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Runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa runsaasti inhimillisiä ja yhteiskunnallisia haittoja. Osa 

alkoholinkäyttäjistä saa alkoholista merkittäviä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja tai 

käyttö johtaa alkoholiriippuvuuteen. Alkoholinkäytön riskiryhmien tunnistaminen vaatii 

terveydenhuollossa seulontaa ja alkoholinkäyttöön puuttumista. Kansalliset suositukset 

ohjaavat alkoholiongelmien hoitoa ensisijaisesti perusterveydenhuoltoon. Päihdeongel-

man tunnistaminen ja hoitaminen edellyttää työntekijöiltä taitoja ja tahtoa.  

 

Tässä opinnäytetyössä tarkoituksena oli selvittää, millaisilla keinoilla perusterveyden-

huollossa tunnistetaan ja hoidetaan alkoholiongelmaa. Tarkoituksena oli kysyä myös, 

millaisia kokemuksia perusterveydenhuollon työntekijöillä oli potilaan ohjaamisesta 

Tampereen kaupungin Psykiatria- ja päihdekeskukseen jatkohoitoon. Psykiatria- ja päih-

dekeskuksen palveluihin sisältyvät myös ensiohjausyksikkö Ension ja terveysasemille 

jalkautuneiden päihdesairaanhoitajien palvelut. Opinnäytetyön aineisto kerättiin struktu-

roidulla e-lomakkeella, johon vastasivat Tampereen kaupungin perusterveydenhuollon 

hoitajat ja lääkärit (N=35).  Aineisto analysoitiin SPSS-tilasto-ohjelmalla.  

 

Tutkimuksesta saaduista tuloksista käy ilmi, että kaikki kyselyyn vastanneet työntekijät 

tapaavat työssään runsaasti alkoholia käyttäviä potilaita. Alkoholinkäytöstä kysymisessä 

esiintyy vaihtelua. Runsaan alkoholin käytön tunnistamisessa käytetyimmät keinot ovat 

havainnointi ja haastattelu. Muita keinoja käytetään selkeästi vähemmän. Motivoiva 

haastattelu ja mini-interventio tunnetaan vastaajien joukossa hyvin, mutta niiden käyttä-

minen ei tuntemiseen nähden ollut runsasta. Alkoholin terveyshaitoista ja käytön riskira-

joista kertominen ovat tavallisimpia hoidossa käytettyjä keinoja. Lääkehoitojen ehdotta-

minen jää selkeästi vähiten käytetyimmiksi keinoiksi. Ension palvelut tunnettiin vastaa-

jien joukossa parhaiten ja oman työn kannalta sujuvinta on ohjata potilas jatkohoitoon 

Ensioon.  Koulutustarve alkoholiongelman hoitamisessa ja jatkohoitoon ohjaamisessa 

nousee tutkimuksesta selkeästi esiin. 

 

Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että alkoholiongelman tunnistamissa työntekijät toi-

mivat pitkälti haastattelun ja havainnoinnin varassa. Käypä hoito-suosituksen mukaisia 

tunnistamis- ja hoito keinojen käyttöä tulee terveysasemilla lisätä ja potilaan hoitopolkua 

parantaa lisäämällä terveysasemien työntekijöiden tietoa Psykiatria- ja päihdekeskuksen 

palveluista. 
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Primary health care has an important role in preventing and treating alcohol problems. 

Identifying a risk group is essential. Early intervention can prevent major adverse effects 

caused by alcohol. According to national recommendations early treatment of alcohol 

problems should primarily be covered in primary health care.   

 

The purpose was to determine what kind of methods health care professionals use to iden-

tify and treat alcohol abuse. The aim was to collect information about collaboration and 

consulting experiences with Psychiatric and substance abuse center. The data were col-

lected using structured e-questionnaires (N=35) from health care professionals working 

in primary health care centers in Tampere and analyzed using quantitative content analy-

sis.      

 

The results show that respondents encounter alcohol users regularly but there is variation 

in asking about alcohol use. Most commonly used methods are patient observation and 

interview. Motivational interview and brief intervention are well-known although less 

than half of respondents use those methods regularly. Almost all respondents considered 

the easiest way to use Psychiatric and substance abuse center’s services is to refer the 

patient to Ensio which is a walk-in-clinic and part of Psychiatric and substance abuse 

center services.  The majority believed they know Ensio`s services best.  

 

The results indicate that respondents need training in treating alcohol problems and coun-

seling for further care.  Employees should further increase and optimize the use of evi-

dence-based tools in identifying patients at risk and in treating alcohol problems. Psychi-

atric and substance abuse center services must be better known among primary health 

care center professionals.  

 

 

 

Key words: alcohol, brief intervention, motivational interview, primary health care 



4 

 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ...................................................................................................... 6 

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS ............................................................ 7 

3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TAVOITE

 9 

4 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT ............................................................. 10 

4.1 Alkoholiongelman tunnistaminen ............................................................ 10 

4.2 Alkoholiongelman varhaisvaiheen hoitaminen........................................ 11 

4.3 Alkoholinkäyttäjän ohjaaminen päihdepalveluihin ................................. 13 

5 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT ................................................... 16 

5.1 Määrällinen tutkimus ............................................................................... 16 

5.2 Aineiston keruu ........................................................................................ 17 

5.3 Aineiston analyysi .................................................................................... 20 

6 TULOKSET .................................................................................................... 22 

6.1 Alkoholiongelman tunnistamiseen käytetyt keinot .................................. 23 

6.2 Alkoholiongelman varhaisvaiheen hoitamiseen käytetyt keinot ............. 24 

6.3 Psykiatria- ja päihdekeskukseen ohjaaminen........................................... 26 

7 POHDINTA ..................................................................................................... 29 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus ........................................................................ 29 

7.2 Tutkimuksen eettisyys ............................................................................. 30 

7.3 Tulosten tarkastelu ................................................................................... 31 

7.3.1 Tunnistamiseen käytetyt keinoista .................................................. 31 

7.3.2 Hoitamiseen käytetyistä keinoista................................................... 33 

7.3.3. Psykiatria- ja päihdekeskukseen ohjaamisesta ............................... 37 

7.4 Kehittämisehdotukset ............................................................................... 38 

LÄHTEET ............................................................................................................. 39 

LIITTEET ........................................................................................................ 44 

Liite 1. Opinnäytetyössä käytetyt aiemmat tutkimukset ................................. 44 

Liite 2. Saatekirje............................................................................................. 46 

Liite 3. Tutkimuskysely alkoholin käytön tunnistamisesta ja varhaisvaiheen 47 

hoitamisesta ..................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 



5 

 

 

TAULUKOT JA KUVIOT 

 

TAULUKKO 1: Kyselyyn vastanneiden taustatiedot  

TAULUKKO 2: Vastaajien kokemus koulutustarpeesta 

TAULUKKO 3: Mini-intervention ja motivoivan haastattelun tunteminen   

TAULUKKO 4: Toimivimmat keinot jatkohoitoon ohjaamisessa 

 

KUVIO 1: Alkoholin käytöstä kysyminen vastaanotolla 

KUVIO 2: Alkoholinkäytön tunnistamisessa käytetyt keinot 

KUVIO 3: Mini-intervention ja motivoivan haastattelun käyttö 

KUVIO 4: Alkoholiongelman varhaisvaiheen hoidossa käytetyt keinot 

KUVIO 5: Kokemus ohjaamisen sujuvuudesta oman työn kannalta  

KUVIO 6: Kokemus Psykiatria- ja päihdekeskuksen palveluiden tuntemisesta 

 



6 

 

 

1 JOHDANTO 

 

 

Alkoholi on sekä Suomessa että maailmalla eniten käytetty päihde. Sen kulutus suoma-

laisessa väestössä oli vuonna 2017 10.3 litraa absoluuttista alkoholia jokaista 15 vuotta 

täyttänyttä kansalaista kohden. Pohjoismaisessa vertailussa vain Tanskassa alkoholin ku-

lutus on Suomea runsaampaa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017a, 17; Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2017b). Suurimmat riskit alkoholi aiheuttaa länsimaisille miehille. 

Suurimpia haittoja alkoholista ovat kuolleisuus, liikenneonnettomuudet, sairaalahoidot ja 

työkyvyn menetykset. (Poikolainen 2003, 42–43.)  Näiden kustannusten summaksi vuo-

delta 2013 on laskettu 1264–1467 miljoonaa euroa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2017b, 92).  

 

Alkoholista aiheutuvia haittoja hoidetaan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoi-

dossa.  Perusterveydenhuollon työntekijät kohtaavat usein potilaitaan useita kertoja, sillä 

alkoholista aiheutuu niin terveydellisiä kuin sosiaalisia haittoja, joiden vuoksi hakeudu-

taan peruspalveluiden piiriin. Suomessa vuonna 2016 perusterveydenhuollon avohoidon 

päihdetyön asiakkaita oli yhteensä 34 193. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017b, 63). 

Perusterveydenhuollolla on tärkeä rooli alkoholiongelmien tunnistamisessa väestössä 

sekä riskikäyttäjien hoitoon ohjaamisessa. Terveyskeskusten sairaanhoitajat ja lääkärit 

hoitavat potilaiden alkoholiongelmia ja ohjaavat tarvittaessa päihdehuollon erityispalve-

luihin. Erityispalveluihin ohjattavat potilaat tarvitsevat perusterveydenhuollossa tarjotta-

vaa hoitoa vaativampaa tai pidempiaikaista hoitoa. (Mäkelä & Simojoki 2015, 67; Alko-

holiongelma: Käypä hoito- suositus 2015) 

 

Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää millaisin keinoin alkoholin ongelmallista 

käyttöä perusterveydenhuollossa vastaanotoilla tunnistetaan ja hoidetaan. Opinnäyte-

työssä oli lisäksi tarkoituksena selvittää, millaisia kokemuksia perusterveydenhuollon 

sairaanhoitajilla ja lääkäreillä oli alkoholiongelmaisen potilaan ohjaamisesta Psykiatria- 

ja päihdekeskukseen. Opinnäytetyöstä saatavien tulosten pohjalta oli tarkoitus tuottaa ke-

hittämisehdotuksia alkoholiongelmaisen hoitojärjestelmään.  Kiinnostukseni opinnäyte-

työni aiheeseen oli noussut työssäni Tampereen kaupungin päihdepalveluissa, jossa toi-

mintaa on muutettu ja kehitetty viimeisten vuosien aikana vastaamaan kansallisia suosi-

tuksia.  
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 

 

 

Tampereen kaupungissa on kahdeksan omaa terveysasemaa. Osa lääkäri- ja sairaanhoita-

japalveluista ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta Mehiläiseltä. Jokaiselle kaupunki-

laiselle on osoitteen mukaan määräytyvä oma terveysasema.  Kuudella kaupungin ter-

veysasemalla työskentelee yhtenä tai kahtena päivänä viikossa Psykiatria- ja Päihdekes-

kuksesta jalkautunut päihdesairaanhoitaja. Ajan Tampereen kaupungin terveysasemalle 

voi varata terveyspalveluiden neuvonnasta joka päivä klo 7-22 tai sähköisen yhteydenot-

tolomakkeen kautta. Käynnit sairaanhoitajan vastaanotolla ovat maksuttomia. Lääkärin 

vastaanottokäynneistä peritään täysi-ikäisiltä 17.70€ käyntimaksu, joka laskutetaan kor-

keintaan kolmesti vuodessa. (Terveysasemat ja ajanvaraus 2018). 

 

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa 2014–2017 linjataan pal-

veluiden järjestäminen painottaen perus- ja avopalveluita. Erityishuomio annetaan perus-

palveluiden osaamisen vahvistamiselle sekä osaamisen ja asiantuntijuuden jakamiselle. 

Avopalveluiden painottamista pidetään tärkeänä inhimillisistä, taloudellisista ja hoidolli-

sista syistä. (Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma, 2014, 3). Kansallisessa mielenterveys 

ja päihdesuunnitelmassa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009) ehdotetaan päihde- ja 

mielenterveystyön työntekijöiden yhteistyön vahvistamista peruspalveluiden sisällä sekä 

palveluketjujen kehittämistä peruspalveluista erityispalveluihin. (Leimio-Reijonen, Saa-

rinen & Wahlsten 2009. 131.)  Mielekästä elämää Pirkanmaalla 2013–2016 (Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiri n.d.) - strategia painottaa alkoholinkäytön varhaista tunnistamista ja al-

koholinkäyttöön puuttumista koko alueen palvelujärjestelmässä.  Strategiassa tavoitel-

laan mielenterveys- ja päihdepalveluiden parantamista siten, että palveluita on saatavilla 

yhden oven periaatteella ja matalalla kynnyksellä. (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri n.d., 8). 

