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Tämän opinnäytetyön tehtävänä  oli tuottaa yksinkertainen, helposti päivitettävä ohje 
tukemaan Pudasjärven terveyskeskuksen hoitohenkilökunnan valmiuksia ottaa huoli 
puheeksi päihde- ja mielenterveysasioissa. Ohje tehtiin noudattaen 
tuotteistamisprosessia. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää  mielenterveys ja 
päihdeasiakkaiden  ohjausta. 

 

Ohjeeseen valittiin teemoiksi ohje huoli puheeksi menetelmän käytöstä, tietoa 
voimavaralähtöisestä tukemisesta,  tietoa päihde ja mielenterveysongelmien 
itsetestauksen menetelmistä ja yhteystietoja alueen päihde- ja 
mielenterveysongelmaisen tukihenkilöistä ja - verkostoista.    Hoitohenkilökunta piti 
ohjetta hyvänä, uutta näkökulmaa esittävänä ja käyttökelpoisena. Ohjeen ulkoasuun ja 
sisältöön oltiin tyytyväisiä. Erityisen hyvänä pidettiin potilaalle annettavaa sivua. Ohje 
tukee ennaltaehkäisevää, voimavaralähtöistä ja terveyttä edistävää työtä. Jatkossa olisi 
mielenkiintoista tietää, miten ohje edistää asiakkaiden terveyttä. 
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ABSTRACT 

 
 
Hornela, Saara-Liisa. Bringing up mental health issues and drug abuse among patients 
in Pudasjärvi health centre. Diaconia University of Applied Sciences, Oulu, Spring 
2014, 29 pages, 2 appendices. Language: Finnish. Degree Programme in Nursing. 
Degree: Registered Nurse. 
 
 
The objective of this thesis was to develop nurses’ and practical nurses’ expertise in 
bringing up mental health issues and drug abuse among patients as well as in promoting 
health of the families by early intervention in Pudasjärvi health centre, Finland. The 
purpose was to produce a simple and practical guide that could easily be updated and 
that would support professionals’ preparedness when bringing up worries for their 
patients. The guide was written according to the needs of the working life. 
 
The thesis consists of a theoretical part and the guide. The data for the theoretical part 
was gathered by familiarizing with the taking up one’s worries –method, substance 
abuse in Oulunkaari Federation of Municipalities, national substance abuse programme 
and features of a good guide. The content for the guide was formed by gathering 
information on early recognition of worries and means of helping. 
 
A lecture was held to introduce the guide and the taking up one’s worries –method in 
Pudasjärvi health centre. The personnel considered the guide practical, explicit and 
introducing new points of view. The guide supports preventive and health promoting 
work among patients. 
 
 
 
 
 
Keywords: drug abuse, mental health, preventive work, taking up one’s worries –
method, product. 
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1 JOHDANTO 
 

 

Suomessa käytetään  vuosittain yli kymmenen litraa puhdasta alkoholia asukasta 

kohden. Päihteiden riippuvuuskäyttäjille aiheutuu haittoja ja liiallinen alkoholin käyttö 

aiheuttaa myös kuluja yhteiskunnalle. Suomalainen juo yksinkertaisesti liian usein ja 

liian paljon kerralla. Terveydenhuollon ammattilaisilla on huoli potilaiden liiallisesta 

alkoholinkäytöstä. (Pylkkänen, S. (toim.) 2012, 3.) 

 

Pudasjärven päihdepalvelujen toiminta-ajatuksena on tuottaa päihteiden käyttäjille 

ennaltaehkäiseviä, hoidollisia ja tukevia palveluja. Tavoitteena on ehkäistä päihteiden 

ongelmakäyttöä, tukea päihteiden käytön lopettamista sekä parantaa 

päihdeongelmaisten selviytymistä ja elämänhallintaa. (Oulunkaaren kuntayhtymä, 

sosiaali- ja terveyspalvelut i.a.) Varhainen puuttuminen turvaa päihdeongelmaisen ja 

hänen lähipiirinsä hyvinvointia. Päihde- ja mielenterveysongelmien  ottaminen esille ei 

ole helppoa pienellä paikkakunnalla, jossa potilas on usein hoitajalle tuttu.  Huolen 

puheeksi ottaminen on tapa, jolla askarruttava asia voidaan ottaa puheeksi 

loukkaamatta. 

 

Tämän opinnäytetyön tehtävänä  oli tuottaa yksinkertainen, helposti päivitettävä ohje 

tukemaan Pudasjärven terveyskeskuksen hoitohenkilökunnan valmiuksia ottaa huoli 

puheeksi päihde- ja mielenterveysasioissa. Ohje tehtiin noudattaen 

tuotteistamisprosessia. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää  mielenterveys ja 

päihdeasiakkaiden  ohjausta. 

 

 

 
 



 

 

2 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISET HOITOTOTYÖN 
ASIAKKAINA  

 

 

2.1  Mielenterveys- ja päihdeongelmista 

 

Mielenterveys- ja päihdeongelmat vaikuttavat  paljon kansanterveyteen ja yhteiskunnan 

talouteen. Suomalaisten mielenterveys- ja päihde häiriöt rajoittavat elämänlaatua, terve-

yttä ja toimintakykyä. Ne ovat  haaste myös ihmisen terveydelle. Terveyskeskusten vas-

taanotoilla on enenevässä määrin mielenterveys- ja päihdehäiriöisiä kärsiviä asiakkaita. 

Mielenterveys on terveyttä. Mielenterveyteen sisältyvät: biologiset tekijät kuten perimä 

ja  terveydentila ja  psykologiset tekijät  kuten  kasvatus ja  itsetunto. Edelleen siihen 

kuuluvat  sosiaaliset tekijät kuten vuorovaikutussuhteet sekä  tunne- ja sosiaaliset taidot. 

(Aalto- Setälä, 2003) 

 
 
Jo nuorilla on mielenterveysongelmia. Hoitoon hakeudutaan vasta aikuisena. 

Mielenterveysongelmien tunnistamisessa, ennaltaehkäisyssä ja hoidossa on viive on 

noin kymmenen vuotta. Masennus on keskeisin mielenterveyden häiriö.  Siitä kärsii osa 

ihmisistä. Se aiheuttaa eniten  työ- ja toimintakyvyttömyyttä. Masennus on myös yksi  

keskeinen itsetuhokäyttäytymisen riskitekijä. Mielenterveyshäiriöt, ahdistuneisuus, 

univaikeudet, väsymys ja syömishäiriöt eivät ole vähentyneet. Ahdistuneisuushäiriöt 

haittaavat elämää  pitkäkestoisesti. Yleisin unihäiriö on unen puute. Hyvä uni edistää 

mielenterveyttä. Syömishäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä erityisesti murrosikäisillä 

tytöillä ja nuorilla naisilla.  (Aalto- Setälä, 2003) 

 

Mielenterveyden häiriöt aiheuttavat kärsimystä, psyykkistä vajaakuntoisuutta, 

rajoittavat toiminta- ja työkykyä ja osallistumis- ja selviytymismahdollisuuksia. 

Vakavimmillaan ne voivat sulkea ihmisen yhteiskunnan toimintojen ja sosiaalisten 

suhteiden ulkopuolelle. Mielenterveysongelmat tuntuvat ruumiillisina kipuina ja joka 

päivä mieltä painavina, voimia verottavina asioina. Niillä on vaikutusta myös ajatuksiin, 



uskomuksiin, asenteisiin ja muistiin. Psyykkinen pahoinvointi altistaa päihdehäiriön 

kehittymiselle. ( Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a.) 

Koko maata tarkasteltaessa itsemurhatilanne on selvästi huonoin Pohjois-Suomen 

itäisillä alueilla. Itsemurha on kuolemansyynä erityisasemassa, koska se traumaattisena 

tapahtumana kuormittaa psyykkisesti omaisia, työtovereita ja myös hoitohenkilökuntaa 

vielä enemmän kuin kuolemantapaukset yleensä. Itsemurha herättää menetyksen 

tunteiden lisäksi ympäristössään ahdistusta ja syyllisyyttä. Suuri itsemurhakuolleisuus 

on puolestaan oire väestön ja sen elinympäristön ongelmista. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos i.a.) 

