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Ei tippa tapa?
”Se mulle sano sitä että en mä jaksa kattoo sua, tai 

tulla tänne jos sä oot kokoajan pilvessä.”
Päihdeongelmat ovat mer-
kittäviä terveysuhkia Suo-
messa. Tämän ongelman 
ennaltaehkäisemisessä, 
havaitsemisessa sekä hoi-
dossa on terveydenhuollol-
la tärkeä rooli. Todellisen 
toipumisprosessin yksilö 
tekee kuitenkin itse, asian-
tuntijoiden ja vertaisten 
avulla. (Huumeongelmais-
ten hoito: Käypä hoito -suo-
situs, 2012, Alkoholiongel-
maisen hoito: Käypä hoito 
-suositus, 2015.)

Tämän oppaan tarkoituk-
sena on yhdistää riippu-
vuuksista toipuneiden 
yksilöiden omakohtaisia 
kokemuksia sekä ole-
massaolevaa teoriatietoa 
riippuvuuden synnystä ja 
hoidosta yhdeksi kokonai-
suudeksi.

Hietala ja Rissanen (s.a.) 
pohtivat kokemusasian-
tuntijuuteen liittyvässä 
oppaassaan, että koke-

muskouluttajat voisivat 
kertoa sosiaali- ja terve-
ysalan opiskelijoille sekä 
ammattilaisille sairaus- ja 
kuntoutumiskokemuksis-
ta, asiakkaana tai potilaana 
olemisesta ja palveluihin 
liittyvistä kokemuksista.

“Minä voisin varmaan tämän 
oman tarinani kertoo varot-

tavana esimerkkinä. Kyllä 
minä kertoisin tämän tari-

nani, koska eihän se hyödytä 
semmonen, että soo soo, et 

saa noin tehdä.”

Opas on toteutettu opin-
näytetyönä Iisalmen Päi-
väkeskus Pysäkille ja se 
sopii itsehoitomateriaaliksi 
päihdekuntoutujille sekä 
tukimateriaaliksi päihde-
hoitotyön ammattilaisille.

”Kuka sitä nyt sillon 12-vuoti-
aana ryhtyy, että minusta tulee 
alkoholisti isona. Pirulle antaa 

pikkusormen.”



Tie päihderiippuvuuteen
“Ettei oo mitään muuta vaihtoehtoa 

ku juoda viinaa.” 
Päihteiden avulla ihmisellä 
on tarkoitus saavuttaa esi-
merkiksi mielihyvää, mie-
lipahan lievittymistä, lisätä 
yhteenkuuluvuuden tun-
netta tai jännityksen hel-
pottamista. (Peele, 2004.)

”Mä olin koulukiusattu niin... 
Myös se sosiaalisten tilantei-
den pelko oli niin suuri, että 
se oli vaan että nyt mä uskal-

lan.”

Kaikki alkoholin liikakäyt-
tö ei kehity alkoholismiksi. 
Joskus alkoholismi kehittyy 
yhtäkkiä stressaavan muu-
toksen seurauksena, joskus 
se taas tulee hitaasti, kun 
sietokyky alkoholiin kas-
vaa.  (Hytönen s.a.)

Päihder i ippuvuudesta 
toipumisen edellytys on 
elämäntapamuutos. En-
simmäinen tavoite on päih-
teiden käytön lopettami-
nen. Asenteiden, ajatusten 
ja käyttäytymisen muut-

tamisella voidaan korjata 
vaurioitunutta aivotoimin-
taa ja vahvistaa uusia ”ter-
veitä yhteyksiä” aivoihin. 
Vertaistuki muodostaa toi-
pumiselle rungon. Hoito 
mahdollistaa päihteettö-
män elämän ja elämänlaa-
dun kohentumisen. (Hytö-
nen s.a.)

”Se on alkanu varmaan 
niinku muillakii, että viikon-

loppukaljotteluna. Kaljaa 
juotiin.”



Päihteetöntä elämää
“Siihen pitää sitoutua.”

“Se pohja tuli monta kertaa 
vastaan. Se ei loppunu ker-

ralla.”

Jokaisella on pyrkimys 
hallita elämäänsä ja tehdä 
ratkaisuja omien tavoittei-
densa mukaisesti. Olen-
naista on, että kuntoutu-
misen voi saavuttaa vain 
henkilökohtaisten valinto-
jen ja ponnistelujen avulla.
Toipumiseen vaikuttaa 
usko siihen, että kykenee 
muutokseen. Yksilön us-
koessa, että hänellä on 

mahdollisuus valinnoil-
laan saada aikaan haluttu-
ja vaikutuksia, hänellä on 
hyvä motiivi tehdä asioita 
elämässään. (Järvikoski ja 
Härkäpää 2004.)

“Että jos tuolla jossakin poika 
tulee vastaan ja näkee että 
mummo on ihan tillintallin. 

Siitä jotenkin alko kypsymään 
se ajatus.”

Riippuvuuteen sairas-
tunut ei ymmärrä, miksi 
hän aloittaa päihteiden 
käytön uudelleen, vaik-
ka siitä seuraa ongelmia. 
Tämä johtaa sisäiseen 
ristiriitaan, syyllisyyteen 
ja häpeään. Tiedetään, että 
ihmisen aivoissa riippu-
vuuteen sairastuessa tap-
ahtuu muutoksia, jotka voi-
vat aktivoitua uudelleen 
vuosienkin päihteettömän 
kauden jälkeen. (Hytönen 
s.a.)



