Alkoholin haitat sotesektorilla
-kysely 2021
Alkoholin haitat sotesektorilla -kyselyn tavoitteena oli selvittää terveydenhuollon
henkilöstöltä, kuinka paljon alkoholinkäyttö kuormittaa päivittäisessä vastaanottotyössä.
Innolink toteutti kyselyn sähköisenä kyselynä sekä paneelitutkimuksena marrasjoulukuussa 2021.
Kysely oli suunnattu erityisesti ensihoidossa, päivystyksissä ja perusterveydenhuollossa
työskenteleville lääkäreille, sairaanhoitajille, terveydenhoitajille sekä lähi- ja perushoitajille.
Kyselyyn vastasi 490 henkilöä. Tulokset ovat suuntaa-antavia. Yhteistyökumppaneita
kyselyn jakelussa olivat Suomen Lääkäriliitto, TEHY ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto ja
Sairaanhoitajaliitto.

Alkoholi yhä useammin syynä
terveydenhuollon vastaanotolla käyntiin
Alkoholi on syynä vastaanotto- ja hoitokäynteihin
selkeästi aiempaa useammin.

17%

33 %
33 % kokee, että alkoholin
liiallinen käyttö hoitokäyntien
syynä on kasvanut vuoden
sisällä (pääsyy tai merkittävä
taustasyy).

17 % potilaista liiallinen
alkoholinkäyttö on
käynnin pääsyy

44%

50–65

44 % ensihoidossa tai päivystyksessä
työskentelevistä kokee liikakäytön
hoitokäyntien syynä kasvaneen
(pääsyy tai merkittävä taustasyy).

Alkoholi vastaanotto- tai
hoitokäyntien syynä on
yleisintä 50–65-vuotiaiden
keskuudessa.

Alkoholinkäyttöä ei aina oteta puheeksi,
vaikka se olisi hoitoon hakeutumisen syynä

68 %

32 %

32 %

68 % ottaa aina tai lähes aina
alkoholinkäytön puheeksi, jos
potilaalla on viitteitä
päihteiden käytöstä.

32 % ottaa alkoholinkäytön
puheeksi korkeintaan
toisinaan, vaikka potilaalla
olisi viitteitä
alkoholinkäytöstä.

32 % ottaa aina tai lähes aina
alkoholinkäytön potilaan
kanssa puheeksi silloin, kun
potilaalla ei ole viitteitä
päihteiden käytöstä.

Haasteina ajan riittävyys sekä yhteisten
toimintamallien ja työkalujen puute
Suurimmat haasteet nähdään alkoholin käyttöön liittyvien ongelmien hoidossa
vastaanotolla käytettävissä olevassa ajassa, käytössä olevissa työkaluissa ja
menetelmissä sekä yksikön toimintaohjeistuksissa.

51 %

39 %

38 %

51 % kokee vastaanotolla
käytettävissä olevan ajan
riittämättömäksi (arviot 1–2
asteikolla 1–5) alkoholin
käyttöön liittyvien ongelmien
hoidolle.

38 % kokee käytössä olevat
työkalut ja menetelmät sekä
yksikön toimintaohjeistukset
riittämättömiksi (arviot 1–2
asteikolla 1–5) alkoholin
käyttöön liittyvien ongelmien
hoidossa.

39 % vastaajista käyttää
puheeksioton tukena jotakin
työkalua vain harvoin tai ei
koskaan.
Mikäli puheeksioton tukena on
hyödynnettävissä työkalu,
kuten alkoholin riski- ja
ongelmakäyttöä arvioiva
Audit-testi, otetaan
alkoholinkäyttö selkeästi
useammin puheeksi ja
puheeksiotto tuntuu
helpommalta.

Puheeksiotto helpompaa, jos oma
osaaminen vahvaa

46 %

18 %

55 %
55 % kokee alkoholinkäytön
puheeksiottamisen erittäin tai
melko helpoksi.

18 % kokee
puheeksiottamisen erittäin
tai melko vaikeaksi.
Puheeksi ottaminen on
merkittävästi helpompaa, jos
oma osaaminen on vahvaa.
Jos oma osaaminen on
heikkoa, otetaan
alkoholinkäyttö selkeästi
harvemmin puheeksi.

46 % kokee oman osaamisen
erittäin tai melko riittäväksi
(arvot 4–5 asteikolla 1–5).
Joka viides antaa oman
osaamisen riittävyydelle
arvion 1 tai 2.

Lisätiedolle ja koulutukselle selkeä tarve
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6
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Neljä kymmenestä haluaa
saada lisäkoulutusta
alkoholinkäytön
puheeksiottamisesta (38 %).
Ensihoidossa tai
päivystyksessä
työskentelevistä jopa kaksi
kolmesta (68 %) haluaa
lisäkoulutusta huumeista ja
puolet alkoholista.
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Yli puolet haluaa saada
lisäkoulutusta
huumausaineiden (60 %) sekä
sekakäytön ja lääkkeiden
käytön puheeksiottamisesta
(53 %).

Kyselyyn vastanneet eivät ole juurikaan hyödyntäneet järjestöjen eri materiaaleja ja
palveluita vastaanottotyössä. Järjestöjen materiaalin koetaan olevan hyvin tärkeää,
mutta tietoa järjestöistä tai palveluista ei ole riittävästi.

Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!
Marja Pakarinen
Toiminnanjohtaja
EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
EHYT on valtakunnallinen ehkäisevän päihde- ja pelihaittatyön asiantuntijajärjestö. Se on
samalla kansalaisjärjestö - inhimillinen areena vapaaehtoistoiminnalle, vertaistuelle ja ihmisten
kohtaamiselle erilaisissa ympäristöissä. Toiminnassa yhdistyvät jäsenjärjestöjen ympäri
Suomen tekemä työ, vapaaehtoistoiminta ja oman henkilöstön osaaminen ja asiantuntemus.