 

Itsemurhien ehkäisyssä on tärkeää masennuksen havaitseminen ja asianmukainen hoito, 

sekä alkoholisoitumisen estäminen. Mielenterveysongelmien ja alkoholiriippuvuuden 

hoitaminen pitkäjänteisesti, elämänkriiseihin liittyvien ongelmien tunnistaminen sekä 

somaattisiin sairauksiin liittyvään psyykkiseen hätään annettava apu ehkäisee 

itsemurhia. .(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a.) 

 

Kun henkilö ei enää kykene hallitsemaan omaa alkoholin käyttöään, hänellä on 

alkoholiriippuvuus eli alkoholismi. Lääkäri toteaa alkoholismin tiettyjen 

tunnusmerkkien perusteella.  Alkoholistin on vaikea kontrolloida juomista. Hän kärsii 

fyysisestä ja psyykkisestä riippuvuudesta ja vieroitusoireista. Alkoholismin 

määritelmiin kuuluu esimerkiksi pitkäaikainen liiallinen alkoholinkäyttö, joka aiheuttaa 

sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Alkoholismi voidaan jakaa kahteen lajiin: 

kausittaiseen ja jatkuvaan ryypiskelyyn. Noin 80 prosentilla alkoholisteista esiintyy  

masennusoireita. Alkoholismissa on aina osana myös psykologinen riippuvuus 

alkoholiin. Alkoholismia hoidetaan yleensä sekä terapialla että 

lääkehoidolla.(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a.) 

 

Alkoholin haitallinen käyttö ja - riippuvuus ovat päihdeongelmista yleisimpiä. 

Huumeongelmat ovat enentyneet. Alkoholin kokonaiskulutus on lisääntynyt edelleen. 

 Se on vakava uhka kansanterveydelle. Vuonna 2007 alkoholin kokonaiskulutus 

Suomessa oli: 10,5 litraa 100 prosentin alkoholia jokaista kansalaista kohden. 

Lisääntynyt alkoholin kulutus lisää  myös mielenterveyshaittoja.  Nuoruusiän päihteiden 



käyttö haittaa kasvua ja kehitystä. Se saattaa altistaa mielenterveyden ongelmille. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a.) 

 

Tavallisen työikäisen alkoholinkulutus voi ilman viikonloppujuhlimistakin nousta yllät-

tävän korkeaksi. Suomalaisista 92 prosenttia silti hyväksyy, että terveydenhuollon hen-

kilökunta kysyy heiltä rutiininomaisesti alkoholinkäytöstä ja antaa tarvittaessa neuvoja. 

Lisäksi hoitoon ohjatut kokevat usein, että heidän päihteiden käyttöönsä olisi pitänyt 

tarttua huomattavasti aikaisemmin. Tarve huomata ja hoitaa alkoholi- ja päihdeongelmia 

on ilmeinen. Yli 33 prosenttia suomalaisista miehistä ja vajaa 30 prosenttia naisista ker-

too heillä  olevan alkoholiongelmista kärsiviä läheisiä. (Pylkkänen, S. (toim.) 2010–

2011, 24.) 

 

Alkoholin liittyy yli 60 terveysongelmaan. Alkoholia liikaa käyttävillä kuoleman vaara 

on kaksin- jopa kolminkertainen verrattuna muuhun väestöön. Vuonna 2007 työikäisenä 

(15–64-vuotias) kuoli 7 629 miestä ja 3 219 naista alkoholin käytön suoranaisiin seura-

uksiin. Itsemurhan tehneistä noin 30 prosenttia on  alkoholin vaikutuksen alaisia. Alko-

holisairaudet kehittyvät alkoholiriippuvuuden seurauksena. Alkoholiriippuvuus  aiheuttaa ete-

nevän terveyden heikkenemisen.  Alkoholin huomattavien terveyshaittojen vuoksi liika-

käytön tunnistaminen ja riittävän varhainen puuttuminen on siis tärkeää. Alkoholilla on 

muiden terveyshaittojen lisäksi yhteys myös masennukseen. Runsas alkoholinkäyttö 

kaksinkertaistaa riskin masentumiseen. (Pylkkänen, S.  (toim.) 2010–2011, 5-6.) 

 

Jokainen päihtyneenä päivystykseen joutunut olisi pyrittävä ohjaamaan asianmukaiseen 

jatkohoitoon. Mikäli näin ei tapahdu, saa mahdollinen päihdeongelma rauhassa jatkaa 

luonnollista kulkuaan eli useimmiten pahentua. Tämä saattaa johtaa toivottomaan 

kierteeseen: päivystyspoliklinikka-sosiaalitoimisto-putka-vankila-lisääntyvä rikollisuus 

ja asunnottomuus. Päihdeongelmaisen lisäksi sairaudesta kärsii myös yhdestä 

kymmeneen läheistä. Kierteen voi katkaista ennenaikainen kuolema, oleellinen muutos 

elämässä, uskonnollinen herätys tai myös asianmukainen hoito (Salaspuro 2002, 118, 

275-276.) 

 
Ennalta ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen ovat esillä mielenterveys- ja 

päihdetyöhön liittyvissä valtakunnallisissa ohjelmissa ja hankkeissa. Kansallisessa 

mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa linjataan mielenterveys- ja päihdetyön 



tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen 2015. Ennaltaehkäisevä työ ja 

varhainen puuttuminen jäävät asiakastyössä liian vähälle huomiolle. Mielenterveys- ja 

päihdehäiriöt ovat alitunnistettuja. Niitä ei etsitä ole systemaattisesti. (Kansallinen 

mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009 – 2015, 2011.) 

 

 

2. 2 Päihde- ja mielenterveystyön edistämissuunnitelma 

 

 

Ehkäisevän mielenterveystyö (primaaripreventio) ehkäisee  mielenterveyden häiriöiden 

syntyä. Perustana on biologinen, psykologinen ja sosiaalinen tieto mielenterveydestä ja 

sen häiriöistä. Ehkäisevää mielenterveystyötä ovat sairauksien varhainen havaitseminen 

ja hyvä hoito (sekundaaripreventio). Kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitel-

massa kehittämiskohteina ovat asiakkaan aseman vahvistaminen, ehkäisyyn panostami-

nen, palvelujen toteuttaminen toimivana kokonaisuutena sekä ohjauskeinojen kehittä-

minen. Laajasti määriteltynä mielenterveyden edistämistä on mikä tahansa sellainen 

toiminta, joka vahvistaa mielenterveyttä tai vähentää sitä vahingoittavia tekijöitä. (Kan-

sallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009 – 2015,  2011.) 

 

 

Terveydenhuoltolain 2011 valtakunnallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa 

vuodelle 2015 korostetaan kunnan strategista vastuuta laaja-alaisesta ja 

ylisektoriaalisesta mielenterveys- ja päihdetyöstä osana kunnan 

hyvinvointisuunnitelmaa sekä kunnan koordinaatioroolia palvelujärjestelmän 

toimivuuden varmistamisessa. Siinä korostetaan erityisesti perustason ja avomuotoisten 

palveluiden kehittämistä. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten kokemaa leimautumista 

ja syrjintää on vähennettävä ja varmistettava mielenterveys- ja päihdeongelmaista 

kärsivien yhdenvertainen palveluihin pääsy ja kohtelu palveluissa muiden 

terveysongelmien vuoksi palveluita käyttävien rinnalla. Mielenterveys- ja päihdetyön 

nykyistä parempi toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä julkisen 

palvelujärjestelmän, kolmannen sektorin kansalaisjärjestöjen ja erilaisten 

palveluntuottajien välillä. (Aalto ym. 2009.) Terveyden edistäminen voidaan määritellä 



tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka tähtää yksilön ja yhteisön hyvinvointiin (World 

Health Organization 2009, 2). 