Retkahduksia ja syyllisyyttä
“Se voi olla, että mä vaan päätän että nyt mä ostan 

kymmenen kaljaa.”
”Sitten kun kevät tuli taas ja 
lämpimät kelit niin se ryyp-

pääminen jatku ja jatku.”

Päihderiippuvuus voi vai-
kuttaa kaikkiin elämän 
osa-alueisiin. Pitkään jat-
kunut alkoholinkäyttö voi 
aiheuttaa vakavia terveys-
riskejä vaikuttaen jokai-
seen elimeen kehossa, 
mukaan lukien aivoihin. 
Ongelmakäyttö voi myös 
vaikuttaa tunnetiloihin, ta-
loustilanteeseen, uraan, 
sekä kykyyn rakentaa ja 
ylläpitää tyydyttäviä ih-
missuhteita. Päihteiden-
käyttö vaikuttaa myös 
päihteidenkäyttäjän per-
heeseen, ystäviin ja mui-
hin läheisiin. (Päihdelink-
ki.fi s.a.)

“Kyllä, jouduin varastamaan 
kaupasta, että sain tuota 

aineisiin rahaa. Paljon kerty 
sakkoja.”

Rikosseuraamuslaitoksen 
tutkimuksen mukaan ri-
kollisuus on yleistä päih-
deongelmaisten henkilöi-
den keskuudessa. Vuosina 
2006-2010 päihdeongel-
man takia hoidossa olleilla 
potilailla löytyi merkintä 
viimeaikaisista tuomiois-
ta tai sakoista kolmelta 
viidestä miehestä ja yli 
kolmannekselta naisista. 
(Pitkänen, Kaskela, Tyni ja 
Tourunen 2016.)



Apua päihteettömyyteen
“Oon sen päättäny, että minä en ota ollenkaan.”

“Ekahan mua jännitti, enkä 
mä uskaltanu täällä kellek-
kään puhua, että mitähän 
tästäkin tulee. Mutta sitten 
kun täällä tutustu, niin on 

tää niinku… Hitaastihan mä 
etenen täälläkin kokoajan, 

että vaikka niinku ollu jo aika 
pitkään. Mutta esim. paniik-
kikohtauksia ei oo tullu ja 

pystyn käymään yksin kau-
passakin nykyään, kun ennen 

en voinu.”

Department of mental 
health (1999) kertoo ra-
portissaan, että useat kont-
rolloidut tutkimukset ovat 
havainnoillistaneet yksi-
lön hyötyvän osallistues-
saan ryhmiin. Vertaistuki-
ryhmiin osallistumisen on 
todettu vähentävän eris-
täytyneisyyden tunnetta, 
lisäävän käytännönläheistä 
tietoa sekä auttavan ylläpi-
tämään selviytymiskeinoja.

Raitistuminen voi tapahtua 
monin eri tavoin. Raitistu-
miseen vaikuttaneita teki-
jöitä voivat olla esimerkik-
si alkoholista aiheutuneet 
terveyshaitat, rakastumi-
nen tai jokin muu elämän-
muutos, pohjakokemus tai 
kyllästyminen juomiseen 
ja sen aiheuttamaan väsy-
mykseen. (Humeniuk, Hen-
ry-Edwards, Ali ja Meena 
2015.)



Päätepysäkillä
“Päivä kerrallaan.”

“Minä että eiköhän se ma-
sennus kulje vähän niinku 

käsi kädessä tämän alkoho-
liongelman kanssa, että jos 
sä sen viinan kanssa läträät, 
että kyllä se masentaa jo ite 

ketäin.”

Alkoholin käyttöön liitty-
viä mielenterveysongelmia 
on hankala erottaa, koska 
sinällään alkoholin liika-
käytöstä koituu käyttäjälle 
masentuneisuutta, ahdis-
tuneisuutta, paniikkioireita 
ja unettomuutta. (Huttunen 
2015.)

”Opiskelen päihdetyön 
ammattitutkintoo. Nyt alotin. 
Niinku periaatteessa maa-

nantaina alotin oppisopimuk-
sen täällä. Kaks vuotta ja sitte 
pitäs olla, toivotaan näin, että 

on ohi sitten. Sitten ei tiiä.”

Päihdehäiriössä masen-
tuneisuus on kaksi kertaa 
yleisempää ja alkoholiriip-
puvuus on huomattavan 
yleistä masentuneilla. Ma-

sentuneet yrittävät helpot-
taa masennusta juomal-
la tai alkoholi aiheuttaa 
masennusta. (Huttunen 
2015.)

“Olinkohan mä valvonu joku 
neljä yötä. Sitten kuoli yks 
kaveri sieltä, muistaakseni 
heroiinin yliannostukseen. 

Just kuulin siitä sen jälkeen, 
kun olin valvonu niin sitten 

mä olin että ei, en vedä 
enää mitään.”



“Mitä sä sanosit, et jos joku kysys sulta, et mä aattelin et mä kokeilen huumeita?”

“No sanosin sille, että ei todellakaan kannata käyttää, et se pilaa elämän ja tuo niin 
paljon ongelmia, että siitä tulee hyvä olo vähä aikaa. Kohta se ei tunnukaan hyvälle 

ja on vaan tosi syvissä ongelmissa, et ei kannata alottaa. “
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