
SAATE KYSELYYN VASTAAJALLE 

Ota kantaa ja vastaa päihdekyselyyn - kerro näkemyksesi  
kuntasi päihdetilanteesta

Käytetäänkö kunnassasi liikaa alkoholia tai muita päihteitä? 
Oletko ollut huolissasi läheisen päihteiden käytöstä korona-aikana?

Päihdetilannekyselyn tarkoitus
Päihdetilannekyselyllä selvitetään pohjoiskarjalaisten asukkaiden näkemyksiä ja 
mielipiteitä päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien ehkäisemisen ja 
niiden aiheuttamien haittojen vähentämisen keinoista.

Kyselyyn vastaaminen 
Päihdetilannekyselyyn vastataan 7. - 27.2.2022 täyttämällä paperinen kyselylomake tai 
vaihtoehtoisesti sähköinen lomake linkissä https://urly.fi/2rGJ 

Kysely on tarkoitettu kaikille yli 13-vuotiaille pohjoiskarjalaisille. Kyselyyn vastaaminen 
tapahtuu nimettömänä ja luottamuksellisesti, ja vie aikaa noin 10 – 15 minuuttia. 
Tiedottaminen ja raportoiminen tuloksista tehdään niin, ettei yksittäisten vastaajien 
vastaukset ole tunnistettavissa. 

Kyselylomakkeen palautus
Vastaamisen jälkeen paperisen kyselylomakkeen voi palauttaa tässä kyseisessä paikassa 
sille varattuun palautuslaatikkoon tai sen voi postittaa osoitteeseen Pohjois-Karjalan 
Sosiaaliturvayhdistys ry, Rantakatu 23 A, 2 krs, 80100 Joensuu. Viite: 
Päihdetilannekysely. 

Kyselyn tulosten hyödyntäminen 
Päihdetilannekyselyn tuloksia käytetään ehkäisevän päihdetyön kehittämiseen, 
suunnitteluun ja toteuttamiseen kunnassasi ja koko Pohjois-Karjalan maakunnan 
alueella. 

Kyselyn toteuttajat 
Päihdetilannekyselystä vastaa tammikuussa aloittanut kaksi vuotta kestävä Ennalta 
ehkäisevän päihdetyön -hanke, jota toteuttavat Siun sote, Kansanterveyden keskus ja 
Sosiaaliturvayhdistys yhdessä Pohjois-Karjalan kuntien kanssa. Hankkeen rahoituksen 
myöntäjä on Etelä-Savon ELY-keskus.   

Kiitos osallistumista!
Näkemyksesi ja ideasi ovat tärkeitä maakunnallisen ja kuntasi ehkäisevän päihdetyön 
suunnitteluun ja kehittämiseen.  

Lisätietoa kyselystä
Tiina Vlasoff, terveyden edistämisen asiantuntija, Pohjois-Karjalan kansanterveyden 
keskus, puh. 050 579 0604, tiina.vlasoff@pkkansanterveys.fi 

Hanna Kääriäinen, järjestökehittäjä, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
puh. 044 715 2060, hanna.kaariainen@pksotu.fi 



Päihdetilannekysely
7. - 27.2.2022

Ota kantaa ja vastaa päihdekyselyyn - kerro näkemyksesi kuntasi päihdetilanteesta 

Kyselyyn vastaamisohje: 
Ellei toisin mainita, niin vastaa kysymyksiin valitsemalla yksi omaa näkemystäsi parhaiten kuvaava 
vastausvaihtoehto.
Muutamassa kysymyksessä pyydetään vastausvaihtoehtoon lisäselvitys sille varattuun tilaan.

Kun kyselyssä kysytään tupakka- ja nikotiinituotteista, tarkoitetaan savukkeita, nuuskaa ja 
sähkösavukkeita. Rahapeleillä tarkoitetaan kaikkea sellaista pelaamista, jossa voitto tai tappio on rahaa tai 
rahan arvoista. Rahapeleihin luetaan siis niin rahapeliautomaatit kuin myös esimerkiksi raha-arvat ja lotto.

TAUSTATIEDOT

1. Sukupuoli

2. Ikä

3. Kotikunta

Nainen

Mies
Muu

alle 18 vuotta

18 - 30 vuotta 

31 - 45 vuotta 

46 - 60 vuotta 

61 - 75 vuotta 

yli 75 vuotta

Heinävesi

Ilomantsi
Joensuu 

Juuka

Kitee 

Kontiolahti 

Lieksa

Liperi 

Nurmes 

Outokumpu 

Polvijärvi 

Rääkkylä 

Tohmajärvi 

Joku muu, mikä



4. Oletko tällä hetkellä:

ALAIKÄISTEN ALKOHOLIN, TUPAKKA- JA NIKOTIINITUOTTEIDEN JA HUUMAUSAINEIDEN 
KÄYTTÖ SEKÄ RAHAPELAAMINEN KUNNASSASI.

Lue kysymys rivi kerrallaan ja vastaa jokaisella rivillä yhteen haluamaasi vastausvaihtoehtoon.