 

Hoidon järjestäjän on lisäksi huolehdittava, että hoitajilla on riittävät tiedot ja taidot 

sekä aikaa antaa potilaille ja heidän omaisilleen ohjausta.  Ohjauksen laadulla 

tarkoitetaan sitä, että ohjaus on hoitohenkilöstön ammatilliseen vastuuseen perustuvaa, 

potilaan ja hoitohenkilöstön kontekstiin sidoksissa olevaa, vuorovaikutussuhteessa 

rakentuvaa, aktiivista ja tavoitteellista toimintaa, joka on asianmukaisin resurssein 

toteutettua, riittävää ja vaikuttavaa. Laadukas ohjaus on osa potilaan asianmukaista ja 

hyvää hoitoa. (Kääriäinen 2007, 37-41.) Ohjauksen tueksi myös kirjallisia potilasohjeita 

tulee olla nykyistä enemmän saatavilla (Pitkänen, Mäki, Salminen, Kaunonen 2012, 15). 

 
Kunnat järjestävät asukkaidensa tarvitsemat päihde- ja mielenterveyshuollon palvelut. 

Kuntien päihdehuollossa on pystyttävä vastaamaan lääkkeiden ja alkoholin 

väärinkäyttäjien sekä huumeiden käyttäjien ja sekakäyttäjien palvelutarpeisiin. 

Päihdepalvelujen toiminta-ajatus on tuottaa ennaltaehkäiseviä, hoidollisia ja tukevia 

palveluja: ehkäistä päihteiden ongelmakäyttöä, tukea päihteiden käytön lopettamista ja 

parantaa päihdeongelmaisten selviytymistä ja elämänhallintaa. 

 

Tulevaisuudessa mielenterveystyön opetuksen minimisisällöt määritellään ja sisällyte-

tään päihdetyön opetuksen minimisisältöjen kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon perus-

koulutuksen opetusohjelmiin. Työikäisten mielenterveys- ja päihdeongelmaisten työt-

tömien työkykyongelmiin puututaan ajoissa ja työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutus-

tuella olevien kuntoutujien työllistymisedellytyksiä parannetaan. (Kansallinen mielen-

terveys- ja päihdesuunnitelma 2009 – 2015 2011. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 

i.a.) 

 

 2.3 Huoli puheeksi  ohjauksen menetelmänä 
 

 

Ennen  huolen puheeksi ottamista hoitajan on hyvä pysähtyä miettimään, mikä 



potilaassa tai hänen tilanteessaan herättää huolta. Myös työtovereiden kanssa on tärkeä 

keskustella huomioistaan ja jakaa ajatuksia potilaan tilanteesta. Työntekijä voi 

ammattitaidon lisäksi luottaa omaan intuitioon huolen heräämisessä. 

Hoitaja ottaa huomioon kohtaamistilanteen jo etukäteen. Molemmat istuvat rinnatusten, 

eivätkä vastatusten pöydän ääressä. Ajankohdaksi valitaan aamupäivä ja keskusteluun 

varataan tarpeeksi aikaa. Keskustelussa pääpainona ovat päihteiden merkitykset 

potilaalle. Hoitaja tuo esille oman huolensa potilaan  päihteiden käyttöön liittyen. Hän 

kannustaa potilasta tekemään huomioita ja tukee havaittuja ratkaisuja. (Pylkkänen , S. 

(toim.)2010-2011, 13;  Eriksson & Arnkil 2009, 29-30.)  

 

 
TAULUKKO 1. Huolen vyöhykkeistö 
 

EI HUOLTA 
 
1 

PIENI HUOLI 
2 

KASVAVA 
HUOLI 
3 

SUURI HUOLI 
4 

En tunne lainkaan 
huolta potilaasta. 

Minulla käy 
aavistus huolesta. 
 
Koen, että pystyn 
vielä yksin  
vaikuttamaan 
asiaan. 
 
Minulla on tunne, 
että tilanteeseen 
tarvitsee lisäapua. 

Olen yhä enem-
män huolissani 
potilaan voinnista 
 
En enää usko, 
että oma apuni 
riittää. 
 
Tunnen, että 
huoli rasittaa 
myös omia 
voimavarojani. 
 
Koen, että tilanne 
vaatii 
lisävoimavaroja 
ja kontrollia. 

Olen jatkuvasti 
huolissani ja 
huoleni on suuri 
tämän potilaan 
kohdalla. 
 
Omat keinoni ovat 
loppumassa tai 
lopussa. 
 
Koen, että tilanne 
vaatii lisäapua, 
muutosta ja 
kontrollia heti. 

  Mukaelma Huolen vyöhykkeistöstä. (Arnkil& Eriksson 2009) 

 

Tärkein tavoite keskustelussa on myönteisen yhteistyön syntyminen. Yhdessä sovitut 

asiat kirjataan ylös ja jatkotoimista sovitaan. Hyvällä yhteistyöllä on mahdollista päästä 

tavoiteltuihin päämääriin. Lähtökohtana on etsiä potilaan voimavaroja, minkä jälkeen 

työntekijän tehtävänä on miettiä millaista tukea hän ja muut yhteistyötahot voivat tarjota 

potilaalle. Potilaan oman elämänsä asiantuntijuus ja työntekijöiden yhteistyölle tuoma 

osaaminen saavat tilanteen kehittymään toivottuun suuntaan. (Eriksson & Arnkil 2009, 

29-30.) 



             

Potilaan kuunteleminen antaa hoitajalle tilaa työstää asiaa yhdessä. Antamalla tietoa ja 

positiivista palautetta potilaalle aina kun mahdollista, luodaan perusta hyvälle dialogille. 

Visioimalla tulevaa ja käyttämällä avoimia ja rehellisiä kysymyksiä, etsitään potilaan ja 

perheen voimavaroja ja kunnioitetaan potilaan omaa näkemystä. Myös personoitu kieli 

passiivimuodon sijaan kohdistaa puheen potilaaseen. Yhteistyön toivotut lähtökohdat 

eivät yleensä synny hetkessä, vaan asioita pitää ottaa esille useita kertoja. Varhainen 

puuttuminen ja huolen puheeksi ottaminen saattavat kuitenkin avata potilaan silmät 

syntyvästä tai jo olemassa olevasta ongelmasta. (Pylkkänen, S. (toim.)2010-2011, 13;  

Eriksson & Arnkil,  2009, 29-30.)     



 

3  OPINNÄYTETYÖN TEHTÄVÄ JA TAVOITE 
 

 

Tämän opinnäytetyön tehtävänä  oli tuottaa yksinkertainen, helposti päivitettävä ohje 

tukemaan Pudasjärven terveyskeskuksen hoitohenkilökunnan valmiuksia ottaa huoli 

puheeksi päihde- ja mielenterveysasioissa. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää  mielenterveys ja päihdeasiakkaiden  ohjausta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 TUOTTEISTAMISPROSESSI 
 

 

4.1 Opinnäytetyön toimintaympäristö 

 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä yhteistyössä Pudasjär-

ven terveysaseman kanssa. Pudasjärven sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa 

Oulunkaaren kuntayhtymä, johon kuuluvat lisäksi Ii, Simo, Utajärvi ja Vaala. 

Pudasjärvi on  alle  yhdeksäntuhannen asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaan 

pohjoisosassa. Se on Suo-men toiseksi laajin kaupunki, jossa on yhteensä 15 kylää. 

Matkaa kylistä keskuskylän Kurenaluksen terveysasemalle voi kertyä yli 90 kilometriä. 