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma noudattaa Mieli-ohjelman ja 

Pirkanmaan alueellisia toimintalinjauksia. Strategisena linjauksena on määritelty mielen-

terveys- ja päihdehoidon painopisteen siirtämistä erityispalveluista peruspalveluihin. Li-

säksi yhteistyötä kehitetään asiakkaiden, palveluntuottajien ja kolmannen sektorin välillä. 

(Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma, 2014, 3). 
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Tampereen kaupunki järjestää päihdepalveluita sekä ostopalveluina että omana toimin-

tana. Kaupungin omana toimintana tuotetaan polikliiniset palvelut, selviämis- ja katkai-

suhoitopalvelut, asumispalvelut ja ehkäisevä päihdetyö. Psykiatria- ja päihdekeskus tar-

joaa aikuisille työikäisille alkoholi- ja lääkeriippuvuuksista sekä toiminnallisista riippu-

vuuksista kärsiville määräaikaisia hoitojaksoja. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä 

tai ensiohjauksen kautta. Hoidon tavoitteena on ongelman hallintaan saaminen, elämän-

hallinnan vahvistuminen ja elämänlaadun paraneminen. Psykiatria- ja päihdekeskuksen 

käynnit ovat potilaalle maksuttomia.  (Psykiatria- ja Päihdekeskus 2018). Päihdehuollon 

kuntoutuksen painotus on avohuollon palveluissa. (Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 

2014, 29.)  

 

Kiireetöntä päihdepalvelua on saatavilla Tampereen kaupungin ensiohjausyksiköstä En-

siosta, terveysasemilta ja aikuissosiaalityöstä. Terveysasemilla ensisijaista ohjausta anta-

vat sairaanhoitajat. Ensiohjauksen yksikössä annetaan mielenterveys- ja päihdeongelmai-

sille potilaille hoidon tarpeen arviointia ja ohjausta asianmukaisiin palveluihin. Palveluun 

ei tarvita lähetettä eikä ajanvarausta. (Psykiatria- ja päihdekeskus 2018). Sosiaalityössä 

sosiaalityöntekijät arvioivat palveluiden tarvetta ja auttavat asiakasta pääsemään tarpeen-

mukaisiin päihdepalveluihin. (Aikuissosiaalityö 2018.) Palveluissa työskentelevät mo-

niammatilliset tiimit. Palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja tämän omaisten kanssa. 

Käytössä olevia työmuotoja ovat konsultaatio- ja akuuttipalvelut, perhe- ja verkostotyö, 

keskusteluapu, perusterveydenhuoltoon jalkautuva työ, asumisen tuki, lääkehoito, ryh-

mähoidot sekä kuntoutus. (Mielenterveys- ja päihdepalvelut-esite, 2). 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TAVOITE 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Tampereen kaupungin perusterveydenhuollon 

työntekijöiden keinoja alkoholiongelman tunnistamisessa ja hoitamisessa sekä kokemuk-

sia Tampereen kaupungin Psykiatria- ja päihdekeskukseen ohjaamisesta. 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiä olivat: 

 

1) Millaisia keinoja perusterveydenhuollossa käytettiin alkoholiongelman tunnista-

misessa? 

2) Millaisia keinoja perusterveydenhuollossa työskentelevillä sairaanhoitajilla ja 

lääkäreillä oli alkoholiongelman hoitamisessa? 

3) Millaisia kokemuksia perusterveydenhuollon sairaanhoitajilla ja lääkäreillä oli 

potilaan ohjaamisesta Tampereen kaupungin Psykiatria- ja päihdekeskukseen? 

 

Opinnäytetyöstä saatavien tietojen perusteella tuotettiin kehittämisehdotukset alkoholi-

ongelman tunnistamiseksi ja hoitamiseksi perusterveydenhuollossa. Opinnäytetyö antoi 

myös tietoa, jonka perusteella kehitetään yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissai-

raanhoidon välillä alkoholiongelmaisen potilaan hoitamisessa.  
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4 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

4.1 Alkoholiongelman tunnistaminen 

 

Alkoholin ongelmallinen käyttö jaotellaan riskikäyttöön, haitalliseen käyttöön ja alkoho-

liriippuvuuteen. Alkoholin riskikäyttöön liittyy alkoholinkäytöstä seuranneita haittoja, 

mutta ei kuitenkaan vielä alkoholiriippuvuutta. Alkoholin haitallisessa käytössä on mää-

riteltävissä olevia fyysisiä tai psyykkisiä haittoja ilman todennettavaa riippuvuutta. Alko-

holinkäytön muututtua pakonomaiseksi ja juomisen jatkuttua haitoista riippumatta puhu-

taan alkoholiriippuvuudesta. Terveydenhuollossa käytetty termi suurkulutus tarkoittaa 

potentiaalisen terveysriskin sisältävää alkoholinkäyttöä. (Aalto 2002, 13–14; Seppä 2003, 

57).  Alkoholinkäytön riskirajoiksi on määritelty naisille 12–16 annosta viikossa, enintään 

kaksi annosta vuorokaudessa. Miesten vastaavat rajat ovat 23–24 annosta viikossa ja 

enintään kolme annosta päivässä (Päihdelinkki 2013).  

 

Ongelmallisen päihdekäytön tunnistamiseksi on kehitetty erilaisia strukturoituja mitta-

reita, joiden spesifisyys ja sensitiivisyys ovat varsin hyviä. AUDIT-kysely kartoittaa juo-

misen määriä ja tapoja. Sen herkkyys ja tarkkuus on suurkulutuksen tunnistamisessa noin 

90 %. Laboratoriokokeissa seerumin niukkahiilihydraattisen transferriinin (CDT) ainoa 

indikaatio on alkoholin suurkulutuksen osoittaminen. Runsaaseen päihteidenkäyttöön 

liittyy myös erilaisia somaattisia löydöksiä kuten maha-suolikanavan vaivoja, eteisvä-

rinää sekä perussairauden huonoa hoitotasapainoa. Alkoholin riskikäyttö aiheuttaa myös 

tapaturmia sekä psyykkisiä ongelmia, joiden vuoksi potilas saattaa hakeutua vastaan-

otolle. Alkoholikäytön toteamiseksi voidaan käyttää alkometriä tai veren alkoholipitoi-

suuden määrittämistä. Usein alkoholin käyttö voidaan todeta myös hengitysilmasta hajun 

perusteella.  Alkoholin runsasta käyttöä epäiltäessä, tulisikin asia ottaa aina puheeksi ja 

anamneesi on ongelman tunnistamisen kulmakivi.  Alkoholin suurkulutus havaitaan yh-

distämällä laboratoriokokeiden tulokset kliiniseen kuvaan ja anamneesiin. (Holopainen 

2006, 1416, 1422; Seppä 2003, 57, 60). Alhon (2017) suomalaisessa terveys- ja sosiaali-

huollossa tehdyssä tutkimuksessa käy ilmi, että työntekijät kysyvät alkoholinkäytöstä 

yleisemmin alkoholiriippuvaisilta kuin riskikäyttäjiltä, joille varhainen puheeksiotto on 

ensisijaisesti tarkoitettu. (Alho 2017, 87.)    
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Helamon (2008) mukaan alkoholin käytön selvitys tulisi ottaa terveydenhuollon pisteissä 

rutiiniksi. Potilaan kanssa yhdessä voidaan arvioida päihdeongelman vakavuutta ja haitta-

astetta. (Helamo 2008, 254–255).  

 

Varhaisen vaiheen päihteiden riskikäyttäjien tavoittaminen perusterveydenhuollossa ja 

sosiaalihuollon peruspalveluissa vähentäisi päihdehoidon tarvetta muualla palvelujärjes-

telmässä. Riittävillä päihdehuollon erityispalveluilla taasen estetään ongelmien pahene-

mista ja estetään vaihtoehtoisten kustannusten syntymistä. (Kuussaari ym. 2012, 652–

653). Varhaisen puheeksioton tavoitteena on pystyä tarjoamaan oikea-aikaisesti tukea ja 

apua sellaisessa vaiheessa, jossa potilas pystyy itse vähentämään alkoholinkäyttöään. 

(Alho 2017, 87–88.) 

 

 

4.2 Alkoholiongelman varhaisvaiheen hoitaminen 

 

Perusterveydenhuollolla on johtava rooli yksilötason ennaltaehkäisyssä alkoholiriippu-

vuuden suhteen. Perusterveydenhuollossa on myös hyvät mahdollisuudet ohjata alkoho-

lin käyttäjiä sekä antaa potilaille informaatiota liittyen alkoholinkäytön haittoihin. Eten-

kin varhaisvaiheen suurkuluttajien juomiseen puuttuminen onnistuu hyvin terveyskes-

kuksessa, jossa arvion mukaan joka viides miespotilas ja joka neljästoista naispotilas on 

runsaasti alkoholia käyttävä.  Ensisijainen puuttumiskeino alkoholinkäyttöön on muutok-

seen motivointi. (Aalto 2001 15,17,65.) Vuoden 2011 Päihdetapauslaskennassa käy ilmi, 

että päihde-ehtoisia asiointeja tehtiin suurin piirtein yhtä paljon päihdehuollon palvelui-

hin ja terveydenhuoltoon laskentavuorokauden aikana. Terveydenhuoltoon kohdistuvien 

päihde-ehtoisten asiointien määrä on kasvanut 2000-luvulla kaikissa Päihdetapauslasken-

noissa. Päihdehuollon erikoispalveluissa asiakasmäärä on ollut laskeva. Terveyskeskus-

ten avohoitoon kohdentuneet asioinnit olivat nousseet viidenneksellä vuodesta 2007 vuo-

teen 2011. (Kuussaari ym. 2012, 644). Pirkanmaalla aikuisväestön päihteiden käyttö vas-

taa maan keskitasoa, mutta avopalveluissa peruspalveluiden tasolla hoidetaan päihdeon-

gelmaisia muuta maata vähemmän. Erikoissairaanhoidon avohoidossa hoidettujen päih-

deongelmaisten määrä vastaavasti oli Pirkanmaalla muuta maata suurempi. Myös laitos-

hoidossa olevien päihdeongelmaisten määrä Pirkanmaalla oli merkittävästi suurempi 

kuin koko maassa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018, 11–12). 
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Alkoholin liiallisen käytön vähentämiseksi käytettyä menetelmää kutsutaan lyhytneuvon-

naksi tai mini-interventioksi. Tavoitteena mini-interventiossa on aktiivinen alkoholinkäy-

tön puheeksi ottaminen ja alkoholinkäytön muutokseen motivointi. Mini-interventio si-

sältää 3-4 tapaamiskertaa 2-4 viikon välein. Mini-interventiosta hyötyvät henkilöt, joille 

alkoholista ei ole aiheutunut vielä vakavia alkoholihaittoja. Mini-interventiossa annetaan 

tietoa oman alkoholinkulutuksen arvioimisesta, turvallisen käytön rajoista ja keinoista 

vähentää omaa juomista. Potilasta voi ohjata täyttämään annospäiväkirjaa alkoholiannok-

sistaan. Motivointi kulutustottumusten muuttamiseen on tärkeää. Potilasta informoidaan 

esiin tulleista havainnoista sekä päihdekartoituksesta ja laboratoriotuloksista saaduista tu-

loksista.  Mini-intervention osoittautuessa riittämättömäksi muuttamaan potilaan alkoho-

linkäyttöä, voidaan hoidossa käyttää potilaskeskeistä ohjausmenetelmää, motivoivaa 

haastattelua. Motivoivassa haastattelussa lähestytään potilasta avoimin kysymyksin kos-

kien potilaan alkoholinkäyttöä. (Alkoholiongelma: Käypä hoito- suositus 2015). Haastat-

telijan tehtävänä on nostaa keskustelussa esiin muutokseen tukevia tekijöitä. Muutokseen 

motivoinnissa työntekijän tehtävänä on osoittaa kiinnostusta ja myötätuntoa potilaan elä-

mäntilannetta kohtaan sekä vahvistaa tämän uskoa muutoskykyyn. (Hirschovits 2008, 

45.) Motivoivan haastattelun käyttö vaatii kouluttautumista, muttei päihdetyön erityis-

osaamista. Mikäli potilas ei kolmen kuukauden seuranta-aikana pysty vähentämään alko-

holin kulutustaan, tulisi hänet ohjata tiiviimpään hoitoon päihdehoidon yksikköön.  (Aalto 

2009, 895, Holopainen 2006, 1423). Hoidon ensikäynnillä on olennaista synnyttää luot-

tamuksellista hoitosuhde, jossa pyritään muutosorientoituneeseen dialogiin. Hoidon ai-

kana työntekijä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa positiivisesti muutoshalukkuuteen. 