5. Oletko havainnut kunnassasi viimeisen 12 kuukauden aikana alaikäisille:

Kyllä En En osaa sanoa 

alkoholin välittämistä

kokopäivätyössä

osa-aikatyössä (alle 35 tuntia viikossa) 

eläkeläinen iän perusteella

muulla eläkkeellä

koululainen / opiskelija

työtön / lomautettu

hoidan omia lapsia tai omaisia tai kotitaloutta 

muu, mikä?

tupakka- ja nikotiinituotteiden välittämistä

huumausaineiden välittämistä

6. Oletko havainnut viimeisen 12 kuukauden aikana tilanteita, joissa myyjä ei ole
tarkastanut nuorelta näyttävän:

Kyllä En En osaa sanoa

alkoholin ostajan ikää

tupakka- ja nikotiinituotteiden ostajan ikää

rahapelejä pelaavan tai ostavan ikää



7. Oletko havainnut kunnassasi viimeisen 12 kuukauden aikana alaikäisten:

Kyllä En En osaa sanoa

alkoholin käyttöä

tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä

kannabiksen käyttöä

muiden huumausaineiden käyttöä

rahapelaamista

8. Tulisiko kunnassasi puuttua nykyistä enemmän alaikäisen:

Kyllä Ei En osaa sanoa

alkoholin käyttöön

tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön

kannabiskokeiluihin ja käyttöön

muiden huumausaineiden kokeiluihin ja 
käyttöön

rahapelaamiseen

TURVALLISUUS

9. Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana pelännyt kadulla tai muulla julkisella paikalla
kohtaamiasi päihtyneitä henkilöitä?

Kyllä

En

10. Onko päihtynyt henkilö viimeisen 12 kuukauden aikana ahdistellut tai kiusannut sinua
kadulla tai muulla julkisella paikalla?

Kyllä

Ei



HAITTOJEN EHKÄISY JA  VÄHENTÄMINEN

11. Käytetäänkö kunnassanne tai asuinalueellanne mielestäsi liikaa:

Kyllä Ei En osaa sanoa

alkoholia

tupakka- ja nikotiinituotteita

muita päihteitä

rahapelejä

12. Suhtaudutaanko kunnassasi tai asuinalueellasi liian vapaasti humalajuomiseen?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

13. Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana altistunut tupakansavulle tai sähkösavukkeen tai
muiden poltettavien tuotteiden savulle kadulla tai muulla julkisella paikalla niin, että olet
kokenut siitä olleen sinulle haittaa?

Kyllä, missä paikoissa yleisimmin? 

En

14. Tulisiko alkoholin myyntiin henkilölle, joka on selvästi päihtynyt, suhtautua nykyistä
tiukemmin kuntasi:

Kyllä Ei En osaa sanoa

kaupoissa

huoltoasemilla

kioskeilla

ravintoloissa



15. Oletko ollut viimeisen 12 kuukauden aikana huolissasi läheisesi:

Kyllä En

alkoholinkäytöstä

tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä

huumausaineiden käytöstä

rahapelaamisesta

16. Oletko ollut viimeisen 12 kuukauden aikana huolissasi omasta:

Kyllä En

alkoholinkäytöstä

tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä

huumausaineiden käytöstä

rahapelaamisesta

17. Onko sinulta viimeisen 12 kuukauden aikana sosiaali- ja terveydenhuollon
(lääkäri, terveyden- ja sairaanhoitaja) vastaanotolla kysytty:

Kyllä Ei En osaa sanoa

alkoholinkäytöstä

tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä

huumausaineiden käytöstä

18. Onko sinulle viimeisen 12 kuukauden aikana annettu sosiaali- ja terveydenhuollon
(lääkäri, terveyden- ja sairaanhoitaja) vastaanotolla neuvontaa:

Kyllä Ei EEn osaa sanoa

alkoholinkäyttöön

tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön

huumausaineiden käyttöön

rahapelaamiseen

rahapelaamisesta



19. Saako kunnassasi helposti tukea:

Kyllä Ei En osaa sanoa

alkoholinkäytön vähentämiseen

tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön 
lopettamiseen

huumausaineiden käytön
vähentämiseen tai käytön lopettamiseen

rahapelaamisen vähentämiseen

20. Saako kunnassasi helposti tietoa seuraavista vähentämisen ja lopettamisen
tukipalveluista (esim. sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanotolla, julkisissa tiloissa,
verkossa):

Kyllä Ei En osaa sanoa

alkoholinkäytön vähentäminen

tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön
lopettaminen

huumausaineiden käytön
vähentämiseen tai käytön lopettaminen

rahapelaamisen vähentäminen

JULKINEN VIESTINTÄ

21. Oletko saanut eri viestintäkanavien kautta riittävästi tietoa päihdehaitoista ja niiden 
vähentämisen ja lopettamisen keinoista?

Kyllä

En

22. Missä kaikissa seuraavista viestintäkanavista toivoisit viestittävän päihdehaitoista ja
niiden vähentämisen keinoista?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.

Sanomalehdessä 

Paikallisradiossa tai -televisiossa 

Kunnan tai Siun soten verkkosivuilla 

Sosiaalisessa mediassa

Jossain muussa, missä?



EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ KUNNASSASI

23. Onko kunnassasi tehty ehkäisevä päihdetyö aiemmin tuttua?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

24. Kerro mihin kuntasi tai asuinalueesi alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja
huumausaineiden käyttöön sekä rahapelaamiseen liittyviin epäkohtiin tulisi kohdentaa
ehkäiseviä toimia?

Vastaa avoimeen kysymykseen lyhyesti.

25. Miten kuntalaisena voisit osallistua näiden haittojen ehkäisemiseen?

26. Millaisia keinoja tulisi mielestäsi käyttää päihdehaittojen ehkäisemiseksi?

KIITOS VASTAAMISESTA!

Kyselylomakkeen palautus viimeistään 27.2.2022 mennessä.
- palauta lomake oheiseen palautuslaatikkoon. Kysy tarvittaessa neuvoa palauttamiseen.

- tai postita lomake osoitteeseen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Rantakatu 23 A,
2 krs, 80100 Joensuu. Viite: Päihdetilannekysely.


	Tyhjä sivu
	Tyhjä sivu