(Pudasjärven kaupunki i.a.) 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön  tarkoituksena on kehittää hoitotyön laatua ja ohjata 

käytännön toimintaa. Toiminnallisen opinnäytetyön laatiminen tuntui mielekkäältä, 

koska se tarjosi mahdollisuuden luoda konkreettinen apuväline työelämän  

potilasohjaustilanteisiin. Opinnäytetyö muodostuu kolmesta osasta; kirjallisesta 

tutkittuun tietoon perustuvasta raportista, käytännön työhön liittyvästä ohjeesta ja 

potilaalle annettavasta yhteystietosivusta. Kirjallista työtä ohjaa vahvasti teoreettinen 

viitekehys, joka nojautuu ammattikirjallisuuteen ja tutkimustietoon. Opinnäytetyö on 

koostettu tutkitusta tiedosta tiivistämällä ja näistä tiedoista on koottu ohje käytännön 

työhön. Tutkittu tieto ei ole uutta, mutta sitä on kerätty useista lähteistä palvelemaan 

juuri tätä opinnäytetyötä. Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2009, 20) mukaan työtä 

ohjaavat käytännölliset tavoitteet, joille haetaan teorioista tukea. 

 

Pudasjärven taloudellinen huoltosuhde on 2,16, kun se Suomessa keskimäärin on 1,29. 

Taloudellinen huoltosuhde ilmaisee työttömien ja muiden työvoiman ulkopuolella 

olevien määrän suhteessa työllisten määrään. Työllisiksi luetaan kaikki 18–74 -vuotiaat, 

jotka ovat ansiotyössä eivätkä ole työnhakijoina. (Pudasjärven kaupunki i.a.) 

 



Pudasjärvellä nuorten työttömyysaste oli 27,4 prosenttia (Pohjois-Pohjanmaa 23,3 

prosenttia ja koko maa 16,6 prosenttia). Kaikissa ikäryhmissä työttömien 

työnhakijoiden osuus työvoimasta Pudasjärvellä oli 19,2 prosenttia, kun se koko maassa 

oli 8,5 prosenttia.(www.stat.fi.)  Eläkeläisten osuus Pudasjärven väestöstä on 34,2 

prosenttia. Pudasjärvi on ollut pitkään kärkisijalla Oulun läänin väkivaltatilastoissa. 

Syrjäytyminen, päihdeongelmat ja väkivallanteot aiheuttavatkin paljon ongelmia.  

(Pudasjärven kaupunki i.a.) 

 

Suomessa alkoholin kulutus asukasta kohden 100 prosenttisena alkoholina oli vuonna 

2012 koko maassa 7,7 litraa ja samaan aikaan Pudasjärvellä 8,5 litraa. Pohjois-

pohjanmaalla vain Kuusamossa, Ylivieskassa ja Kärsämäellä kulutus oli suurempi kuin 

Pudasjärvellä. Oulussa kulutus oli saman suuruinen kuin Pudasjärvellä. (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos i.a.) 

 

Työikäisten kuolemista suomessa vuonna 2012 aiheutui alkoholiperäisistä taudeista ja 

tapaturmaisista alkoholimyrkytyksistä 16 prosenttia ja itsemurhista 7 prosenttia. Kun 

samaan aikaan esimerkiksi iskeemiset sydäntaudit aiheuttivat vain 12 prosenttia 

kuolemista. Pudasjärvi sijoittuu THL:n ikävakioidussa sairastavuusindeksissä 2009-

2011 seitsemänneksi sairaaksi kunnaksi kaikkien suomen kuntien joukossa.(THL:n 

sairastavuusindeksi 2014) 

 

4.2. Huoli puheeksi ohjeen käyttäjät 

 

Pudasjärvellä moniammatillisen päihdetiimin muodostavat päihdetyöntekijä aikuissosi-

aalityöntekijä, pav-asuntojen valvoja, mielenterveystoimiston psykiatrian sairaanhoitaja, 

kuntouttavan työtoiminnanohjaaja, terveyskeskuksen vuodeosaston sairaanhoitaja ja 

terveydenhoitaja. Tiimi kokoontuu viikoittain, ja sen tavoite on kehittää ja suunnitella 

päihdetyötä. Tiimissä mietitään myös päihdekuntoutuksen tarve laitoshoidossa. (Oulun-

kaaren kuntayhtymä, sosiaali- ja terveyspalvelut i.a.)      

       

Mielenterveyspalveluihin kuuluvat mielenterveyskuntoutujien asumisen tuki, 



päivätoiminta ja psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut. Pudasjärvellä käy ulkopuolinen 

psykiatri säännöllisesti. Tukiasuntojen ohjaajat antavat asumiseen ja arkeen liittyvän 

tuen. Kuntoutuja saa yksilöllisen tarpeen mukaan tukea ja ohjausta myös omaan 

kotiinsa arjen toimiin, asiointiin ja muiden henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen. 

Päivätoimintaan kuuluvat erilaiset ryhmät, keskustelut ja neuvonta. 

Mielentervyspalveluihin kuuluu myös Mielenterveystalo, jokapalvelee netissä. 

(Oulunkaaren kuntayhtymä, sosiaali- ja terveyspalvelut i.a.)              

                

Pudasjärvellä päihdeongelmien hoidon tavoitteena on taata hoito mahdollisimman 

pitkään omassa kaupungissa avohoidossa. Avohoitoon kuuluu päidetyöntekijän antama 

päihdeterapia, vertaistukiryhmät, lääkehoito lääkärin valvonnassa, seuranta ja korva-

akupunktio. Avohoitoon pääsee joko soittamalla itse päihdetyöntekijälle tai 

sosiaalitoimen, mielenterveystoimiston, työterveyshuollon, työttömien 

terveydenhoitajan vastaanoton tai vuodeosaston kautta. (Oulunkaaren kuntayhtymä, 

sosiaali- ja terveyspalvelut i.a.) 

 

Katkaisuhoito tapahtuu terveyskeskuksen vuodeosastolla. Katkaisuhoitoon hakeudutaan 

päivystyksen kautta, lääkärin lähetteellä. Terveyskeskuksen vastaanotolla tapahtuu 

korvaushoitoasiakkaiden lääkitys ja huumeseulonta. (Oulunkaarewn kuntayhtymä, 

sosiaali- ja terveyspalvelut i.a.) Tarvittaessa asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisuus 

ostopalveluina hankittavaan kaupungin ulkopuoliseen hoitoon. Kyse on tällöin 

pääasiassa laitoskuntoutuksesta. Mikäli asiakas on ollut laitoskuntoutuksessa, mutta 

tarvitsee lyhytaikaisempaa syvenetävää hoitoa, voidaan hänelle suunnitella 

intervallijaksoa laitoskuntoutuspaikassa. (Oulunkaaren kuntayhtymä, sosiaali- ja 

terveyspalvelut i.a.) 

 

Huoli puheeksi -malli tuli ensimmäistä kertaa tutuksi oppitunnilla. Valittuani päihde- ja 

mielenterveysasiat opinnäytetyöni aiheeksi ajattelin, että Huoli puheeksi -malli 

soveltuisi hyvin lähtökohdaksi ohjeen laatimiseen. Huolen puheeksi ottamisen 

menetelmällä voidaan ottaa vaikeitakin asioita helpommin puheeksi potilasta 

kunnioittavalla tavalla ja tarjota edelleen mahdollisuus tukitoimenpiteisiin. Huoli 

puheeksi -malliin sisältyvät huolen vyöhykkeet ovat tärkeässä asemassa työntekijän 



huolen arvioinnissa. Esikssonin ja Arnkillin (2009, 2-12) mukaan varsinkin vaikeissa ja 

arkaluontoisissa asioissa vyöhykkeet voivat antaa varmuutta asiaan puuttumiseen ja 

mahdollisen lisäavun hankkimiseen. 

 

Vyöhykkeistön avulla työntekijä arvioi huolensa senhetkistä astetta suhteessa omiin 

mahdollisuuksiinsa tukea asiakasta. Hän myös kartoittaa lisävoimavarojen tarvetta. 