(Rakkolainen 2017, 113, 135).  

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Peruspalvelut Etelä-Suomen alueella 2011-

raportissa todetaan mini-intervention käytön olevan vakiintunut tapa suurimmassa osassa 

(88 %) vastanneista kunnista. Alkoholiongelman varhaista puuttumista ja tunnistamista 

mitattiin Etelä-Suomessa äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuol-

lossa sekä terveysasemilla lääkärin, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanotoilla. 

Eniten puutteita tunnistamisessa ja puheeksiotossa aktiivisuudessa todettiin olevan ter-

veysaseman lääkärin vastaanotolla. (Aluehallintovirasto 2012, 172–173.)  
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Whitlock et al. (2004) tekemässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa todetaan, että 

lääkärin rutiinivastaanotoilla on tarpeen selvittää alkoholinkäyttöä ja tehdä mini-interven-

tiota alkoholin riski- ja ongelmakäyttäjille. Katsauksen mukaan suurin osa lääkäreistä ra-

portoi kysyvänsä alkoholinkäytöstä, mutta harvempi käyttää suositeltuja puuttumistapoja. 

Tutkimuksessa todetaan, että lievempiin alkoholiongelmiin riittää perusterveydenhuol-

lossa tehtävät interventiot, mutta vakavissa alkoholiongelmissa tarvitaan riippuvuuden 

hoitamista. Tärkeimpänä tutkimustuloksena pidetään keinoa saada lääkäreitä kouluttau-

tumaan alkoholinkäytön tunnistamiseen ja käyttämään alkoholinkäyttöön liittyviä selvit-

telytapoja.  Näin lisätään haitallisen alkoholinkäytön tunnistamista sekä puuttumiskei-

noja. (Whitlock ym. 2004, 564–565).  

 

Psykososiaalisissa hoidoissa tärkeää on hoidon jatkuvuus, hyvä yhteistyö ja potilaan si-

touttaminen ja motivoiminen hoitoon. Yleisin psykososiaalinen hoito on ”tavallinen hoi-

tosuhde”, joka tarkoittaa työntekijän ja potilaan välistä tukea antavaa ja hoitavaa vuoro-

vaikutusta. Psykososiaalisen hoidon yhdistäminen lääkehoitoon tehostaa hoitotuloksia. 

Suomessa alkoholiongelman hoitoon käytettäviä lääkevalmisteita ovat disulfiraami, nalt-

reksoni, nalmefeeni ja akamprosaatti. (Laaksonen 2015, 34–36. Alkoholiongelma: Käypä 

hoito- suositus 2015). Lääkeaineiden valintaan vaikuttavat erilaiset tavoitteet raitistumi-

sessa. Disulfiraamin hyöty on vahvin täysraittiutta tavoiteltaessa. Disulfiraamihoito vaatii 

maksa-arvojen seurantaa ja lääkkeen vaikutusmekanismi tulee kertoa potilaalle. Potilaan 

tavoitteen ollessa vähitellen raitistuminen, on naltreksonista ja nalmefeenista vahvinta 

tutkimusnäyttöä. Naltreksoni- ja nalmefeenihoidon keston tulisi olla minimissään kolme 

kuukautta, jonka jälkeen lääkitystä voi jatkaa tarvittaessa otettavana. Akamprosaatti vaa-

tii Suomessa erityisluvan, mutta sitä voidaan käyttää silloin, kun muut hoidot eivät tule 

kyseeseen. (Alho 2016). 

 

 

4.3 Alkoholinkäyttäjän ohjaaminen päihdepalveluihin 

 

Päihdehuoltolaki (41/1986) velvoittaa kuntia järjestämään sisällöltään ja laajuudeltaan 

tarpeen edellyttämät päihdepalvelut. Laki edellyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollon 

yleisten palveluiden kehittämistä siten, että niiden piirissä pystytään riittävästi hoitamaan 

ongelmakäyttäjiä sekä tarvittaessa antamaan erityisesti päihdehuollon palveluita. (Päih-
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dehuoltolaki 1986) Päihdehoitojärjestelmä perustuu potilaan vapaaehtoisuuteen. Päihde-

potilaan suhtautumisessa hoitoon on usein ristiriitaa. Päihteiden tuomat mielihyväkoke-

mukset ja ihmissuhteet saattavat olla esteenä raitistumisen motivaatiolle. (Kuoppasalmi 

ym. 2009, 477.)  

 

Laaksonen (2015) esittää väitöstutkimuksessaan päihdeongelman hoidon terveydenhuol-

lossa olevan tehotonta ja vastahakoista. Potilaat ohjataan mieluummin saamaan hoitoa 

päihdehoitoon erikoistuneisiin yksiköihin. Lääkehoitoa alkoholiongelmaan saa alkoholi-

ongelmaisista noin 2 %. (Laaksonen 2015, 12). Päihdehuollon erityispalveluista A-klini-

koilla ja Nuorisoasemilla oli asiakkaita vuonna 2016 yhteensä 40 218 henkilöä. (Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos 2017b, 62.) Vuonna 2016 riippuvuuden hoitoon käytettyjä 

lääkkeitä myytiin yhteensä lähes 49 miljoonalla eurolla. Tästä alkoholiriippuvuuden hoi-

toon käytettyjen lääkkeiden osuus oli 949 000 euroa. (Partio 2015, 272.) Terveydenhuol-

lon kustannusten kasvua on pyritty rajaamaan portinvartijaperiaatteella perusterveyden-

huollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Portinvartijoiden virkaa toimittavat perustervey-

denhuollon yleislääkärit. Tämän seurauksena perusterveydenhuollon piiriin jää entistä 

laajempi osa sairaimmille potilaille suunnattuja palveluita. (Lillrank & Venesmaa 2010, 

103–104). Terveyskeskusten sairaanhoitajat ja lääkärit hoitavat potilaiden alkoholiongel-

mia ja ohjaavat tarvittaessa päihdehuollon erityispalveluihin. Erityispalveluihin ohjatta-

vat potilaat tarvitsevat perusterveydenhuollossa tarjottavaa hoitoa vaativampaa tai pidem-

piaikaista hoitoa. (Mäkelä & Simojoki 2015, 67). 

 

Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa (Barry ym. 2016) on haastateltu alkoholi- tai huu-

meriippuvaisiksi diagnosoitujen (DSM-IV) henkilöitä heidän toiveistaan hoitopaikan 

suhteen. Vastauksista käy ilmi, että perustason palveluissa asioiminen koetaan vähemmän 

stigmatisoivaksi kuin päihdehuollon erityispalvelut.  Kansallisen mielenterveys- ja Päih-

desuunnitelman (2009–2015) loppuraportissa todetaan myös mielenterveyspalveluihin 

sitoutumisen haasteeksi palveluiden leimaavuus sekä mahdolliset huonot hoitokokemuk-

set. Raportissa esitetään stigman vastaiseksi toiminnaksi määrällisesti ja laadullisesti riit-

täviä palveluita, täydennyskoulutusta ja yhteistyötä. (Suvisaari 2016, 24.) Barry ym. 

(2016) tutkimuksessa perustason palveluista on koettu saatavan myös kokonaisvaltaisem-

paa hoitoa sekä mahdollisuuden saada hoitoa myös somaattisiin vaivoihin. Alkoholiriip-

puvaisista vastaajista, jotka eivät ole vastaanottaneet hoitoa ongelmaansa, 78 % on mai-
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ninnut ensisijaiseksi syyksi kokemuksen, ettei hoidolle ole tarvetta. Toiseksi eniten mai-

nittu (3.5 %) ensisijainen syy tutkimuksessa on ollut se, ettei vastaaja ole kokenut ole-

vansa valmis hoitoon. Lähes yhtä paljon hoitoon haluamattomuudelle syinä ovat olleet 

muut samanaikaiset ongelmat (3 %) sekä haluttomuus muiden tietävän alkoholiongel-

masta (3 %).  (Barry ym. 2006, 1376–1384). Potilaille, joilla ei ole halukkuutta päihde-

hoitoon, voi mini-interventio toimia motivointi keinona hoitoon. Keskeiseksi mini-inter-

vention onnistumiselle on ajateltu vuorovaikutuksen onnistuminen ja oikea ajoitus. Myös 

avoin kysymys siitä, haluaako potilas keskustella alkoholinkäytöstään, voi olla toimiva ja 

toimia myöhemmin hoitoon hakeutumista helpottavana tekijänä. (Aalto 2009, 894). 

 

Motivoivan haastattelun vaikuttavuuden taustalla on potilaan huolien kuunteleminen ja 

muutospuheen herättäminen.  Lähestymistavaltaan empaattinen vuorovaikutus pyrkii pa-

rantamaan hoitoyhteistyöhön sitoutumista. Motivoinnissa pyritään välttämään vastak-

kainasettelua ja antamaan voimaannuttavaa palautetta. Hyvällä hoitosuhteella on vaiku-

tusta onnistuneeseen hoitotulokseen. (Lahti, Rakkolainen & Koski-Jännes 2013, 2063–

2068.)  Motivoivassa haastattelussa on olennaista, että muutosta herättelevät kysymykset 

ja niistä tehtävät reflektiot ovat alkoholiongelmaisen tilanteeseen soveltuvia. Reflektoi-

valla kuuntelulla on vaikutusta päihdehaittojen vähenemiseen. Kysymyksiin nojaavan 

vuorovaikutuksen sijaan tärkeää on asiakkaan muutospuheen tavoittaminen.  (Rakkolai-

nen 2017, 99, 106.) 

 

Alkoholinkäyttäjän perusterveydenhuollon käynnit tulee hyödyntää sekä alkoholiongel-

man toteamisessa että hoitoon ohjaamisessa. Jatkohoitoon päihdehuollon erityispalvelui-

hin tulee ohjata tiiviimpää ja moniammatillista hoitoa tarvitsevat potilaat. Psykiatrisen 

erikoissairaanhoidon yhteistyö on välttämätöntä potilaille, joilla on päihdeongelman li-

säksi psykiatrinen häiriö. (Simojoki 2016). Sosiaali- ja terveysministeriön kiireettömän 

hoidon perusteissa pidetään alkoholiongelmassa läheteindikaatioina erikoissairaanhoi-

toon muun muassa erityisosaamista vaativien potilaiden alkuhoitoa ja hoitoketjun järjes-

tämistä, vaativaa työkykyarviointia sekä kaksois- ja kolmoisdiagnoosia. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2010, 194.) Terveydenhuoltolaki (2010/1326) määrittelee määräajat hoi-

toon pääsemiselle.  
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5 MENETELMÄLLISET LÄHTÖKOHDAT  

 

 

5.1 Määrällinen tutkimus 

 

Määrällinen tutkimus soveltuu tutkittaessa aihetta, josta on jo tietoa. Aiempien tutkimus-

ten johtopäätökset ja teoriat ovat keskeisiä ja päätelmät tutkittavasta asiasta tehdään tilas-

tolliseen analysointiin perustuen. Määrällinen tutkimus antaa yleisen kuvan mitattavien 

asioiden suhteista ja eroista. Mitattavat asiat muodostetaan teoriasta. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 140, Vilkka 2015, 13, 26.) Mittaaminen ei ole mahdollista, jos ei tiedetä 

mitä mitataan. Käsitemäärittelyä sanotaan operationalisoinniksi. Operationalisoinnissa 

käytetään apuna kirjallisuutta sekä aiempia tutkimuksia aiheesta. Teorian pohjalta synty-

vät keskeiset käsitteet sekä niiden mitattavissa olevat määritelmät eli operationalisoinnit.  

Määrällisessä tutkimuksessa aineisto muodostuu luvuista, toisin kuin laadullisessa, jossa 

aineisto koostuu tekstistä. Määrällinen tutkimus perustuu mittaamiseen ja se pyrkii yleis-

tämään. (Kananen 2011, 15–18, Metsämuuronen 2003, 76.) 

