merkitään kohtaan "Tarkentava nimi", kuten esimerkiksi sairaalassa "Sisätautiosasto"
tai kuntoutuslaitoksessa "Perhehoito-osasto".
Kaikki toimintayksiköt vastaavat kysymyksiin 1 - 14 (osa A). Vain avopalveluja antavat yksiköt (esimerkiksi
sosiaalitoimistot, sairaalan poliklinikat) vastaavat kysymyksiin 15 - 21 (osa B). Yksiköt, jotka antavat yön yli jatkuvia
palveluja (esimerkiksi sairaalan vuodeosasto, asumispalveluyksikkö, katkaisuhoitoasema, ensisuoja) vastaavat
puolestaan myös kysymyksiin 22 - 23 (osa C).
Lomake täytetäËin pääasiassa ympyröimällä vain yksi vaihtoehto. Huomaa kuitenkin, että kohdissa9,'11,14,18,19

ja 23 voidaan tarvittaessa merkitä useampia kohtia,
A. Kaikkia yksiköitä koskevat

1.

kysymyksetl-14

Ympyröi oikea vaihtoehto. Mikäli mikään luettelon kohdista ei suoraan vastaa toimintayksikkönne
luonnetta, kirjoita avopalveluyksikön nimi kohtaan 25 ja ympärivuorokautisen palvelun nimi kohtaan
26, Mikäli yksikkö antaa sekä avo- että laitospalveluja, niin toimintayksikkötyyppi merkitään
asiakkaan saaman palvelun mukaan.

2. Ympyröioikeavaihtoehto.
3. Kirjoita asiakkaan kotikunnan nimi.
4. Ympyröi oikea vaihtoehto.
5. Kirjoita asiakkaan syntymävuosi.
6. Ympyröi oikea vaihtoehto. Mikäli asiakas on esim. sairaslomalla, rengastetaan silti oikea
"pääasiallisen toiminnan" -kohta.
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7.

Ympyröi oikea vaihtoehto. Sosiaalinen asema merkitään myös työttömiltä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yrittäjiä ovat itsenäiset yrittäjät ja maanviljelijät.
Toimihenkilöitä ovat kaikki toimihenkilöt ja johtavassa asemassa olevat.
Työntekijöitä ovat muut työelämässä mukana olevat henkilöt.
Eläkeläisiksi luokitellaan kaikki määräaikaista tai pysyvää eläkettä saavat asiakkaat.
Opiskelijoiksi luokitellaan kaikki päätoimisesti opiskelevat henkilöt.
Muu tai ei tietoa.

8. Ympyröi oikea vaihtoehto.
9. Ympyröi kaikki päihteet, joiden käytöstä on tietoa.
10. Ympyröi oikea vaihtoehto.
11. Ympyröi oikea vaihtoehto. Jos asiakas on käyttäytynyt uhkaavasti tai väkivaltaisesti 14.10. ja
joskus aikaisemmin toimintayksikössä, rengastetaan kohdat 1 ja 2.
12. Ympyröi oikea vaihtoehto. Mielenterveyden häiriöllä tarkoitetaan tässä sellaista lääkärin toteamaa
häiriötä, joka ei liity päihteisiin, kuten esimerkiksi skitsofreniaa tai depressiota. Päihteistä
suoraan aiheutuvia häiriöitä kuten alkoholipsykoosia tai huumeriippuvuutta ei kirjata.
13. Ympyröi oikea vaihtoehto.
14. Ympyröi tarvittaessa molemmat vaihtoehdot. Jos rengastit kakkosen, merkitse tarkoittamasi
yksikön/yksiköiden tyypin numero/numerot kysymyksestä 1. Tee arviointisi asiakkaan
kokonaistilanteen mukaan.
B. Vain avohuollon palveluja koskevat kysymykset 15 - 21
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ympyröi oikea vaihtoehto.
Ympyröi oikea vaihtoehto. Virka-ajalla tarkoitetaan tässä aikaa klo 8.00 - 16.00 maanantaista
perjantaihin.
Ympyröi oikea vaihtoehto.
Ympyröi kaikki esiin tulleet syyt. Käsitteellä sosiaalinen ongelma tarkoitetaan asumiseen, työhön
yms. liittyviä ongelmia.
Ympyröi kaikki annetut palvelut.
Ympyröi lähinnä oikea aika.
Ympyröi oikea vaihtoehto. Jos vastaus on jokin vaihtoehdoista 3 - 5, niin merkitse
vastaanottavan yksikön tyypin numero kysymyksestä 1.