Vyöhykkeistöä ei käytetä asiakkaiden tai perheiden luokittelun tai rekisteröinnin 

välineenä. Se on tarkoitettu vain omien työskentelysuhteiden kulloisenkin tilanteen sekä 

yhteistyötarpeiden jäsentelyyn. (Terveydenhoitolaitos i.a.) Päihdeongelmainen perhe voi 

eristäytyä, kätkeä häpeää, vältellä apua tai käyttäytyä röyhkeästi ja vaativasti 

avuntarjoajia kohtaan. Päihteiden puheeksiotto ei ole helppoa ja työntekijä voi kokea 

tilanteessa vastustusta ja ongelmien peittelyä. (Åstedt-Kurki ym. 2008, 55–57 ; 

Holmberg 2010, 32.) 

 

Asiakkailta saadun suullisen palautteen perusteella ongelmia olivat tällä hetkellä muun 

muassa epätietoisuus heille tarjottavista palveluista, puhelinnumeroiden jatkuva 

muuttuminen, tiedon puuttuminen erilaisista vertaistukiryhmistä, matalan kynnyksen 

palveluiden huono tarjonta ja helposti lähestyttävien  ihmisten löytäminen palveluiden 

takaa. 

 
 

4.3 Ohjelehden suunnittelu, laatiminen ja viimeistely 

 
 
Pudasjärvellä mielenterveys- ja päihdeasiat otetaan puheeksi vain katkaisuhoitoon 

tulleiden potilaiden kanssa, joita on osastolla jatkuvasti. Lisäksi päihde- ja 

mielenterveyspotilaiden hoito vuodeosastolla on pelkästään oireiden mukaista. 

Ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön liittyvän ohjeen laatiminen tuntui myös 

osastonhoitajan mielestä hyvältä ajatukselta, sillä kyseinen materiaali puuttuu tällä 

hetkellä henkilökunnalta. 

 

Ohjetta oli  kaivattu, koska se madaltaisi hoitajien kynnystä aloittaa keskustelu 



vaikeasta ja usein arkaluontoisesta asiasta. Pienellä paikkakunnalla ”kaikki tuntevat 

toisensa” ja voi olla vaikeaa keskustella naapurin, tutun tai sukulaisen yksityiselämästä. 

Fyysisten ongelmien puheeksiotto koettiin paljon helpommaksi. Tavoitteena oli siis 

luoda selkeä ja helppo työväline arjen tilanteisiin, jonka jokainen hoitaja voisi ottaa 

työvälineekseen. 

 

Hoitotyön menetelmät voimavarojen vahvistamisessa ovat potilaan tiedon lisääminen 

voimavaroja vahvistavista ja niitä kuormittavista tekijöistä. Työskentelyssä korostuu 

potilaan itsetunnon ja hallinnan tunteen lujittaminen, tukeminen kyvyissä ja taidoissa 

sekä niiden kehittämisessä. Työn tavoitteena on lisätä potilaan tietoisuutta oman 

toiminnan vaikutuksesta voimavaroihin. (Pelkonen & Hakulinen 2002, 208–209.) 

Yksinkertaisesti saada potilas motivoitua huolehtimaan omasta ja perheensä terveydestä 

ja hyvinvoinnista. 

 
 
Voimavaroilla tarkoitetaan voimaa, keinoja ja toimintamahdollisuuksia, joiden avulla  

selviää jokapäiväisestä elämästä. Voimavarojen määrä vaihtelee eri elämäntilanteiden ja 

elinolojen mukaan. Kokemus voimavaroja kuormittavista tekijöistä on omakohtainen. 

Voimavarat voidaan luokitella persoonallisiin, sosiaalisiin ja aineellisiin. Voimavarojen 

heikkeneminen ei aina näy suoraan potilaassa ja näiden asioiden tunnistaminen vaatii 

ammatillista herkkyyttä. (Pelkonen & Hakulinen 2002, 207.) 

 
 
Ohje on tarkoitettu pääasiassa hoitohenkilökunnalle ja liiteosa päihde- sekä 

mielenterveysongelmista kärsiville terveysaseman potilaille. Ohjeeseen sisällytettiin 

perhepalvelut sekä järjestötoiminta, asumispalvelut, seurakunnan toiminta, päihdetyö, 

väkivalta- ja ero tilanteiden käsittely ja maahanmuuttajapalvelut. Ohje toimii 

potilasohjauksen tukena ja ensitiedon lähteenä. 

Ohjeeseen valittiin teemoiksi ohje huoli puheeksi menetelmän käytöstä, tietoa 

voimavaralähtöisestä tukemisesta,  tietoa päihde ja mielenterveysongelmien 

itsetestauksen menetelmistä ja yhteystietoja alueen päihde- ja 

mielenterveysongelmaisen tukihenkilöistä ja - verkostoista.     

Ohjeen lisäosan sisällyksestä tehtiin asiakaslähtöinen ja otsikoista helposti 

ymmärrettäviä. Kappaleiden otsikoista löytyy suoraan oikea palvelu, jonka piiristä 



asiakas saa tarvitsemaansa apua. Kappaleissa kerrotaan kyseisten palveluiden 

yhteystiedot ja yhteyshenkilöiden nimet. Teksti on  yleistajuista ja ammattisanaston 

käyttöä vältettiin. 

Ohjeen kansisivun kuvan on pyynnöstä piirtänyt nuori nainen. Tavoitteena oli saada 

käyttäjää puhutteleva ja sisältöä koskettavassa muodossa avaava kansilehti. Kuvasta 

näkyy selkeästi harmaus, ahdistus, pettymys ja epätoivo. Päihteet ja mielenterveyden 

ongelmat koskettavat aina koko perhettä, ei pelkästään sairastunutta itseään. Omaiset 

ovat vaarassa sairastua. 

 

Kannen  kuvan avulla on tarkoitus helpottaa ohjeen erottumista terveyskeskuksen  

muista papereista. Koska ohjeen tuli olla yksinkertainen, helppolukuinen ja selkeä, se 

tulostettiin tavalliselle valkoiselle mattapintaiselle paperille, jossa pelkistetyn harmaa 

kuva tulee parhaiten esiin ja teksti on helposti luettavissa. Fontti on isoa ja otsikot 

kirjoitettu suurin kirjaimin. (Pesonen & Tarvainen 2003, 28 ja 64). 

 

Ohjeen avulla hoitajien on helpompi toimia, kun osastolle tulee mielenterveys- 

ja/tai päihdeongelmista kärsivä potilas.  Ohjeen avulla päihde- ja mielenterveysasiat 

voidaan ottaa paremmin ja tavoitteellisemmin puheeksi useampien potilaiden kohdalla. 

Tuotteeseen liitettiin myös potilaille annettava yhteystieto- osio. Jo osastolla ollessa 

voidaan suunnitella jatkotoimet esimerkiksi varaamalla aika mielenterveystoimistoon. 

Yhteistyötä muun muassa sosiaalitoimen, seurakunnan, mielenterveyskuntoutujien tai 

alkoholistien asumispalveluiden kanssa on mahdollista hyödyntää. Tuotteen 

tarkoituksena oli olla matalan kynnyksen ohje ja helpottaa asiakkaiden pääsemistä 

palveluiden piiriin.  

 

Ohjeen tulee olla nopeasti päivitettävissä. Tästä syystä se tallennetaan verkkoversiona. 

Tällöin osastolla on tarvittaessa helppo tulostaa siitä lisää ohjeita ja yhteystietosivuja. 

Ohjeen tekijänoikeudet kuuluvat sen tekijälle, Saara-Liisa Hornelalle. Ohjetta saa 

kopioida ja jakaa vapaasti. Muutoksia saa tehdä tarvittaessa potilaalle annettavaan 

yhteystietosivuun, mutta muita muutoksia ei saa tehdä ilman tekijän suostumusta. 

Ohjeen kaupallinen käyttö on kielletty. 



 

Paras tapa tuotteen testaamiselle ja palautteelle on kohdistaa se tulevaan 

käyttäjäryhmään, joka ei tunne sitä entuudestaan. Koetestaus tulisi toteuttaa heille 

mahdollisimman todellisessa ympäristössä ja olosuhteissa. Testaajalla tulee olla myös 

mahdollisuus esittää muutosehdotuksia, tarkennuksia tai vaihtoehtoja tuotteeseen.  