 

Määrällinen tutkimus kuvaa muuttujien välisiä suhteita ja eroja. Määrällisessä tutkimuk-

sessa tietoa tarkastellaan numeerisesti ja aineisto ryhmitellään numeeriseen muotoon. Nu-

merotieto tulkitaan ja selitetään sanallisesti. Tutkija kuvaa miten asiat liittyvät toisiinsa 

tai eroavat toisistaan. Selittävässä tutkimuksessa tavoitteena on selvittää kausaalisuhteita. 

Määrällinen tutkimus etenee teoriasta käytäntöön ja palaa sitten takaisin teoriaan tulosten 

ja tulkinnan avulla. (Vilkka 2007, 13–14, 19, 25.) 

 

Tässä opinnäytetyössä teoreettiset lähtökohdat perustuvat tutkittavasta aiheesta saatuun 

aiempaan tutkimustietoon. Opinnäytetyön tekijä perehtyi aiheesta tehtyihin tutkimuksiin, 

joista saatuja tuloksia käytettiin operationalisointiin (Liite 1). Keskeisinä käsitteinä tässä 

työssä ovat alkoholiongelman tunnistaminen, alkoholiongelman varhaisvaiheen hoitami-

nen ja alkoholinkäyttäjän ohjaaminen päihdepalveluihin. Teoreettisissa lähtökohdissa on 

kuvattuna, millaisista osa-alueista käsitteet muodostuivat.  Tarkoituksena on, että arkikie-

len tason tulee vastata teoreettisen kielen tasoa. Näin tutkittava asia saadaan mitattavaan 

muotoon. (Vilkka 2015, 38.) 
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5.2 Aineiston keruu  

 

Kyselylomake laaditaan siten, että lähtökohtana ovat tutkimuskysymykset ja aiheeseen 

liittyvä teoria. Teoriaan tutustutaan ja siihen perustuen kirjoitetaan alustavat osiot eli ope-

rationalisoinnit. Näin saadaan mitattavissa oleva määritelmä. Tutkija valitsee omaan työ-

hönsä parhaiten sopivan teoreettisen viitekehyksen. Käsitteiden pohjalta luodaan osista 

koostuva mittari. Kyselyn kysymykset muodostavat mittarin osiot. Onnistunut operatio-

nalisointi auttaa validin mittarin luomisessa. (KvantiMOTV; Metsämuuronen 2003, 76–

84).  

 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen kykyä mitata sitä, mitä on tarkoitus 

mitata. Reliabiliteetti kuvaa tutkimuksen luotettavuutta ja osoittaa tutkimuksen kykyä 

saavuttaa tarkoitettuja tuloksia. Tutkimuksen taustalla ovat teoreettiset tiedot tutkimusai-

heesta. Tutkimusongelman pohjalta laaditaan tutkimuskysymykset, joilla ratkaistaan tut-

kimusongelma. Tutkimuslomakkeen laatimisen jälkeen lomake testataan. Testauksen ta-

voitteena on varmistaa, että tutkittavat ymmärtävät lomakkeen kysymykset tutkijan tar-

koittamalla tavalla.  Mikäli vastaaja ei ymmärrä esitettyä kysymystä, syntyy mittausvir-

heitä. (Kananen 2011; KvantiMOTV; Vilkka 2015, 94,107.) Testaamisen jälkeen lomak-

keessa havaitut virheet korjataan tai lomaketta muokataan ja tarvittaessa lomaketta testa-

taan uudestaan. (Vilkka 2007, 78–79).  Hyvässä kyselylomakkeessa teksti ja kysymykset 

ovat hyvin aseteltu ja kysymykset etenevät loogisesti. Lomakkeen tulee olla sopivan pi-

tuinen ja kysymykset ovat juoksevasti numeroitu. (Heikkilä 2010, 48–49.)  

 

Kyselylomakkeen laatiminen  

Tässä opinnäytteessä kyselyn on laatinut opinnäytetyön tekijä teoreettisista lähtökodista 

tehdyn operationalisoinnin pohjalta. Survey-tutkimuksesta puhutaan, kun kyseessä on 

standardoitu kysely eli kaikki vastaajat vastaavat samoihin kysymyksiin. (Metsä-

muuronen 2003, 221.) Tutkimuksessa käytettiin opinnäytetyön tekijän laatimaa struktu-

roitua kyselylomaketta, jossa vastausvaihtoehdot olivat valmiiksi määritelty. Vastausten 

tarkentamista tai lisäkommentteja varten kysymyksiin oli jätetty vastaustilaa. Kyselyn 

ensimmäisessä osassa kysyttiin, kuinka usein vastaajat tapasivat runsaasti alkoholia käyt-

täviä potilaita ja kuinka usein vastaajat kysyivät potilaan alkoholinkäytöstä. Tapaamisti-

heyttä koskevat vastausvaihtoehdot olivat ”Päivittäin”, ”Viikoittain”, ”Kuukausittain”, 

”Harvemmin kuin kerran kuussa”, ”En koskaan” ja ”En osaa sanoa”. Vastausvaihtoehdot 
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alkoholinkäyttömääristä ja -tavoista kysymiseen olivat ”Kaikilta potilailta”, ”Usein”, 

”Ajoittain”, ”Harvoin”, ”En koskaan” ja ”En osaa sanoa”.   

 

Seuraava kysymys koski vastaajien käyttämiä keinoja tunnistaa alkoholiongelma. Esitetyt 

keinot perustuivat teoreettisissa lähtökohdissa, painottaen alkoholiongelmaisen Käypä 

hoito- suositusta, esiintyviin keinoihin tunnistaa alkoholin runsasta käyttöä. Mitattavia 

osa-alueita ovat alkoholinkäytön tunnistamiseen käytetyt keinot; tunnistamisessa käytet-

tyjen lomakkeiden, haastattelun, kliinisen havainnoinnin, laboratoriokokeista saatujen 

vastausten ja alkometrin käyttäminen. Vastausvaihtoehdot olivat ”Aina (100 %)”, ” Lähes 

aina (75 % potilaista)”, ” Ajoittain (50 % potilaista)”, ” Harvoin (25 % potilaista)”, ” En 

koskaan (0 %)” ja ”en osaa sanoa”. Vastaajilla oli mahdollisuus seuraavassa kysymyk-

sessä valita eniten käyttämänsä keino tai keinot.  

 

Kyselyn toinen osa kysyy alkoholinkäytön varhaisvaiheen hoitamiseen käytetyistä kei-

noista. Tässä osassa mitattavia osa-alueita ovat mini-intervention ja motivoivan haastat-

telun tunteminen ja käyttäminen, valmiiden oppaiden, ohjaamisen, neuvonnan käyttämi-

nen, terveyshaitoista kertominen ja lääkehoidon (Antabus/naltreksoni/nalmefeeni) ehdot-

taminen. Vastaajilta kysyttiin myös aktiivisuutta uuden vastaanottoajan varaamiseksi al-

koholiongelmasta keskustelemiseen. Mini-intervention ja motivoivan haastattelun tunte-

misesta koskevat vastausvaihtoehdot olivat ”kyllä” tai ”en”. Mini-intervention ja moti-

voivan haastattelun käyttämistä ja uuden vastaanottoajan varaamista koskevat vastaus-

vaihtoehdot olivat Aina (100 %)”, ” Lähes aina (75 % potilaista)”, ” Ajoittain (50 % po-

tilaista)”, ” Harvoin (25 % potilaista)”, ” En koskaan (0 %)”.  Ensimmäisen ja toisen osion 

mitta-asteikot olivat järjestysasteikollisia. 

 

Tässä opinnäytteessä kolmantena tutkimuskysymyksenä oli tarkoitus selvittää vastaajien 

kokemuksia Psykiatria- ja Päihdekeskukseen ohjaamisesta. Kyselyn kolmannen osion 

mitattavina osa-alueina olivat väittämät Psykiatria- ja päihdekeskukseen ohjaamisesta ja 

Psykiatria- ja päihdekeskuksen palveluiden tuntemisesta.  Mitta-asteikkona oli 5-portai-

nen Likert-asteikko. Asenneasteikkoa pidetään vastaajien kokemukseen perustuvan mie-

lipiteen mittaamiseen soveltuvana. (Vilkka 2007, 45). Tyypillisesti Likert-asteikossa käy-

tetään ”täysin samaa mieltä”- ”täysin eri mieltä”- akselia. (Metsämuuronen 2003, 71.) 

Tässä kyselyssä kysyttiin, olivatko vastaajat ohjanneet potilaita Psykiatria- ja päihdekes-
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kukseen. Niiltä vastaajilta, jotka olivat ohjanneet potilaita Psykiatria- ja päihdekeskuk-

seen, kysyttiin jatkokysymyksinä ohjaamisen sujuvuutta oman työn kannalta. Kaikilta 

vastaajilta kysyttiin palveluiden tuntemisesta. Ohjaamisen sujuvuutta ja palveluiden tun-

temista koskevat kysymykset olivat jaettu koskemaan Ensioon ja jalkautuneelle päihde-

sairaanhoitajalle ohjaamista sekä Psykiatria- ja päihdekeskukseen lähetteellä lähettä-

mistä. Vastausvaihtoehdot olivat Likertin asteikolla ”Täysin samaa mieltä”, ”Jokseenkin 

samaa mieltä”, ”En samaa enkä eri mieltä”, ”Jokseenkin eri mieltä”, ”täysin eri mieltä” 

ja ”en osaa sanoa”.  Ohjaamiseen liittyviä kokemuksia oli mahdollisuus täydentää avoi-

milla vastauksilla. Konsultaatiota koskevaan kysymykseen vastausvaihtoehdot olivat 

”Erittäin tyytyväinen”, ”Jokseenkin tyytyväinen”, ”En tyytyväinen enkä tyytymätön”, 

”Jokseenkin tyytymätön”, ”Erittäin tyytymätön” ja ”En ole käyttänyt konsultaatiota”.  

 

Vastaajilta kysyttiin lisäkoulutuksen tarvetta alkoholin suurkulutuksen – ja riippuvuuden 

tunnistamisessa, alkoholinkäyttöön puuttumisessa, alkoholiongelman hoitamisessa ja al-

koholiongelmaisen jatkohoitoon ohjaamisessa. Taustatietoina kysyttiin vastaajien am-

mattia, onko vastaaja saanut lisä- tai erikoistumiskoulutusta mielenterveys- ja/tai päihde-

työstä. Työkokemuksesta kysyttiin työkokemusvuodet ammatissa toimimisesta ja työko-

kemusvuodet perusterveydenhuollossa. Ammattia koskevat vastausvaihtoehdot olivat 

sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, lääkäri tai muu.  

 

Kohderyhmä ja otos 

Havaintoyksiköillä tarkoitetaan tutkittavaa kohdetta, kuten ihmistä tai tuotetta. Havainto-

yksiköt muodostavat otoksen ja kaikki havaintoyksiköt yhdessä ovat perusjoukko. Perus-

joukon koko vaikuttaa siihen, valitaanko tutkimukseen kaikki perusjoukon havaintoyksi-

köt vai tehdäänkö siitä edustava otos. (Vilkka 2015, 98). Tutkimuksen otoskoko suhteu-

tetaan tutkimustarpeisiin ja käytössä oleviin resursseihin. Pienestä joukosta on kannatta-

vaa tehdä kokonaisotanta eli tutkia koko perusjoukkoa. (KvantiMOTV.) Kyselytutkimuk-

sen haittana pidetään katoa, joka tarkoittaa tutkimukseen vastaamattomuutta eli tietojen 

puuttumista. Palautuneiden lomakkeiden määrää verrataan perusjoukon kokoon ja voi-

daan prosentuaalisesti määritellä vastanneiden määrä. (Hirsjärvi ym. 2009, 205; Vilkka 

2015, 59–60). 

 

 Kaupungin omilla ja ostopalveluterveysasemilla työskenteli kyselyn aikaan yhteensä 110 

lääkäriä ja 110 sairaanhoitajaa tai terveydenhoitajaa. Yksi Mehiläisen yksiköistä aloitti 
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toimintansa kuukautta ennen kyselyä.  (Terveysasemat ja ajanvaraus 2018.) Tutkimuksen 

perusjoukkona oli kaikki Tampereen terveysasemilla vastaanottotyötä tekevät sairaanhoi-

tajat/terveydenhoitajat ja lääkärit. Opinnäytetyön tekijällä ei ollut varmuutta tavoittiko 

kysely kaikkia terveysasemia tai vastaanottotyötä tekeviä työntekijöitä. Mikäli kaikki 

kohderyhmän 220 työntekijää saivat kyselyn, vastausten palautumisprosentti oli 16.  