C. Vain yön yli jatkuvia palveluja antavia yksiköitä koskevat kysymykset 22 - 23
22.
23.

Ympyröi oikea vaihtoehto; hoitoon kuuluvat viikonloppuvapaat tai muut lomat eivät katkaise
hoidossa oloa.
Ympyröi kaikki syyt, joiden perusteella yön yli jatkuvalle hoidolle on tarvetta.

Mikäli toimintayksikössä ei laskentavuorokautena ollut päihdetapauksia, palauttakaa yksi lomake
toimintayksikön nimellä varustettuna ja lomakkeen lopussa oleva ao. kohta rastitettuna.
3. TUTKIJOIDEN YHTEYSTIEDOT JA LOMAKKEEN PALAUTUS
Laskentaan liittyviin kysymyksiin vastaavat Stakesissa:
Tutkija
Erikoistutkija
Tutkimussihteeri
Tutkimussihteeri

Yrjö Nuorvala
Leena Metso
Raija Ahtola
Eeva Liisa Tuovinen

[yhteystiedot poistettu]

Lomakkeet palautetaan heti laskentavuorokauden jälkeen, 24.10.2003 mennessä vastauslähetys
kirjekuoressa tai osoitteella:
[yhteystieto poistettu]
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/ STAKES

Alkoholi- ja huumetutkimus
Toimlntayksikön niml

·

..

Tarkentava nimi

Toimintayksikön sijalntlkunta

-·--·------------------·-----·-··--------------·--·-----�--A. KAIKKIA TOIMINTAYKSIKÖITÄ KOSKEVAT KYSYMYKSET 1 -14
1. Tolmintaykslkkötyyppi

'TY l( p p 1

Kotipalvelu
2 Lastensuojelulaitos
3 Sosiaalitoimisto
4 Vanhainkoti
5 Mielenterveystoimisto
6 Psykiatrinen sairaala, osasto
7 Psyklatrlnen sairaala, pollklinlkka
�Terveyskeskus, avohoito
9 Terveyskeskus, kotlsairaanholto
10 Terveyskeskus, vuodeosasto
11 Yksityinen lääkäriasema
12 Yksityinen sairaala
, 13 Yleissairaala, osasto
Yleissairaala, poliklinikka
1

®
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A-klinikka
Nuorisoasema
Huumeiden käyttäjien terveysneuvontapiste
Päiväkeskus tai muu avopalvelu
Katkaisuholtoasema
Kuntoutuslaitos
Asumispalveluyksikkö
Ensisuoja
Kasvatus- ja perheneuvola
Kirkon diakonia- tai perhetyö
Muu avopalvelu,
_. 1
mikä?................................................:·.....:::.....................................
26 Muu laitospalvelu,
.
1, 0
mikä? ..............................................................................................

2. Asiakkaan sukupuoli

1
2

Mies
Nainen

3. Asiakkaan kotlkunta:

4. Aslakkaan slvlillsääty

1
2
3
4

5

6
7

Naimaton
Avoliitossa
Nairnlsissa
Asumuserossa tai asuu muuten erillään
Eronnut
Leski
Ei tietoa

5. Aslakkaan syntymävuosi

19 ...... .......

6. Asiakkaan pääaslallinen tolmlnta

1 Ansiotyössä
2 Työttömänä
3 Eläkeläinen
4 Opiskelija
5 Kotitaloutta hoitava
6 Muu/Ei tietoa

7. Asiakkaan sosiaalinen asema
1
2
3
4
5
6

Yrittäjä
Toimihenkilö
Työntekijä
Eläkeläinen
Opiskelija
Muu/Ei tietoa

8. Asiakkaan asumistllanne

1
2
3
4
5
6
7
8

Oma asunto
Vuökra-asunto
Alivuokralainen
Tukiasunto
Asuntola tal yhteismajoitus
Kokonaan vailla asuntoa
Asuu vanhempiensa luona
Muu/Ei tietoa

9. Käytetyt päihteet
1
2
3
4
5
6
7
8

Alkoholi
Korvike'
Liuotin!
Lääkeaine·
Kannabis\
Amfetamiini
LSD :
Ekstaasi
1

(Ympyröi kaikki käytetyt päihteet)

1O
11

Kokaiini I
Heroiini
Muu opioidl, mjkä?

12

Muu huumausaine, mikä?