Pudasjärven terveysaseman vuodeosaston hoitajat saivat ohjeen koeversion käyttöönsä. 

Lisäksi sain palautetta ohjaavalta opettajaltani, osaston hoitajilta, sekä 

opiskelutovereiltani. Voimaannuttavien keinojen osuutta pidettiin tärkeänä. 

 

Ohjeessa käytetyn Huoli puheeksi -menetelmän esittely hoitohenkilökunnalle tapahtui 

osastotunnilla. Tunnilla kerrottiin diakuvien avulla teoreettisen mallin lähtökohdista 

Arnkillin ja Erikssonin teosten valossa. Esitystä täydennettiin esimerkein 

vapaamuotoisella kerronnalla. Tunnin lopuksi kerättiin kirjallinen palaute valmiiden 

kysymysten avulla. Aiheesta heräsi myös vapaata keskustelua osastotunnin virallisesti 

päätyttyä. 

 

Hoitohenkilökunta piti ohjetta hyvänä, uutta näkökulmaa esittävänä ja käyttökelpoisena. 

Ohjeen ulkoasuun ja sisältöön oltiin tyytyväisiä. Erityisen hyvänä pidettiin potilaalle 

annettavaa sivua. Ohje tukee ennaltaehkäisevää, voimavaralähtöistä ja terveyttä 

edistävää työtä. 



 
 

5 POHDINTA 
 
 

5.1 Eettiset ja luotettavuuskysymykset 

 
 

Sairaan- ja lähihoitajilla on ensiarvoisen tärkeä asema tasavertaisen kohtelun 

toteuttajina. Voimme näyttää esimerkiä omalla tiedollisella ja taidollisella 

asiantuntemuksella. Sairaan- ja lähihoitajan tulee kehittää tunneherkkyyttään, jotta hän 

pystyisi lukemaan ihmisen kärsimystä silloinkin kun sitä ei sanallisesti ilmaista. Potilas 

tulee kohdata kokonaisvaltaisesti ja huomioida myös hengelliset ja hekiset tarpeet. 

Ohjeen käyttöä voi jatkossa laajentaa osaston yhteistyökumppaneihin. Jatkossa ohjeesta 

voisi kehittää eri ikäkausille oman version. 

  

Opinnäytetyön eettisiä tavoitteita ovat ihmisten kunnioittaminen, tasa-arvoinen 

vuorovaikutus ja oikeudenmukaisuus.  Eettisyys on kriittisyyttä vallitseviin käytäntöihin 

ja tarjottuihin tietoihin. Eettinen asenne näkyy opinnäytetyön aiheen valinnassa, miten 

tietoa hankitaan, miten prosessista ja tuloksista puhutaan ja miten tuloksia sovelletaan. 

Opinnäytetyöltä odotetaan rehellisyyttä ja läpinäkyvyyttä. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2010, 11–12.)        

      

Eettiset kysymykset ovat keskeisiä hoitotyössä ja tutkimusetiikka luokitellaan yleensä 

normatiiviseksi etiikaksi. Tutkijan tulee olla kiinnostunut aiheesta, paneuduttava omaan 

alaansa ja olla rehellinen. Vaarat ja vahingot on eliminoitava, kunnioitettava ihmisarvoa 

ja otettava tutkimuksesta sosiaalinen vastuu. Tutkijan tulee edistää 

ammatinharjoittamista ja suhtautua kollegiaalisesti toisiin tutkijoihin. (Kankkunen & 

Vehviläinen-Julkunen 2009, 172.) 

 

Opinnäytetyön luotettavuus  arvioidaan tehdyn työn mukaan. Raportissa on kuvattava  

tarkasti prosessi, miten työ on tehty. Lähdekritiikki on tärkeää, kun opinnäytetyössä 

käytetään valmista aineistoa ja aineistoon suhtauduttiin kriittisesti. Valmiin käytetyn 



aineiston luotettavuus määräytyy näytön perusteella. Valmista aineistoa on myös muo-

kattava, yhdisteltävä sekä tietoja on normitettava, jotta niistä saataisiin vertailukelpoisia. 

(Hirsjärvi 2007, 184.) Opinnäytetyön kaikissa vaiheissa käytetyt lähteet olivat mahdolli-

simman uusia, asiantuntijoiden laatimia ja osin kansainvälisiä. 

 

 

5.2 Opinnäytetyöstä 

 

Valitsemani opinnäytetyön aihe kehitti ammatillista osaamistani. Lisäksi oma 

mielenkiintoni aihetta ja tuotteistetun opinnäytetyön tekemistä kohtaan vaikuttivat työn 

eettisyyteen. Työyhteisön toiminnan tarkastelu auttaa saamaan aikaan uusia hyviä 

työtapoja ja kehittää jatkossa työyhteisön toimintaa paremmaksi. Yhteinen 

toimintatapojen ja arvojen tarkastelu avaa uusia näkökulmia ja voi saada aikaan 

muutoksia. Toiminnan on oltava tietoista ja toiminnan saaminen näkyväksi tekee työstä 

avoimempaa. Oman toiminnan tarkastelu selkiyttää itselle ajatuksen siitä, miksi toimii 

tietyllä tavalla ja lisää ajattelua siitä, voisiko toimia jollakin toisella tavalla.  Tässä 

opinnäytetyössä laaditun ohjeen tarkoituksena on herättää henkilöstö pohtimaan 

vaikeiden asioiden puheeksi ottamista potilaiden kanssa. 

 

Hoitajan on pystyttävä olemaan kriittinen ja rohkea haastavissakin tilanteissa ja miettiä 

järkeviä ratkaisuja. Omaa tunnettaan on hyvä kuunnella, mutta siihen ei saa luottaa 

liikaa. Asioiden jakaminen ja niistä keskusteleminen auttaa löytämään ratkaisuja 

tilanteissa etenemiseksi. Aina ei voi toimia oikein, vaikka haluaisikin tehdä niin ja 

pyrkisi siihen. Työntekijälläkin on lupa erehtyä.   

 

Jokaisen työntekijän näkemykset ja ajatukset hyvinvoinnista ovat myös  hyvin erilaisia, 

koska missään ei ole tarkkaa määritelmää hyvinvoinnista ja hyvästä elämästä.  Tämän 

vuoksi on tärkeää tuoda omat ajatukset huolesta esiin. Potilaan ajatus omasta 

elämäntilanteestaan saattaa olla hyvä, vaikka työntekijä ajattelee tilanteesta toisin. Tässä 

korostuu avoin ja rehellinen dialogi ja huolen ottaminen puheeksi. 

 



Opinnäytetyönä laadittu ohje auttaa käsittelemään asioita, joihin ei ole olemassa selviä, 

suoria ja yksiselitteisiä toimintamalleja. Jokainen tilanne, tapaus ja potilas ovat 

yksilöllisiä. Ohjeen tavoitteena onkin herättää hoitohenkilöstössä keskustelua potilaiden 

vaikeiden henkilökohtaisten ongelmien puheeksi ottamisesta potilasta loukkaamatta. 

 

Ohjeen toteuttaminen onnistui mielestäni hyvin, vaikka lopullinen työstäminen tapahtui 

muutaman kuukauden aikana. Olinhan kerännyt aineistoa kuitenkin jo vuoden ajan. 

Pudasjärven terveysaseman vuodeosastolta saamani työkokemus ja vähäiset ohjeet työn 

laatimiseen antoivat melko vapaat kädet toteutukseen sekä sisällön, että ulkoasun 

suhteen. Pysyin omissa aikatauluissani, vaikka olinkin koko kevään työsuhteessa 

terveyskeskuksessa ja samalla suoritin viimeiset työharjoittelut. Työskentely osastolla 

on edistänyt ammatillista kasvuani, kun olen nähnyt käytännössä kuinka työtä tehdään 

ja mitkä ovat käytettävissä olevat henkilöstö resurssit. 