Kaikki palautuneet vastaukset hyväksyttiin otokseen.  

 

Kyselyn toteutus  

Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä, jossa vastaamaan pääsi sähköpostissa olevan lin-

kin kautta. Opinnäytetyön tekijä lähetti vastauslinkin saatekirjeineen perusterveyden-

huollon ylihoitajan sijaiselle sähköpostitse, joka välitti kyselyn eteenpäin terveysasemien 

osastonhoitajille. (Liite 2, Liite 3). Osastonhoitajat lähettivät kyselyn terveysasemalla 

vastaanottotyötä tekeville henkilöille. Kysely oli auki kaksi viikkoa vastaamista varten. 

Ylihoitaja lähetti yhden muistutusviestin osastonhoitajille, kun kysely oli ollut auki vii-

kon ajan. Muistutusviestin yhteydessä kävi ilmi, että kysely oli mennyt vain hoitajille. 

Muistutusviestin yhteydessä kysely välitettiin myös lääkäreille.  Näin ollen lääkäreille jäi 

puolet lyhempi vastausaika kyselyyn. Kyselyn tehtiin TAMK:n e-lomake-editorilla ja 

vastaukset palautuivat sähköisenä opinnäytetyön tekijän e-lomake-editoriin TAMK:n 

palvelimelle.  Kyselyyn oli tavoitteena saada mahdollisimman paljon vastauksia vastaan-

ottotyötä tekevältä henkilökunnalta. Tästä syystä kyselyä ei toteutettu kesäloma aikaan 

vaan vasta elo-syyskuun vaihteessa. Vastaajien anonymiteetin varmistamiseksi taustatie-

toina ei kysytty vastaajan toimintayksikköä.  

 

 

5.3 Aineiston analyysi  

 

Aineiston analysointi voidaan aloittaa, kun aineisto on kerätty. Aineistoon tutustutaan ai-

neistojen frekvenssijakaumien ja tunnuslukujen avulla. Tarvittaessa muuttujat luokitel-

laan ja samaan kysymykseen kuuluvat muuttujat yhdistetään tulosten esittämistä varten. 

Tutkimusaineiston analysointiin on olemassa tilasto-ohjelmia. (Heikkilä 2014, Vilkka 

2015, 105.)  
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Tässä opinnäytetyössä käytettiin IBM SPSS Statistics-ohjelmaa (Statistical Package for 

Social Sciences), johon e-lomake-editorilla kerätty aineisto syötettiin aineiston analysoin-

tia varten.  Aineistoon tutustuttiin huolellisesti ennen analyysin aloittamista. Havainto-

matriisiin tehtiin tarvittavat muokkaukset, kuten muuttujien arvojen selitteiden määritte-

lyt. 

 

Tutkimuksessa saadut tulokset taulukoidaan ja esitetään tunnuslukuina.  Järjestys- ja vä-

limatka-asteikollisista muuttujista voidaan laskea SPSS-ohjelman avulla jakaumataulu-

kot ja tunnusluvut. Avointen kysymysten kohdalla vastauksia voidaan esittää myös suo-

rina lainauksina, kunhan vastaajan anonymiteetti säilyy. (Heikkilä 2014). Aineiston poh-

jalta tehdään johtopäätökset tilastolliseen aineistoon perustuen ja kirjoitetaan johtopää-

tökset ja esitetään kehittämisehdotuksia. Analyysivaiheessa arvioidaan myös tulosten 

luotettavuutta. (Heikkilä 2014; KvantiMOTV; Vilkka 2015, 135).  Tämän opinnäytetyön 

aineiston analyysissa kaikista muuttujista tulostettiin frekvenssijakaumat. Keskeiset tu-

lokset esitettiin sekä sanallisesti että taulukoin ja kuvioin. Opinnäytetyön kuviot ovat 

luotu Excel-ohjelmistolla, josta ne olivat helposti siirrettävissä Word-tiedostoon.   

 

Tässä työssä saadut tulokset ovat esitetty pylväskuvioina, taulukoina ja sanallisesti. Tu-

loksia kuvataan prosentuaalisina osuuksina ja vastaajien määrinä. Työkokemusvuosia 

koskevat vastaukset ovat esitetty luokiteltuina ja mediaaneina. Tunnistamista ja hoita-

mista koskevissa kuvioissa ovat vastaukset ”aina (100%)” ja ”lähes aina (75%)” yhdis-

tetty samoin ”harvoin (25%) ja ”en koskaan (0%)”. Viisiportaiset Likert-asteikolliset 

muuttujat ovat esitetty tuloksissa yhdistettyinä kolmiportaisiksi. Rakennevinoumien vält-

tämiseksi vastauksia on käsitelty kaikkien ammattien edustajia yhdessä, sillä vastaajista 

sairaanhoitajien tai terveydenhoitajien osuus oli 77 % (n=27).  Avoimet vastaukset esi-

tettiin työssä suorina lainauksina. Vastaajien lukumäärän ollessa pieni ei vastaajien am-

mattia koskevia taustatietoja käytetty vastausten vertailuun tuloksissa. 
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6 TULOKSET 

 

 

Kyselyyn vastanneista enemmistö oli hoitohenkilökuntaa (taulukko 1). Mediaani amma-

tissa toimimisessa oli 10 vuotta ja perusterveydenhuollossa työskentelemisessä 15 

vuotta.  

 

TAULUKKO 1: Kyselyyn vastanneiden taustatiedot 

 

Vastaajista 34 % (n=12) oli saanut mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumis- tai lisä-

koulutusta. Lisäkoulutuksen tarvetta koettiin alkoholiongelman tunnistamisessa, alkoho-

linkäyttöön puuttumisessa, alkoholiongelman hoitamisessa ja jatkohoitoon ohjaami-

sessa. (taulukko 2). Yksi vastaajista oli perustellut, ettei tarvitse lisäkoulutusta, sillä oli 

jäämässä pois työelämästä.  

 

TAULUKKO 2: Vastaajien kokemus koulutustarpeesta 

Lisäkoulutuksen 

tarve alkoholin 

käytön tunnista-

misessa 

Lisäkoulutuksen 

tarve alkoholin 

käyttöön puuttu-

misessa 

Lisäkoulutuksen 

tarve alkoholion-

gelman hoitami-

sessa 

Lisäkoulutuksen 

tarve alkoholion-

gelmaisen jatkohoi-

toon ohjaamisessa 

   

     49 % (n=17) 

     

     62 % (n=22) 

    

     74 % (n=26) 

      

     77 % (n=27) 

 

% n

Ammatti

lääkäri 17 6

sh/th 77 27

muu 6 2

Työkokemus 

1-9 vuotta 23 8

10-19 vuotta 31 11

20-29 vuotta 29 10

30-39 vuotta 17 6

Työkokemus pth

1-8 vuotta 40 14

9-17 vuotta 29 10

18-26 vuotta 20 7

27-35 vuotta 11 4
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6.1 Alkoholiongelman tunnistamiseen käytetyt keinot 

 

Kaikki vastaajat tapasivat työssään alkoholia runsaasti käyttäviä potilaita. Vastaajista 51 

% (n=18) vastasi tapaavansa runsaasti alkoholia käyttäviä potilaita viikoittain. Päivittäin 

runsaasti alkoholia käyttäviä potilaita tapasi 14 % (n=5) ja kuukausittain 31 % (n=11).  

 

Kaikki kyselyyn vastanneet kysyivät potilaiden alkoholinkäytöstä. Neljännes vastaajista 

kysyi alkoholin käytöstä kaikilta potilailta. Kuviosta (kuvio 1) on nähtävissä, kuinka 

usein vastaajat ilmoittivat kysyvänsä alkoholinkäytöstä.  

 

 
KUVIO 1: Alkoholin käytöstä kysyminen vastaanotolla 

 

Vastaajien käytetyimmät keinot potilaan alkoholiongelman tunnistamiseen olivat poti-

laan havainnointi ja haastattelu (kuvio 2). Alkometrin käyttö oli tunnistamisen keinona 

vähiten käytetty. Kukaan vastaajista ei käyttänyt sitä aina tai lähes aina alkoholiongelman 

tunnistamisessa. Haastattelua käytti keinona aina 51% (n=18) ja lähes aina 20% (n=7) 

vastaajista. Havainnointia tunnistamisen keinona käytti aina 63% (n=22) ja lähes aina 

29% (n=10) vastaajista.  
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KUVIO 2: Alkoholinkäytön tunnistamisessa käytetyt keinot 

 

 

6.2 Alkoholiongelman varhaisvaiheen hoitamiseen käytetyt keinot 

 

Mini-interventio ja motivoiva haastattelu olivat vastaajille tuttuja.  Lähes yhtä moni il-

moitti tuntevansa mini-intervention kuin motivoivan haastattelun (taulukko 3).  

 

TAULUKKO 3: Mini-intervention ja motivoivan haastattelun tunteminen 

Mini-interventio on minulle tuttu Motivoiva haastattelu on minulle tuttu 

     Kyllä        Ei      Kyllä           Ei 

      86 % (n=30)     14 % (n=5)      89 % (n=31)         11 % (n=4) 

 

Mini-interventiota käytti 20% (n=7) vastaajista aina.  23% (n=8) ilmoitti ettei käytä mini-

interventiota koskaan. Motivoiva haastattelu oli käytössä aina 11% (n=4) vastaajista ja 

lähes aina 29% (n=10).  Motivoivaa haastattelua ei käyttänyt vastaajista koskaan 11% 

(n=4). Alla olevasta kuviosta (kuvio 3) on nähtävissä mini-intervention ja motivoivan 

haastattelun käytön vertailu luokiteltuna kolmeen luokkaan. 

 

17%

71%

14%

92%

0%

29%

17%

34%

6%

23%

54%

12%

51%

3%

77%

LO M A KKE E T

HA A S TA TTE L U

LA B O R A TO R I O KO KE E T

H A V A I N N O I N TI

A LK O M E TR I

TUNNISTAMISEN KEINOT

aina tai lähes aina ajoittain harvoin tai ei koskaan
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KUVIO 3: Mini-intervention ja motivoivan haastattelun käyttö  

 

Vastaanotolla noussut huoli alkoholinkäytöstä sai vastaajista yli puolet (63%, n=22) aina 

tai lähes aina ehdottamaan uuden ajan varaamista terveysaseman työntekijälle. Vastaan-

ottotoiminnassa käytetyimmiksi keinoksi hoitamisessa osoittautuivat tiedon antaminen 

alkoholin käytön terveyshaitoista ja riskikäytön raja-arvoista. Valmiita oppaita, kuten 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemaa ”Vähennä vähäsen”-opasta ei kukaan 

vastaajista käyttänyt aina, mutta 23% (n=8) vastaajista käytti sitä lähes aina. Lääkehoidon 

ehdottamista (Antabus ja naltreksoni/nalmefeeni) käytettiin keinona vähiten. 71 % (n=25) 

vastaajista ei ehdottanut naltreksonia tai nalmefeeniä potilaalleen koskaan.  Lähes puolet 

vastaajista (43%, n=15) ei ehdottanut Antabusta koskaan.  Kuviossa (kuvio 4) on nähtä-

vissä käytettyjen keinojen jakaumat. 
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KUVIO 4: Alkoholiongelman varhaisvaiheen hoidossa käytetyt keinot 

 

 

6.3 Psykiatria- ja päihdekeskukseen ohjaaminen 

 

Vastaajista 87% (n=31) oli ohjannut potilaita Psykiatria- ja päihdekeskukseen. Yksi pal-

veluihin ohjanneista vastaajista ei ollut vastannut Ensioon ohjaamista koskevaan kysy-

mykseen. Ensioon ohjaaminen koettiin vastauksissa sujuvimmaksi oman työn kannalta. 

(kuvio 5). Psykiatria- ja päihdekeskuksen lähetteellä annettaviin palveluihin ohjaamisen 

sujuvuus jakoi eniten mielipiteitä ja tuotti eniten ”en osaa sanoa”- vastauksia.  