9

1

1

13

Ei tietoa

10. Onko asiakas käyttänyt huumeita plstämällä?

1
2
3

Kyllä
Ei
Ei tietoa

11. Onko aslakas käyttäytynyt uhkaavasti tai
väkivaltaisestl tässä toimlntaykslkössä?
(Ympyrai tarvitlaessa sekä kohta 1 että kohta 2)

1 Kyllä 14.10.2003
2 Kyllä, aikaisemmin
3 Ei
4 Ei tietoa
12. Onko aslakkaalla todettl\Jokln muu kuln
pälhteislln lllttyvä mlelenterveyden häirlö?

1
2

Kyllä
Ei

!

,, .. , .............................f(..�...........................

I

3.

14. Tarkoituksen mukainen palveluykslkkö

Onkoasiakkaallarahapeliongelmia?

(Ympyröi tarvltlaessa molemmat vaihtoehdot)

Kyllä

1

2

1
2

E¡

Eitietoa

3

TämËi yksikkö

Muu palvelu, mikä?

I
B.

15
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19. Asiakkaalle annetut Palvelut

15. Asiakkaan tulotapa palvelujen piiriin

1
2

(Ympyröi Raikki annetut palvelut)

Ajanvaraus
llman ajanvarausta

3

Toimeentuloturva-asian hoitaminen
Avustaminen muissa sosiaalisissa ongelmissa

4

Terveydentilan tutkimus

5

Kliininen toimenpide
Terapeuttinen keskustelu

2

Virka-aikana (klo 8'00 - 1ô.00)
Virka-ajan ulkoPuolella

6

Eipäihtynyt

\3,/

Voimakkaasti PäihtYnYt

p\

20. Palveluihln

1
2
3
4
5
6

Lievästi päihtYnYt

18. Asiakkaan näkemys palvelujen piiriin tulon syistä

21.

(Ympyröi kaikki tulon sYYt)

apaturma
Somaattinen sairaus

2
3 Masennus
4 Muu psYYkkinen ongelma
5 Vieroitusoireet
6 Taloudellinenongelma
7 Sosiaalinen ongelma
I lhmissuhdeongelma
9 ltsemurhariski

10

Ei tietoa

muualle

7

17. Arvio asiakkaan päihtyneisyydestä

/1)

Neuvonta

1

16. Palvelujen Piiriin tulon aika

1
2

2 'l

( ,f .l

Alle 15 minuuttia

Noin 15 minuuttia
Noin 30 minuuttia
Noin 45 minuuttia
Noin 60 minuuttia

Yli60 minuuttia

Minne aslakas lähti?

1
2
3
4
5

Svv t

6
7
'1

käYtettY aika

Pois, ilman sopimusta jatkotoimista
Pois, uudesta käynnistä tËissä yksikössä sovittu
Pois, mukanaan lähete toiseen yksikköön
Lähetettiin muuten toiseen yksikköön sen kanssa
tehdyn sopimuksen mukaisesti
Ohjattiin muuten ottamaan yhteyttä johonkin
toiseen
yksikköön
Poliisi suoritti säilöönoton

Eitietoa

Jos vasfaus oli jokin kohdista 3-5, mihin yksikköön' Merkitse
numero(t) kysymyksen 1 vaihtoehdoista.

,>

G. VAIN YöN YLI JATKUVIA PALVELUJA ANTAVIA TOIMINTAYKSIKöITÄ KOSKEVAT
KYSYMYKSET 22 - 23

22.

23. Miksi aslakkaan tarvitsemia palveluita ei ole

Hoidossa olon yhtäjaksolnen pituus laskentapäivänä

järjestetty avohuollossa?

I 1- 3vuorokautta
2 4- Tvuorokautta
3 B-14vuorokautta
4 15 - 30 vuorokautta
5 Yli kuukauden, mutta alle kaksi kuukautta
6 2-3kuukautta
7 Yli kolme kuukautta, mutta alle kuusi kuukautta
B 6-12kuukautta
9 Ylivuoden

(Ympyröi kaikki syyt)
1

Somaattisen sairauden tai vamman vakavuuden
vuoksi

2
3

Vieroitusoireiden vakavuuden vuoksi
Psyykkisen sairauden (muun kuin
päihdeongelman)
vuoksi

4
5
6
7

Päihderiippuvuuden vakavuuden vuoksi
Perheväkivallan estämiseksi
AÞunto-ongelmien vuoksi
\
Itsemurhariskin

To¡mintaykslkössä ei laskentaVuorokautena ollut påiihdetapauksia'
fi4.10.2003) päihde-ehtoisia asiointeia, merkitse

rasti ruutuun

ia

vuoksi

(Jos toimintayksikössä ei o//uf Iaskentavu\rokautena
\

palauta yksî lomake')