 

Työssä näkyy teorian ja käytännön välinen vuoropuhelu, sillä työ painottuu ohjeen  

laatimiseen, ei sen arviointiin käytännössä. Osastotunnilta saamani palaute oli 

myönteistä ja ohje on otettu osastolla jo käyttöön. Ohjeesta saadun hyödyn arviointiin 

tarvittaisiin kuitenkin pitkän ajan käytännön seurantaa, eikä siihen ole tämän 

opinnäytetyön puitteissa mahdollisuutta. 

 

Opinnäytetyönä koottu ohje tukee kokonaisvaltaista hoitotyötä, johon kuuluu terveyden 

edistäminen, hoitotyön laadun kehittäminen, sairauksien ehkäiseminen ja yhteistyö 

järjestöjen kanssa.      
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7. LIITE 1 

                Birgitta Hornela 2014 

  

Päihde- ja mielenterveysasiat 
puheeksi Pudasjärven terveys-

asemalla 
 

Ohje huolen puheeksiottoon potilaan kanssa 



 

HYVÄ SAIRAANHOITAJA JA LÄHIHOITAJA 
 

Tämä ohjelehtinen auttaa Sinua tunnistamaan potilaiden päihde- ja mielen-
terveysasioihin liittyviä huolen aiheita ja arvioimaan niiden  suuruutta huo-
len vyöhykkeistön avulla. Perehdy ohjelehtiseen ennen huolen puheeksiot-
toa. Sovella voimavaralähtöistä työskentelyä hoitotyössäsi! Se lujittaa yh-
teistyösuhdetta ja auttaa sinua potilaan vahvuuksien tukemisessa. 
 
Pudasjärvellä on herännyt huoli runsaasta päihteiden käytöstä ja mielenter-
veyden ongelmista. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat ovat avainasemassa ot-
tamaan puheeksi potilaiden päihteisiin ja mielenterveyteen liittyviä huolia. 
Ammattilaisena sinulla on  tilaisuus tarttua vaikeaan asiaan ja antaa tietoa 
päihde- ja mielenterveysongelmien hoitomahdollisuuksista. Terveyden 
edistäminen voidaan määritellä tavoitteelliseksi toiminnaksi, joka tähtää 
yksilön ja yhteisön hyvinvointiin. Yksilötasolla terveyden ylläpitäminen 
tarkoittaa asiakkaan omien voimavarojen ja terveysvalintojen tukemista ja 
ohjausta. 
    
Tämä ohjelehtinen voi auttaa sinua tunnistamaan potilaiden päihde- ja mielenterveys-
asioihin liittyviä huolen aiheita ja arvioimaan huolesi suuruutta vyöhykkeistön avulla. 
Voit käyttää ohjelehtistä tukena ennen huolen puheeksiottoa. Voimavaralähtöisen työs-
kentelyn soveltaminen hoitotyöhön voi lujittaa yhteistyösuhdetta ja auttaa sinua potilaan 
vahvuuksien tukemisessa. 
    

Mielenterveysongelmat ja päihteet ovat usein yhteydessä toisiinsa. Päihtei-
den käytöllä on negatiivinen vaikutus koko perheen vuorovaikutukseen ja 
terveyteen. Ongelmajuominen on tasavertaistunut sukupuolten välillä viime 
vuosien aikana. Päihteiden ongelmakäyttäjien perheissä, arki rakentuu 
päihteidenkäytön ehdoilla. Perheen elämä muuttuu epävarmaksi, arjen ryt-
mi häiriintyy ja turvallisten rutiinien muodostuminen estyy. Päihteidenkäyt-
tö vaikuttaa aina kaikkien perheenjäsenten käyttäytymiseen. Päihdeongel-
mainen perhe voi eristäytyä, kätkeä häpeää, vältellä apua tai käyttäytyä 
röyhkeästi ja vaativasti avuntarjoajia kohtaan. Päihteiden puheeksiotto ei 
ole helppoa ja työntekijä voi kokea tilanteessa vastustusta ja ongelmien 
peittelyä.    
    
    

    

    
    
    

  



Huolen vyöhykkeistö 
EI HUOLTA 

1 

PIENI HUOLI 

2 

KASVAVA HUOLI 

3 

SUURI HUOLI 

4 

En tunne lain-

kaan huolta. 

Minulla käy aavis-

tus huolesta. 

 

Koen, että pystyn 

vielä vaikutta-

maan asiaan. 

 

Minulla on tunne, 

että tilanteeseen 

tarvitsee lisäapua. 

Olen yhä enem-

män huolissani. 

 

En enää usko, että 

oma apuni riittää. 

 

Tunnen, että huoli 

rasittaa myös omia 

voimavarojani. 

 

Koen, että tilanne 

vaatii lisävoimava-

roja ja kontrollia. 

Olen jatkuvasti 

huolissani ja 

huoleni on suuri.   

 

Omat keinoni 

ovat loppumassa 

tai lopussa. 

 

Koen, että tilanne 

vaatii lisäapua, 

muutosta ja kont-

rollia heti. 

  Mukaelma Huolen vyöhykkeistöstä. (Arnkil& Eriksson 2009) 

Käyttöohjeet:Käyttöohjeet:Käyttöohjeet:Käyttöohjeet:    

Keskustele potilaan kanssa huolen suuruutta kuvaavan laatikon sisäl-
löstä. Taulukko antaa sinulle viitettä huolesi suuruudesta. Jokainen 
huolta herättävä asia kannattaa ottaa puheeksi.  Huoli voi herätä pienistäkin 
asioista. 
 

 

Voimavaralähtöinen tukeminen 
Voimavaralähtöisessä työskentelyssä korostuu työntekijän ja asiakkaan yh-
teistyösuhde. Voimavarojen korostaminen hoitosuhteen alussa voi olla te-
hokas hyvän yhteistyösuhteen luomiselle. Oleellista siinä on aktiivinen 
kuuntelu, tuen ja tiedon tarjoaminen. Tavoitteet asetetaan yhdessä lisäämäl-
lä asiakkaan tietoisuutta ja kunnioittamalla asiakkaan valinnanvapautta. 
Keskeiset hoitotyön menetelmät voimavarojen vahvistamisessa ovat poti-
laan tiedon lisääminen voimavaroja vahvistavista ja niitä kuormittavista 
tekijöistä. Työskentelyssä korostuu potilaan itsetunnon ja hallinnan tunteen 
lujittaminen, tukeminen kyvyissä ja taidoissa sekä niiden kehittämisessä. 
Työn tavoitteena on lisätä potilaan tietoisuutta oman toiminnan vaikutuk-
sesta voimavaroihin. 
 

 

 

 

 

  



Tunnistatko potilaan voimavarat? 
Voimavaroilla tarkoitetaan voimaa, keinoja ja toimintamahdollisuuksia, 
joiden avulla  selviää jokapäiväisestä elämästä. Voimavarojen määrä vaihte-
lee eri elämäntilanteiden ja elinolojen mukaan. Kokemus voimavaroja 
kuormittavista tekijöistä on omakohtainen. Voimavarat voidaan luokitella 
persoonallisiin, sosiaalisiin ja aineellisiin. Voimavarojen heikkeneminen ei 
aina näy suoraan potilaassa ja näiden asioiden tunnistaminen vaatii amma-
tillista herkkyyttä. 
Heikentyneistä voimavaroista voivat kertoa ongelmat vuorovaikutuksessa, 
välinpitämättömyys omasta hyvinvoinnista ja arkisten asioiden hoitamatta 
jättäminen. 
 