 

 

KUVIO 5: Kokemus ohjaamisen sujuvuudesta oman työn kannalta 
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Toimivimpana keinona jatkohoitoon ohjaamisen kannalta koettiin potilaan ohjaaminen 

Ensioon (taulukko 4). Vastaajat saivat valita yhden tai useamman vaihtoehdon, mistä 

syystä vastausprosentti oli yli 100. Jalkautuneelle päihdesairaanhoitajalle ohjaaminen oli 

koettu lähes yhtä usein toimivaksi jatkohoitovaihtoehdoksi Ension kanssa. Annettujen 

vastausvaihtoehtojen lisäksi ehdotettiin potilaalle tehtävää yksilöllistä hoitosuunnitel-

maa; hoidonohjauskarttaa.  

 

TAULUKKO 4: Toimivimmat keinot jatkohoitoon ohjaamisessa 

Jatkohoitoon ohjaaminen          % vastauksista 

Potilaan ohjaaminen Ensioon              60 % 

Potilaan ohjaaminen Psykiatria- ja päihdekeskukseen              23 % 

Potilaan ohjaaminen terveysaseman jalkautuneelle  

sairaanhoitajalle 

 

             54 % 

En osaa sanoa              20 % 

Muu vaihtoehto               3 % 

 

Terveysaseman jalkautuvalle päihdehoitajalle ohjaamista oli kommentoitu usean vastaa-

jan toimesta. Kommentit olivat pääasiassa myönteisiä. Kynnys jalkautuvalle päihdehoi-

tajalle hakeutumiseen nähtiin matalana ja ohjauspolku selkeänä. Yhdessä kommentissa 

todettiin, että aiemmin ohjaaminen oli helpompaa.  

 

Erityisen hyvä ja helppo vaihtoehto on terv.aseman päihdehoitaja. 

 

Ennen oli helpompi ohjata terveysaseman päihdehoitajalle. 

 

Ension sijainnissa ja aukioloajassa oli nähty hankaluutta. Aukioloajan nähtiin vaikuttavan 

sekä ohjaamiseen että hoitoon hakeutumiseen.  Psykiatria- ja päihdekeskukseen hoitoon 

pääsemistä oli myös jonkin verran kommentoitu. Yhdessä kommentissa kuvattiin potilai-

den käännyttämistä hoitopaikasta.  

 

Ensioon potilaiden mielestä hankala mennä, sijainti "kaukana”. 

 

Ension aukioloajat ovat potilaan kannalta huonot, jos paikka on auki vain 

aamupäivällä. Iltapäivä aukiolo olisi paljon sujuvampi potilaan sekä työn-

tekijän kannalta. 

 

Harva potilas edelleen pääsee psykiatria- ja päihdekeskukseen hoitoon, 

usein ohjaus perustasolle. 
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Ajoittain potilaita kääntyy takaisin, ohjattu väärään paikkaan. Voisi jat-

kossa ottaa kopin ja ohjata potilaan itse oikeaan paikkaan potilaalle perus-

tellen. 

 

 

 

Vastaajat tunsivat Psykiatria- ja päihdekeskuksen palveluista parhaiten Ension palvelut. 

(kuvio 6). Jalkautuneen päihdesairaanhoitajan palveluiden tunteminen jakoi eniten mie-

lipiteitä. Eri mieltä ja samaa mieltä olevien vastausten määrä oli lähes yhtä suuri.  Palve-

luiden tuntemista koskevissa vastauksissa kukaan ei ollut valinnut ”en osaa sanoa”-vaih-

toehtoa. 

 

 

KUVIO 6: Kokemus Psykiatria- ja päihdekeskuksen palveluiden tuntemisesta 
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7  POHDINTA 

 

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuus eli reliabiliteetti tarkoittaa tulosten tarkkuutta ja mittaustulos-

ten toistettavuutta. Validiteetti tarkoittaa pätevyyttä eli mittarin tarkoituksenmukaisuutta. 

Validiuden tarkastelu on tärkeää jo mittaria suunniteltaessa, jotta mittarin kysymykset 

kattavat koko tutkimusongelman. Validiteetti ja reliabiliteetti yhdessä muodostavat ko-

konaisluotettavuuden. (Vilkka 2015, 193–194). Täsmällisesti asetetut tutkimustavoitteet 

auttavat tutkimaan oikeita asioita. (Heikkilä 2010, 30.) Mittarin tulee mitata oikeaa koh-

detta, oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. (KvantiMOTV.)  Tarkisteltaessa mittarin sisällön 

validiteettia tutkitaan, ovatko mittarissa käytetyt käsitteet oikein operationalisoidut ja 

käytettyjen käsitteiden mukaiset. Validiteettiin vaikuttaa myös, kuinka laajasti mittarissa 

on huomioitu mitattavaa ilmiötä. (Metsämuuronen 2003, 43, 87). Luotettavuuden paran-

tamiseksi kysely lähetettiin vasta kesäloma ajan jälkeen, jotta tavoitettaisiin mahdollisim-

man hyvin terveysasemien vakituista henkilökuntaa. Tutkimuksen kohderyhmä oli mää-

ritelty vastaanottotyötä tekeviin sairaanhoitajiin/terveydenhoitajiin ja lääkäreihin. Ter-

veysasemien osastonhoitajat jakoivat kyselyn eteenpäin kohderyhmän työntekijöille. 

 

Tässä opinnäytetyössä mittari rakentui teoreettisten lähtökohtien pohjalta. Aiemmasta 

teoriatiedosta muodostettiin operationalisointi. Tutkimuskysymykset olivat jaoteltuna 

kolmeen pääryhmään, jotka olivat yhteneväisiä tutkimustavoitteiden kanssa.  Mittarin va-

liditeetin ja reliabiliteetin parantamiseksi mittaria esitestattiin ammatiltaan kohderyhmää 

vastaavilla kolmella testaajalla. Testaajilta pyydettiin kommentteja vastaamisen käyte-

tystä ajasta, lomakkeen käytön helppoudesta ja kysymysten mahdollisista vaihtoehtoisista 

tulkinnoista. Lomakkeen testaajien kommentit olivat hyväksyviä lomakkeen käytön help-

pouden ja ajan suhteen. Palveluihin ohjaamisen sujuvuutta koskevaa kysymystä muutet-

tiin vastaamaan paremmin tarkoitustaan ja vähentämään vaihtoehtoisen tulkinnan riskiä. 

Tehtyjen muutosten jälkeen lomake lähetettiin vielä testaajille muutosten toimivuuden 

testaamista varten. Kysymykset ja vastausvaihtoehdot oli pyritty esittämään mahdollisim-

man selkeästi. Monivalintakysymyksien vastausvaihtoehtoja oli tarjottu useita ja mielipi-

teitä koskevat vastausvaihtoehdot on esitetty viisiportaisena Likert-asteikkona useamman 
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vastausvaihtoehdon mahdollistamiseksi. Kysymyksiin jätettiin myös vastaustilaa vas-

tausten täydentämiseksi. Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki vastaukset, sillä palautu-

neet vastaukset olivat täydellisesti täytetty.  

 

Tutkimusprosessissa on oltava tarkka ja kriittinen ja käytettävä analysointimenetelmiä, 

jota tutkija hallitsee. Tuloksia ei pidä yleistää niiden pätevyysalueen ulkopuolelle. (Heik-

kilä 2010, 30.) Opinnäytetyön tekijä tutustui aineistoon huolellisesti ennen aineiston ana-

lyysin aloitusta. Käytettäväksi tilasto-ohjelmaksi valikoitui SPSS, johon opinnäytteen te-

kijä oli saanut koulutusta. Vastausprosentti tutkimuksessa oli 16. Tässä tutkimuksessa 

suurin osa vastaajista oli hoitohenkilöstöä, joten tulokset eivät ole yleistettävissä koko 

terveysaseman vastaanottotyötä tekevään henkilökuntaan. Tutkimuksen pienen otoksen 

vuoksi tutkimustulosten yleistettävyys on kyseenalainen, mutta tutkimuksessa saatuja tie-

toja voidaan hyödyntää ja soveltaa jatkokäyttöön.   

 

 

7.2 Tutkimuksen eettisyys  

 

Tutkimuksen aiheen valinta syntyi tutkijan päihdehoitotyössä tekemistä havainnoista 

koskien alkoholiongelmaisen potilaan hoitoprosessia. Perusterveydenhuolto on erikois-

sairaanhoidolle tärkeä ja läheinen yhteistyötaho alkoholiongelmaisen potilaan hoidossa. 

Tutkimuksen aiheen ajankohtaisuuden taustalla on kansainvälisiset suositukset integroida 

päihdepalvelut osaksi muuta terveydenhuoltoa. (Wahlbeck ym. 2018.) Tutkimuksen aihe 

oli perusteltu, sillä perusterveydenhuollon kokemuksia Psykiatria- ja päihdekeskuksen 

palveluiden tuntemisesta ja niihin ohjaamista ei ole aiemmin tutkittu. Yhteistyön kehittä-

miseksi tiedon lisääminen perusterveydenhuollon tavoista tunnistaa ja hoitaa alkoholion-

gelmia on oleellista. Opinnäytetyön tulosten tarkoituksena on olla hyödyksi opinnäyte-

työn tekijälle sekä työelämälle, johon yhteydessä työ on tehty. Tutkimukselle haettiin ja 

myönnettiin lupa Tampereen kaupungilta.  

 

Tutkimuksen tekemisessä tulee ottaa eettiset näkökulmat riittävästi ja oikein huomioon. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 27.) Tutkimuseettinen lautakunta (2012) määrittelee hyvän tutki-

muskäytännön mukaisiin ohjeisiin eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arvi-

ointimenetelmiä. Muiden tutkijoiden julkaisuihin viitataan asianmukaisella tavalla. (Tut-
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kimuseettinen lautakunta 2012, 6.) Tässä työssä käytetty kirjallisuus ja aiemmat tutki-

mukset ovat merkitty lähdeviittein. Hyvän tutkimuskäytännön mukaisesti tutkimukseen 

vastaajille oli kyselyn yhteydessä välitetty saatekirje, jossa kerrottiin tutkimukseen vas-

taamisen vapaaehtoisuudesta ja tutkimusvastausten anonymiteetista (Liite 2). Opinnäyte-

työn tekijä ei lähettänyt kyselyitä suoraan vastaajille ja vastaukset palautuivat e-lomake-

editoriin anonyymisti. Vain opinnäytetyön tekijällä oli pääsy tutkimusaineistoihin. Näin 

ollen anonymiteetti säilyi koko tutkimuksen ajan. Taustatiedoista kysyttiin vain työkoke-

mus ja ammatti, joten vastauksista ei pystynyt päättelemään vastaajan toimipistettä tai 

muita tunnistetietoja. Tulosten esittämistavassa on otettu huomioon myös anonymiteetin 

säilyminen. Tutkimuksen vastaukset tallentuivat e-lomake-editorilla tiedostoon, johon 

vain opinnäytetyön tekijällä on mahdollisuus päästä. E-lomake-editorilta siirretyt Excel-

muotoiset vastaukset olivat tutkimuksen tekijän USB-muistitikulla, jota tutkija käytti vain 

henkilökohtaisella tietokoneellaan.  

 

Tutkimuksen tekijä on työsuhteessa Psykiatria- ja päihdekeskukseen, mutta tutkijana oli 

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijan roolissa. Tutkimuksen tekijä ei myöskään 

toimi jalkautuneena päihdesairaanhoitajana eikä näin ollen työskentele terveysasemilla, 

joille kysely osoitettiin.  

 

 

7.3 Tulosten tarkastelu 

 

7.3.1 Tunnistamiseen käytetyt keinoista 

 

 Päihdehoidon laatusuositusten mukaan apua alkoholiongelmaan tulee tarjota varhaisessa 

vaiheessa ja aktiivisesti (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 15.) Suomalaisen tutkimus-

ten mukaan alkoholinkäytöstä kysyminen terveysasemalla on suhteellisen vähäistä huo-

limatta siitä, että potilaiden asenteet alkoholinkäytöstä keskustelemiseen ovat positiivisia. 

