
A-Kiltojen Liitto

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen
toimintaprofiilit –kysely paikallisyhdistyksille

A-kiltojen vastaukset
kevät 2016
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• kyselytutkimus toteutettiin helmi- ja huhtikuun 
välisenä aikana 2016

• kyselylomakkeita lähetettiin 56 A-killalle
• vastauksia saatiin 38 A-killasta (vastausprosentti 

66)
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Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen 
toimintaprofiilit



Vastanneet A-killat toimialan mukaan
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A-kiltojen toiminnan 
kohderyhmät
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Niiden A-kiltojen osuudet, jotka vastanneet 
”keskeinen kohderyhmämme”
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Niiden A-kiltojen osuudet, jotka 
vastanneet ”keskeinen kohderyhmämme”
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A-kiltojen toiminnan 
painopisteet
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Niiden A-kiltojen osuudet, jotka vastanneet toiminnan 
painopisteellä olevan ”suuri merkitys”

0%
4%

15%
15%

26%
30%

40%
49%

77%
87%

94%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

tutkimustoiminta
kehittämistoiminta

edunvalvonta
palvelujen tuottaminen

vaikuttamistoiminta
asiantuntijatoiminta
ohjaus ja neuvonta

ehkäisevä työ
harrastus- ja virkistystoiminta

vapaaehtoistoiminta
vertaistoiminta

2016Jurvansuu 8

n=26-38



Tuottaako A-kilta ostopalveluja?
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Päihde- ja 
mielenterveystyön 

yhdistäminen 
toiminnassa
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Onko A-killassa toimintaa, jossa yhdistyvät päihde- ja 
mielenterveystyö tai joka on suunnattu ihmisille, joilla 

on sekä päihde- että mielenterveysongelma?
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Niiden osuudet, joiden mielestä väitteet kuvaavat päihde- ja 
mielenterveystyön yhdistämistä toiminnassaan ”paljon”
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Päihde- ja mielenterveystyön 
yhdistämistä koskevat väittämät 
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Onko toimijoille järjestetty 
mielenterveyskysymyksiin liittyvää koulutusta?
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Missä määrin seuraavat tekijät vaikeuttavat päihde- ja 
mielenterveysjärjestöjen välistä yhteistyötä?
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paljon kohtalaisesti          vähän tai ei 
lainkaan



A-kiltojen toiminnan 
tulevaisuus ja 

kehittämistarpeet
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Toiminnan tulevaisuus
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Toiminnan kehittämistarpeet 1/2
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Toiminnan kehittämistarpeet 2/2
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Mitkä tekijät toiminnassa ja 
toimintaympäristössä huolestuttavat eniten?  

Avoimet vastaukset

”Vapaaehtoiset vähenevät ja vanhenevat”
• Suurin huolenaihe jäsenistön ikääntyminen ja jäsenmäärän 

väheneminen. Myös huolta jäsenistön jaksamisesta.
• Vapaaehtoistoiminnan ja yhdessä tekemisen hiipuminen 

nousi keskeiseksi huolenaiheeksi. Yhdistyksen 
luottamustehtäviin sitoutumisen koettiin myös 
heikentyneen.

”Oman paikan löytyminen että voitaisiin kokoontua useammin”
• Kahdessa A-killassa huolena omien kokoontumistilojen 

puute/puutteet.
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Mitkä tekijät toiminnassa ja 
toimintaympäristössä huolestuttavat 

eniten?  Avoimet vastaukset

• Toimintaympäristöön liittyvistä tekijöistä 
huolestuttivat uudet päihdeilmiöt, kuten päihteiden 
sekakäyttö ja lääkkeiden ja huumeiden käyttö.

”Erilaisten päihteiden moninaisuus - vaikeus kohdata 
vertaistoimijoina, kun ei ole kokemusta tai tietoa.” 

”Oikeiden juoppojen vähentyminen.” 

”Kasvava päihteiden sekakäyttö etenkin nuorilla.”
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• Rahoitukseen liittyvät tekijät (rahoituksen puute, 
kuntien kiristyvä talous ja resurssien leikkaukset) 
mainittiin neljän A-killan avoimissa vastauksissa. 

• Huolta päihdehuollon ja –palveluiden tilasta:
– palvelupolkujen katkonaisuus 
– päihdehuollon laitospaikkojen alasajo
– päihdehuollon resurssien väheneminen 
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Mitkä tekijät toiminnassa ja 
toimintaympäristössä huolestuttavat 

eniten?  Avoimet vastaukset



Toiminnan vahvuudet
Avoimet vastaukset

• Toiminnan vahvuuksien koettiin liittyvän lähinnä 
vertaisuuteen – vertaistukeen, vertaistoimijoihin, 
vertaisluottamushenkilöihin – sekä toiminnan 
yhteisöllisyyteen ja hyvään yhteishenkeen.

”Vertaistuki ja tukeminen.”
”Meillä viihdytään!” ”Jokainen on tervetullut.”
”Toistemme tukeminen hyvinä ja huonoina päivinä.”

• Toimintatapoihin ja -periaatteisiin liittyviä vahvuuksia:
”Matala kynnys” ”Vahva raittius jäsenistöllä”

”Säännöistä ja arvoista kiinni pitäminen.” 
”Asiakaslähtöisyys” ”Omatoimisuus” 

2016Jurvansuu 23



Toiminnan vahvuudet
Avoimet vastaukset

• Toimintamuotoihin liittyviä vahvuuksia:

”Syrjäytymisen ennaltaehkäisy”
”Palveluohjauksen hyvä hallinta” 

”Tukihenkilötoiminta” 

”Päivätoiminta”
”Asiointiapu”

”Retket ja talkootoiminta”
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