
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimus-
ohjelman (MIPA) hyvinvointikyselyssä kartoi-
tettiin järjestöjen palveluihin ja toimintoihin 

osallistuneiden kansalaisten kokemia vaikeuksia Pa-
radise24-kyselyä käyttäen.

Järjestötoimintoihin omien ongelmien takia osal-
listuneet olivat kokeneet toimintakykyyn liittyviä 
vaikeuksia keskimäärin enemmän kuin muista syis-
tä (esimerkiksi vapaaehtoisena, tukihenkilönä tai lä-
heisen ongelmien takia) toimintoihin osallistuneet. 
Suurimpia vaikeuksia olivat kokeneet ne, jotka olivat 
tulleet toimintoihin mukaan omien sekä päihde- että 
mielenterveysongelmiensa takia (kuvio 1).

Paradise24-kyselyn osa-aluekohtaisesta tarkaste- 
lusta käy ilmi, että toimintakyvyn ongelmia esiintyi  
laaja-alaisesti. Eniten oli koettu vaikeuksia, jotka liit- 
tyivät mielialaan, kipuihin ja uniongelmiin. Omien  
ongelmien takia toimintoihin osallistuneet olivat ko- 
keneet lähes yhtä paljon vaikeuksia myös arjen hal-
linnassa, tiedon käsittelemisessä ja sosiaalisissa suh-
teissa. Arjen toimintojen, kuten peseytymisen ja ruo-
kailemisen, oli koettu aiheuttaneen vähiten vaikeuk-
sia, mutta näitäkin vaikeuksia oli moni kokenut. 

PARADISE24-KYSELY KARTOITTAA 
PSYKOSOSIAALISIA VAIKEUKSIA

Toimintakykyyn vaikuttavia psykososiaalisia vaikeuk-
sia kartoittava Paradise24-kysely perustuu tutkimus-
työhön. EU-hankkeessa kartoitettiin yhdeksän häiriö-
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Päihde- ja mielenterveysongelmat vaikuttavat toimintakykyyn. Toiminta- 
kykyä heikentäviä vaikeuksia esiintyy monien neurologisten häiriöiden 

mutta erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmien yhteydessä.
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ryhmän yhteydessä yleisesti esiintyviä psykososiaali-
sia vaikeuksia. Niitä ovat esimerkiksi tiedonkäsittelyn 
ja tunne-elämän vaikeudet, päivittäistoimintojen ra-
joitteet ja ihmissuhteiden ongelmat. 

Päihde- ja mielenterveysongelmien yhteydessä vai- 
keuksia esiintyi useammin ja ne koettiin keskimäärin 
hankalampina kuin neurologisten häiriöiden yhtey-
dessä (kuvio 2). Paradise24-haastattelun 24 kysymyk-
sen vastausvaihtoehdoista päihde- ja mielenterveys-
ongelmien takia hoidossa olleet valitsivat keskimää-
räistä useammin vaihtoehdon ”erittäin suuri/ei suo-
riudu” ja keskimääräistä harvemmin vaihtoehdon ”ei 
ongelmia”.

Kelan julkaisusarjassa ilmestyi syyskuussa julkai-
su, jossa on kuvattu tarkasti Paradise24-kyselyn tut-
kimusperusta ja päihderiippuvuutta koskevat tulok-
set. Päihdeongelmia koskevat tarkemmat tutkimus-
tulokset osoittivat, että erityisesti alkoholiongelmista 
kärsivät ihmiset olivat kokeneet psykososiaaliset vai-
keudet suurina.

Paradise24-kysely on vielä uusi, mutta saadut käyt-
tökokemukset ovat lupaavia. Paradise24-kysely on va- 
paasti käytettävissä. Kysely löytyy Tietopuu-sivustol-
ta (https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/) ja Päih-
delinkistä (www.paihdelinkki.fi). 

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMIEN 
KUORMITTAVUUTTA EI TULE SIVUUTTAA

Päihde- ja mielenterveysongelmien vaikutus toimin-
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Kuvio 1: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen MIPA-hyvinvointikyselyyn  
vastanneiden kokemat toimintakyvyn vaikeudet järjestötoimintoihin  
osallistumisen syyn mukaan (Paradise24-kyselyn osa-alueet,  
asteikko 0 = ei vaikeuksia, 4 = erittäin suuria vaikeuksia/ei suoriudu

takykyyn näkyi laaja-alaisena ja intensiivisenä niin 
EU-hankkeessa kuin MIPA-järjestökyselyssä. Tämä 
tekee näiden ongelmien hoidosta haastavaa ja ammat-
titaitoa vaativaa. 

Alkoholilainsäädäntöön suunniteltavat muutok-
set lisäävät kaiken käytettävissä olevan tutkimustie-
don mukaan alkoholiongelmia ja niiden seurauksia. 
Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat jo nyt hyvin 
yleisiä ja ne aiheuttavat runsaasti työkyvyttömyyttä 
ja terveiden elinvuosien menetyksiä. Toimintakyvyn 
heikkeneminen päihde- ja mielenterveysongelmien 
myötä tulisi ottaa huomioon päätöksenteossa ja pää-
tösten kustannusvaikutuksia arvioitaessa.
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Kuvio 2: Toimintakyvyn ongelmia koskevien kysymysten keskimääräinen jakautuminen viiteen vastausvaihtoehtoon 
yhdeksässä aivotoiminnan häiriössä. EU-hankkeessa haastateltujen (n=722) vastaukset Paradise24-kyselyyn.
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