(Alho 2017, 11, Mäkelä, Havio & Seppä 2011, 1239.) Vastaajista yli puolet tapasi run-

saasti alkoholia käyttäviä säännöllisesti, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet säännölliseen 

alkoholin käytön puheeksi ottamiseen.  Tähän kyselyyn vastanneista ei kukaan ilmoitta-

nut, ettei koskaan kysyisi alkoholinkäytöstä. 
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Vastaajat käyttivät alkoholiongelman tunnistamisessa eniten aiheesta suoraan kysymistä 

eli potilaan haastattelua ja potilaan havainnointia. Alhon (2017) kotimaisesta tutkimuk-

sesta nousi esiin vastaava tulos, jonka mukaan terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijät 

käyttivät alkoholista kysymiseen enemmän vapaamuotoista keskustelua kuin Audit:ia. 

(Alho 2017, 76.) Tunnistamisen keinona haastattelu vaatii alkoholin käytöstä kysymistä 

myös niiltä potilailta, joiden kohdalla runsas alkoholinkäyttö ei tule välttämättä mieleen. 

Haastattelussa on myös syytä muistaa, että alkoholin käyttömäärien aliarvioiminen on 

tavallista etenkin runsaasti alkoholia juovien keskuudessa. (Alho 2017, 11, Alkoholion-

gelma, käypä hoito–suositus 2015.) 

 

Juomatapatutkimuksen (2017) mukaan miehistä suurin alkoholin käyttäjäryhmä löytyy 

30–49-vuotiaista. Naisilla eniten alkoholia käyttävien ryhmä löytyy 20–29- vuotiaista, 

mutta alkoholin käytön tilastolliset erot ikäryhmittäin ovat naisilla pieniä. Nuoret miehet 

(20–29 vuotta) juovat tilastollisesti kertamääräisesti eniten. (Härkönen ym. 2017, 22).  

Alkoholin suuriannoksinen kertakulutus lisää todennäköisyyttä akuuteille riskeille, kun 

taas korkea keskimääräinen kulutus lisää kroonisten riskien esiintymistä. (Huttunen 2013, 

11.) Alkoholinkäytöstä kysyminen tulee olla luontevana osana terveyspalveluja, siinä 

missä muidenkin elintapojen kartoittamisen. Havainnointiin perustuvassa tunnistamista-

vassa riskinä on, että alkoholinkäytöstä kysytään potilaalta, kenellä alkoholihaitat ovat jo 

nähtävissä alkoholiperäisen oireen tai päihtymysepäilyn yhteydessä. Etenkin riskikulu-

tuksen tunnistaminen havainnoimalla on, jos ei mahdotonta niin ainakin haastavaa. Al-

koholiperäisten haittojen ilmaantuessa varhaisen tunnistamisvaiheen aika on jo mene-

tetty. Havainnointi oli haastattelun ohella käytetyin keino alkoholiongelman tunnistami-

sessa. Haastattelua ilmoitti käyttävänsä tunnistamisen keinona aina hieman yli puolet vas-

taajista. Kuitenkin vain neljännes vastaajista ilmoitti kysyvänsä alkoholin käytöstä kai-

kilta potilailta. 

 

Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajista yli puolet käyttivät alkoholiongelman tun-

nistamisessa valmiita lomakkeita harvoin tai ei koskaan. Lomakkeiden käytön lisääminen 

helpottaisi henkilökuntaa tunnistamaan potilaidensa alkoholinkäyttöä ja mahdollista riip-

puvuutta alkoholista. Suomessa alkoholin suurkuluttajia arvioidaan olevan 300 000 – 500 

000, joista kolmannes on alkoholiriippuvaisia ja loput alkoholin riskikuluttajia. (Huttunen 

2013, 11.) Alkoholin riskikulutus on siis alkoholin suurkuluttajien osuudessa kaksi kertaa 



33 

 

 

isompi kuin alkoholista riippuvaisten osuus. Pelkästään potilaan kertomat alkoholin käyt-

tömäärät eivät kuvaa tapaa juoda alkoholia, eivätkä kerro mahdollisesta riippuvuudesta. 

Lomakkeista saatava informaatio toimii myös hyvänä keskustelupohjana alkoholin käyt-

tötavoille.  

 

Audit-testi (Alcohol use disorders identification test) kartoittaa alkoholin käyttöä ja mah-

dollisia riskejä ja haittoja kuluneen vuoden ajalta. Lomakkeesta saadut vastaukset kuvaa-

vat alkoholin käytöstä koituvia riskejä. SADD (Short alcohol dependence data question-

naire) selvittää alkoholiriippuvuuden tasoa. (Päihdelinkki 2018). Audit:sta on saatavilla 

myös lyhyempi versio, Audit C, joka kattaa pidemmän version kolme ensimmäistä kysy-

mystä. Audit C:n sensitiivisyys alkoholin ongelma- ja riskikäytön tunnistamisessa on 

hyvä. (Alkoholiongelma – Käypä hoito-suositus 2015). Lomakkeiden täyttö lyhyellä vas-

taanotolla vaatii hieman aikaa, mutta lyhemmän Audit C:n kysymykset ovat nopeat vas-

tata ja pystyy hyvin esittämään ilman lomakettakin. Lomakkeiden käyttö on työntekijälle 

helppoa ja niistä saatavat pisteet sopivat myös hyvin alkoholinkäytössä tapahtuvan muu-

toksen vertailuun hoito jakson aikana. Parhaan avun saamiseksi työntekijän kannattaa tu-

tustua lomakkeiden sisältöön, jotta vastaukset eivät jäisi vain pisteiksi vaan antaisivat in-

formaatioita potilaan alkoholinkäytöstä.  

 

Laboratoriokokeiden käyttäminen alkoholin käytön tunnistamisessa näyttäytyi Käypä 

hoito-suosituksen mukaisesti muun tunnistamisen lisänä ja tukena. Laboratoriokokeista 

ja alkometristä on parempi apu riippuvuuden kuin riskikäytön tunnistamiseen. Veriko-

keista saadut tulokset voivat olla apua potilaan motivoimisessa hoitoon. (Alkoholi-on-

gelma – Käypä hoito suositus 2015). 

 

 

7.3.2 Hoitamiseen käytetyistä keinoista 

 

Tampereen terveysasemilla toteuttaneessa projektissa vuonna 2002 selvitettiin työnteki-

jöiden asenteita, tieto-taitoja ja aktiivisuutta mini-intervention käytössä. Työntekijöiden 

esteiksi mini-intervention käytölle oli mainittu tietämättömyys mini-intervention kohde-

ryhmästä, ajan ja itseluottamuksen puute sekä epäselvä toimintaohje.  Projektin myötä 

mini-intervention käytön kuitenkin todettiin jonkin verran lisääntyneen. (WHO 2002, 7). 

 



34 

 

 

Motivoivan haastattelu ja mini-interventio tunnettiin vastaajien joukossa hyvin (taulukko 

1). Menetelmien käyttö jäi kuitenkin tuntemiseen nähden vähäiseksi. Mini-intervention 

hyödystä alkoholin puheeksi otossa on näyttöä. (Alho 2017.) Mini-intervention hyödyt 

ovat yhden tai kahden käynnin toteutuksenakin tehokkaammat kuin ilman neuvontaa ja 

se voi toimia muutokseen liikkeellepanijana. (Miller & Rodnick 2002, 5.) Mini-interven-

tio koostuu haastattelusta sekä strukturoitujen lomakkeiden käytöstä. Riskikuluttajien 

kanssa käydään läpi alkoholinkäytön hyötyjä ja haittoja sekä kerrotaan juomisen aiheut-

tamista haitoista. Tärkeää on lämmin ja eläytyvä lähestymistapa sekä toimintaohjeiden 

miettiminen potilaan lähtökohdista käsin. (Kuoppasalmi, Heinälä & Lönnqvist 2009, 

439–440). Käypä hoito-suositus esittelee RAAMIT-nimellä suomennetun version lyhyt-

neuvonnasta, josta käy ilmi mini-intervention keskeiset tavoitteet. (Alkoholiongelma – 

Käypä hoito suositus 2015.) Mini-intervention käytön lisäämiseksi, lyhyistä menetelmä 

ohjeista on apua etenkin niille työntekijälle, jotka eivät tapaa alkoholia runsaasti käyttäviä 

potilaita säännöllisesti. 

 

Alkoholin haittaparadoksiin liittyy alkoholihaittojen suurempi esiintyminen matalissa so-

sioekonomisessa asemassa olevilla. Alkoholihaittojen lisääntyneeseen riskiin liittyy juo-

mistapojen lisäksi jossain määrin myös elintavat. (Aalto 2018, 1991). Englantilaistutki-

mus suosittaa rutiininomaisesti alkoholin käyttömääristä keskustelua silloin, kun poti-

laalla on terveysriskitekijöitä kuten ylipainoa, tupakointia tai muuten epäterveellisiä elin-

tapoja. (Bellis ym. 2016, 9.) Suomalaistutkimus kuitenkin osoittaa, että terveydenhuol-

lossa alkoholista kysyminen on kuitenkin yleisintä ylemmässä sosioekonomisessa ase-

massa olevilta henkilöiltä. (Mäkelä ym. 2010, 1242.) Tuoreimman Juomatapatutkimuk-

sen (2017) tulosten perusteella tukevaan humalaan juovien naisten osuus oli suurempi 

vähemmän koulutetuilla ja työntekijöillä kuin korkeasti koulutuissa ja toimihenkilöissä. 

Miehellä tukevan humalan yleisyys ei vaihdellut sosioekonomisen aseman mukaan. Vii-

nin käyttö ruokajuomana oli kuitenkin yleisempää korkeammin koulutetuilla kuin väes-

tössä keskimäärin. (Härkönen, Savonen, Virtala & Mäkelä 2017, 28).  Rakkolaisen (2017) 

A-klinikan asiakkaita koskeva tutkimus osoitti työssä käynnin ennustavan parempaa hoi-

totulosta. Työssäkäynnillä nähtiin olevan yhteyttä elämänhallintaan ja psykologiseen ja 

sosiaaliseen kompetenssiin. Tärkeänä motivoijana päihteettömyyden tavoitteluun pidet-

tiin työpaikan säilymistä. (Rakkolainen 2017, 116).  
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Alkoholin käytöstä kysymistä tuleekin suorittaa systemaattisesti kaikilta potilailta. Hoi-

tamisen keinoina tässä tutkimuksessa käytetty terveyshaitoista kertominen tulee suhteut-

taa potilaan muihin elintapoihin terveyshaittojen ehkäisemiseksi. 

 

Hoitoon ohjaamisessa hankaluudeksi oli kommentoitu potilaiden kokemusta siitä, ettei 

heillä omasta mielestään ole päihdeongelmaa. Terveydenhuollon työntekijän yleinen tur-

hautumisen aihe onkin ihmisten haluttomuus muutokseen silloinkin, kun siitä olisi hä-

nelle itselleen hyötyä. (Miller & Rollnick 2002, 3.) Aalto (2001) toteaakin että varhais-

vaiheen suurkuluttajan ei ole helppo osallistua mini-interventioon, mikäli hän ei ole vielä 

riittävän tietoinen omasta alkoholiongelmastaan. Kuitenkin mini-interventioon ja alkoho-

lin käytöstä kysymiseen suhtautuminen on suurkuluttajilla pääosin myönteistä. (Aalto 

2001, 65, Mäkelä ym. 2011, 1241.) 

 

Päihdeongelmasta toipumisessa puhutaan vaihemallista, jonka esiharkintavaiheessa asi-

anomainen itse ei vielä ole tiedostanut ongelmaansa, vaikka muut sen jo tiedostavat. Mo-

tivointi keinojen valintaan vaikuttaa potilaan olemassa oleva vaihe muutoksen tekemi-

sessä. Motivoiva haastattelu sisältää strategioita muutoshalukkuuden lisäämiseksi ja ris-

tiriidan tiedostamiseksi.  Muutosvastarinta voi olla seurausta liian konfrontoivasta työs-

kentelystä, joka luo potilaalle kokemuksen nurkkaan ajamisesta. (Holmberg 2003, 213–

214).  Alkoholinkäytön lopettamisen ambivalentissa vaiheessa, jossa henkilö toisaalta ha-

luaa lopettaa, mutta toisaalta haluaa myös jatkaa, motivoiva haastattelu tarjoaa keinoksi 

alkoholin käytön ja raittiuden hyötyjen ja haittojen tarkastelua. Motivaation puute näh-

dään ambivalenssin ratkaisemattomana ristiriitana. (Miller & Ridnick 2002, 13–14.) Toi-

pumisen vaihemallin ja palvelujärjestelmän tunteminen auttaa työntekijää ohjeistamaan 

potilastaan hakeutumaan oikeanlaisiin palveluihin oikea aikaisesti. Uuden ajan varaami-

sen käytäntö antaa myös potilaalle aikaa miettiä muutostahtoaan ja -tavoitteitaan vastaan-

ottokäyntien välissä. 