Mitkä ovat potilaan voimavarat tällä hetkellä? 
– Toivo, optimismi ja voimavaralähtöisyys 
– Osallisuus, itsemäärääminen ja vastuu omasta elämästä 
– Omahoito 
– Mielekäs elämä ja toiminta 
– Ihmissuhteet ja niistä saatu tuki 
– Minäkuva 
 
Voit ottaa pohdittavaksi yhdessä potilaan kanssa 
* Millä tavoin tunteet ovat alkoholia nauttineena erilaisia kuin selvin päin? 
* Minkälaista vapaa-ajan toimintaa elinympäristösi tarjoaa? 
* Laske paljonko yksi juomakerta kaikkine kuluineen maksaa? Arvioi  mitä 
säästät, jos juhlimiseen ei liity päihteitä lainkaan tai vain puolet tavallises-
ta? 
* Mikä on normaalia alkoholinkäyttöä? 
* Paljonko on liikaa lasten seurassa? 
* Miten toivot vieraidesi käyttäytyvän? Mitä sinun kotonasi ei saa tehdä? 
* Onko työyhteisössäsi sovittu yhteisistä päihdepelisäännöistä? 
* Helpottaako alkoholi työelämän rasitusta? 
* Miten uuvuttavaan työhön tai työtahtiin  voi  saada helpotusta? 
 

Tue voimavaralähtöisesti! 
Voimavaralähtöisessä työskentelyssä korostuu työntekijän ja asiakkaan yh-
teistyösuhde. Voimavarojen korostaminen hoitosuhteen alussa on tehokas 
keino hyvän yhteistyösuhteen luomiselle. Kuuntele aktiivisesti, tue ja tarjoa 
tietoa! Tavoitteet asetetaan yhdessä lisäämällä asiakkaan tietoisuutta ja 
kunnioittamalla asiakkaan valinnanvapautta. 
 
Huolen herättyä voit suositella potilaalle seuraavia testejä tehtäväksi ko-
tona tai yhdessä. Näin  saat lisätietoa potilaan mielialasta ja päihteiden käy-



töstä. 
 
Mielialakysely on Suomen oloihin Beckin lyhyen depressiokyselyn pohjal-
ta kehitetty masennusoireilun ja itsetunnon kysely. Kyselyn avulla pyritään 
mielialaoireiden varhaiseen tunnistamiseen, lisäämään hoitoon hakeutumis-
ta ja kartoittamaan kyselyn tekijän mielialaa. 
(http://www.paihdelinkki.fi/testit-alkoholi, 20.1.2014) 

Maailman terveysjärjestön kehittämä kymmenen kysymyksen AUDIT (Al-
cohol Use Disorders Identification Test) on todettu toimivaksi suurkulutuk-
sen tunnistajaksi. Testi antaa monipuolisen kuvan juomiseen mahdollisesti 
liittyvistä riskeistä ja haitoista, tai vaihtoehtoisesti tiedon, että pulmia ei ole 
lähitulevaisuudessa näköpiirissä. Kokonaispistemäärä ilmaisee riskin ylei-
sen tason ja asteen, ja sen lisäksi vastaukset yksittäisiin kysymyksiin anta-
vat jäsennellymmän kuvan siitä, millaisiin piirteisiin juomisessa kenties 
kannattaa kiinnittää huomiota. 
(http://www.paihdelinkki.fi/testit-alkoholi, 20.1.2014) 
 
Huumaavien aineiden "väärinkäyttö" tarkoittaa joko reseptilääkkeiden tai 
käsikauppalääkkeiden käyttämistä ohjeita suurempina annoksina (liikakäyt-
tö) tai huumaavien aineiden käyttöä muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoi-
tukseen.  
 
Huumaavia aineita ovat esimerkiksi kannabis (hasis, marihuana), kokaiini, 
opiaatit (mm. morfiini, heroiini), stimulantit (mm. amfetamiini), impattavat 
aineet (mm. liimat, polttonesteet), rauhoittavat lääkkeet (mm. Diapam), 
barbituraatit (mm. jotkin unilääkkeet) ja hallusinogeenit (mm. LSD). 
(http://www.paihdelinkki.fi/testit-alkoholi, 20.1.2014) 
 

Vertaistuki ja sosiaaliset verkostot auttavat potilasta 

selviytymään raskaista elämänjaksoista.  Siksi sai-

raanhoitajan tai lähihoitajan on tärkeää ohjata  Pudas-

järveläinen potilas johonkin seuraavista tukea ja toi-

mintaa järjestävistä tahoista.               
 
Lähteet 
Erikkson, Esa & Arnkil, Tom 2008. Huoli puheeksi, opas varhaisista dialogeista. Stakes. Oppaita 60. 
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Mielenterveyspalvelut, 
päivätoiminta Osviitta, Kauralantie 3  93100 
 
Jouni Ahonen   jouni.ahonen@oulunkaari.com 
Ohjaaja,     08 5875 6663 
 
Teija Kuha-Kaarre  teija.kuha-kaarre@oulunkaari.com 
Ohjaaja,     08 5875 6229  Puhelinaika arkisin klo 8.00-9.00 ja 
     14.00-15.30 
 
Johanna Niskasaari  johanna.niskasaari@oulunkaari.com 
Ohjaaja,    08 5875 6253 
psykiatrinen sairaanhoitaja, 
 
Pudasjärven terveysasema Juhontie 8  93100 Pudasjärvi 
 
K irsi Ervasti   kirsi.ervasti@oulunkaari.com 
Psykiatrinen sairaanhoitaja  08 5875 6639 Puhelinaika arkisin klo 8-9. 
 
Leena Pesälä   leena.pesala@oulunkaari.com 
Terveyskeskuspsykologi  08 5875 6640  Puhelinaika arkisin kello 8-9 
 
Päivi Siira    paivi.siira@oulunkaari.com 
Psykiatrinen sairaanhoitaja  08 5875 6641 Puhelinaika arkisin klo 8-9. 
 

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut                     

Raija Sarajärvi             raija.sarajärvi@oulunkaari.com 
Palveluohjaaja, tukiasunnot  08 5875 6232 
Rimmintie 1 B 10, PL 10 
93100 Pudasjärvi 
 
Päihdepalvelut 
Laila Lauhikari 
Päihdetyöntekijä   08 5875 6243 
käyntiosoite: Pudasjärven kaupungintalo, 
Varsitie 7,    Puhelinaika ma-pe klo 8.00-9.00. 
93100 Pudasjärvi    Vastaanotto ajanvarauksella. 
 
Petri Lasanen 
Valvoja     08 5875 6244 
Osviitta, 
Kauralantie 3  93100 

Ryhmät 
• Alfa-ryhmä tiistaisin Osviitassa, Kauralantie, kello 18.00 

• Ventus-ryhmä keskiviikkoisin Osviitassa, Kauralantie, kello 17.00 

• Kota-ryhmä torstaisin Siuruantie 3986 kello 19.00 



• AA-ryhmä (anonyymit alkoholistit) ja Al-Anon (alkoholistien läheiset) 

sunnuntaisin Liepeen pappilassa kello 19.00 

 

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden seudullinen 
vastaava 
 
Satu Turkka   satu.turkka@oulunkaari.com 
Seudullinen erityisryhmien  08 5875 6178 
asumispalveluvastaava 
Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii 

 
Aikuisväestön ennaltaehkäisevä terveydenhoito 
Aila Rissanen 
Terveydenhoitaja,    08 5875 6630 
työttömät ja maahanmuuttajat, perhesuunnittelu 
Pudasjärven terveysasema, 
Juhontie 8, 93100 Pudasjärvi 

Pudasjärven seurakunta 
Varsitie 12, 

93100 PUDASJÄRVI 

Koivukangas Helena  helena.koivukangas@evl.fi 

Diakoni    040 1758597 

Leinonen Eeva   eeva.leinonen@evl.fi 

Diakonissa    0400866480 
 

Maahanmuuttajien palvelut 

Lithovius Aino-Eeva  aino-eeva.lithovius@oulunkaari.com 

Sosiaaliohjaaja/maahanmuuttajatyö 08 5845 6209 

Varsitie 8, 93100 Pudasjärvi 

 

Äkillisissä kriisitilanteissa saa apua numerosta 08 5875 6600. 

OYS:n psykiatrinen poliklinikka, päivystys, 08 315 6707 

 
 