 

Motivoivan haastattelun henkeen kuuluu potilaan kanssa tapahtuva yhteistyö ja tämän 

asiantuntemuksen huomiointi. Potilaan omat tavoitteet ja arvot ohjaavat muutosta. Työn-

tekijän roolina on luoda ilmapiiristä muutokselle suotuisa, muttei pakottava. Konfron-

tointia ja autoritääristä opettamista tulee välttää. Motivoivan haastattelun keskeisiä peri-

aatteita ovat empatian osoittaminen, ristiriidan lisääminen nykytilan ja toivetilan välillä, 

vastarinnan kanssa työskentely ja muutosuskon tukeminen.  (Miller & Rodnick 2002, 35, 
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37–41.) Rakkolaisen (2017) tutkimuksessa motivoivan haastattelun käyttämisestä ensi-

vastaanottokäynneillä kävi ilmi, että motivoivan haastattelun perustaitojen käyttäminen 

oli melko satunnaista myös koulutuksen saaneilla A-klinikan päihdetyöntekijöillä. Eten-

kin avointen kysymysten käyttöä toteutui tutkimuksen mukaan liian vähän. Motivoivan 

haastattelun hengen omaksuminen osoitti työntekijöillä parempaa perustaitojen hallintaa. 

Perustaitojen käyttö oli positiivisessa yhteydessä asiakkaan omaan muutospuheeseen. 

Etenkin asiakkaan autonomian tukeminen ja valinnanvapausmahdollisuuksien korosta-

minen korreloi sitoutumispuhetta ja muutospäätöstä. (Rakkolainen 2017, 81, 

95,100,105.)  

 

Lääkityksen ehdottamista alkoholiongelman hoitamiseksi oli käytetty vastaajien joukossa 

vähiten. Vastaajista 71 % (n=25) ei ollut koskaan ehdottanut potilaalle naltreksoni tai 

nalmefeeni-lääkitystä. Antabus eli disulfiraamihoitoa ei ollut ehdottanut koskaan 43 % 

(n=15) vastaajista. Terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa ja A-klinikoissa tehty tutki-

mus osoitti kognitiivisen käyttäytymisterapian ja Antabus-hoidon yhdistelmän paranta-

van merkittävästi potilaiden elämänlaatua ja vähentävän alkoholin käyttöä. Antabuksen 

käyttö lisäsi raittiiden päivien määrää säännöllisesti otettuna kolmen kuukauden aikana. 

Juomapäiväkirjaa pitäneet potilaat myös pysyivät paremmin tutkimuksessa mukana. 

Myös naltreksonia käyttäneiden potilaiden ryhmässä alkoholin käyttöä vähensi suurin 

osa.  (Laaksonen 2015, 5–6, 61, 76).  Vastaajat kokivat tuntevansa Psykiatria- ja päihde-

keskuksen palveluista parhaiten Ension palvelut ja Ensioon ohjaamista pidettiin toimi-

vimpana keinona jatkohoitoon ohjaamisessa. Ensiossa potilaalla on mahdollisuus saada 

maksuttomasti ensimmäisten kuukausien Antabus hoito sekä siihen liittyvä maksa-arvo-

jen seuranta. Tätä ajatellen on hieman yllättävää, ettei lääkehoitoja ehdoteta potilaalle 

säännöllisemmin.  

 

Kolmannen sektorin vertais- ja vapaa-ehtoistoimintaa kuten AA-ryhmien ehdottamista 

potilaalle käytettiin vaihtelevasti. Hieman yli puolet vastaajista (57 %, n=20) kuitenkin 

vastasi ehdottavansa vähintään ajoittain kolmannen sektorin palveluita. Nimettömät al-

koholistit (AA) on maksuton, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vertaistuki jär-

jestö, jonka tavoitteena on auttaa raitistumaan ja pysymään raittiina. Toiminta perustuu 

kahdentoista askeleen ohjelmaan ja Tampereella toimii 52 eri ryhmää viikoittain. (Nimet-

tömät alkoholistit 2018). Alkoholiongelmasta toipumista spontaanisti, ammattiavun ja 
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vertaistuen välillä tutkinut Kuusisto (2010) toteaa, että tie raitistumiseen on pitkä. Rait-

tiuden ylläpitämiseen ja alkoholiongelmasta toipumiseen tarvitaan erilaisia hoitomuotoja. 

Toipujan alkoholiongelman vaikeus- ja muutosastetta sekä uskomuksia hoidon merkityk-

sestä omalle toipumiselle on syytä tarkastella hoitoon ohjattaessa. (Kuusisto 2010, 8–9). 

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategiassa tavoitteena on yhteistyön ke-

hittäminen asiakkaan, palveluntuottajien ja kolmannen sektorin välillä. (Mielenterveys- 

ja päihdesuunnitelma, 2014, 3.) 

 

 

7.3.3. Psykiatria- ja päihdekeskukseen ohjaamisesta 

 

Vastaajien suurin koulutuksen tarve näkyi alkoholiongelmaisen potilaan jatkohoitoon oh-

jaamisessa. Vastaajat kokivat myös päihdeongelmaisen jatkohoitoon ohjaamisessa toimi-

vimmaksi tavaksi ohjata potilaan Ensioon. Ensiossa tehdään potilaalle hoidon tarpeen ar-

viointia ja hoitoon ohjaamista. Psykiatria- ja päihdekeskus tarjoaa määräaikaisia hoito-

jaksoja päihderiippuvaisille. Hoitojaksolle potilas tarvitsee lähetteen. (Psykiatria- ja päih-

dekeskus 2018.) Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että potilaan alkoholiongelma tun-

nistetaan ja siihen puututaan perusterveydenhuollossa, jonka jälkeen potilas ohjataan En-

sioon. Ensiossa todetaan myös potilaan alkoholiongelma ja hänet saatetaan ohjata takaisin 

perustasolle saamaan hoitoa.  Alkoholiongelman Käypä hoito- suositus toteaa, että alko-

holiongelmaisen hoitojärjestelmän tulisi olla selkeä sekä potilaalle että auttajalle. Potilaan 

alkoholiongelman hoito aloitetaan siellä, missä ongelma on todettu ja hoitoverkostoa käy-

tetään tarkoituksenmukaisesti. (Alkoholiongelma, Käypä hoito- suoistus 2015.) Vastaa-

jien kokemukset potilaiden palveluista käännyttämisestä tai hoitoon pääsemisen vaikeu-

desta kuvastavat osaltaan hoitoon ohjaamisen lisäkoulutuksen tarvetta.  

 

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma suosittaa päihdeongelman hoitamista 

tapahtuvaksi jokaisessa Suomen terveyskeskuksessa. Potilaiden kohtaaminen tulisi ta-

pahtua peruspalveluissa, joista tarvittaessa siirtyminen erikoispalveluihin tulisi olla vai-

vatonta. (Lönnqvist 2011, 177–178). Näitä tekijöitä ajatellen koulutusta tulee olla riittä-

västi jo tutkintoon opiskellessa ja päivityskoulutuksia alkoholiongelmaisen hoidosta ja 

hoitoon ohjaamisesta tulee järjestää perusterveydenhuollon työntekijöille.  
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7.4  Kehittämisehdotukset 

 

Kansalliset päihdepalveluiden laatusuositukset suosittavat yleistä terveydenhuoltoa vas-

taamaan päihdeongelman varhaisesta toteamisesta ja hoidosta. Yleisissä terveydenhuol-

lonpalveluissa työskentelevällä henkilöstöllä tulee suositusten mukaan olla riittävä am-

mattitaito päihdeongelman varhaisvaiheen toteamiseen, hoidon tarpeen arviointiin, riit-

tävä tuntemus päihdeongelman hoitoon ja ohjaamiseen potilaan tarpeiden mukaisesti. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 15, 19). Tässä tutkimuksessa ei tule esiin Tampereen 

kaupungin terveysasemilla ja ostopalveluterveysasemilla sovitut käytänteet alkoholion-

gelmaisen tunnistamisessa ja hoitamisessa. Aineiston täydentämiseksi laadullinen haas-

tattelututkimus eri terveysasemien työntekijöille olisi toiminut hyvänä lisänä. Toimivat 

käytänteet vaativat jaettua ymmärrystä toimintatavoista. Laadukkaan hoidon takaa-

miseksi potilaan alkoholiongelmaan puuttuminen ja hoitaminen eivät saa olla kiinni siitä, 

kenen vastaanotolle potilas ohjautuu. Terveysasemien käytänteet voivat vaihdella toimi-

paikan tarpeiden mukaan, mutta henkilökunnalla tulisi olla riittävät tietotaidot kohdata 

alkoholiongelmainen potilas.   

 

Tämän opinnäytetyön tulosten pohjalta syntyneet kehittämisehdotukset liittyvät alkoho-

liongelman tunnistamiseen, hoitamiseen, alkoholiongelmaisen potilaan jatkohoitoon oh-

jaamiseen ja henkilökunnan koulutukseen. Terveysasemilla tulisi olla yhteneväiset käy-

tänteen, kuinka toimia, kun vastaanotolla herää huoli potilaan alkoholinkäytöstä. Käytän-

teiden tulisi olla toimenkuvaan sopivia ja hoitaja-lääkäri yhteistyötä tukevia.  

 

Päihdepotilaan hoitamisessa tulisi perustasolle tarjota hyvät ja joustavat konsultaatiomah-

dollisuudet erikoissairaanhoitoon. Konsultaatiokäytännöt pitäisi olla yhteisesti sovittuja 

ja käytännön työtä tukevia. Työntekijöillä tulisi olla tieto ketä ja kuinka tulee konsultoida.  

Erikoissairaanhoidon tulisi vahvistaa säännöllisillä koulutuksilla perustason työntekijöi-

den osaamista ja tarjota työkaluja päihdeongelman varhaisessa tunnistamisessa ja hoita-

misessa. Perustasolla tulisi olla käytössä näyttöön ja Käypä hoito-suosituksiin perustuvat 

toimintatavat alkoholiongelman tunnistamiseksi ja hoitamiseksi. Potilaan hoitoketjun tu-

lisi toimia saumattomasti siten, että työntekijällä on riittävästi tietoa mihin ja milloin po-

tilaan voi ohjata saamaan tarvitsemiaan palveluita silloin, kun perustason apu ei enää ole 

riittävää.   
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LIITTEET

Liite 1. Opinnäytetyössä käytetyt aiemmat tutkimukset 

Tutkimuksen 

tekijä, julkai-

suvuosi ja 

nimi 

Tutkimuksen tarkoitus, 

otos ja menetelmä(t) 

Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Aalto M. 

2001. 

 

Prevalence 

and brief in-

tervention of 

heavy drinkers 

in primary 

health care: 

Lahti study 

project. 

 

Väitöstutki-

mus 

Selvittää alkoholin suur-

kuluttajien määrää pe-

rusterveydenhuollossa ja 

väestössä sekä arvioida 

laboratoriokokeiden 

(CDT, MCV, ASAT, 

ALAT, GGT) käyttöä 

alkoholin suurkulutuk-

sen tunnistamisessa. Li-

säksi tarkoituksena oli 

selvittää mini-interven-

tion toimivuutta kolmi-

vuotisessa seurannassa 

perusterveydenhuol-

lossa.  

 

Tutkimukseen osallistui 

414 alkoholin varhais-

vaiheen suurkuluttajaa.  

 

Kvantitatiivinen ana-

lyysi. 

 

Terveyskeskuksen potilaista alko-

holin suurkuluttajia ovat, joka nel-

jästoista nainen ja joka viides mies. 

Laboratiokokeista paras sensitiivi-

syys alkoholin suurkulutuksen tun-

nistamiseen oli miehillä CDT 

(39 %) ja naisilla MCV (40 %) 

ASAT:n ja ALAT:n sensitiivisyys 

oli nuoremmilla ikäluokilla huono. 

41–50- vuotiailla GGT oli sensitii-

visin molemmilla sukupuolilla. 

Vanhemmilla miehillä CDT oli sen-

sitiivisempi kuin GGT ja MCV 

mutta vanhemmilla naisilla MCV 

oli sensitiivisin (68 %). Tulosten 

mukaan mini-interventiosta saa 

hyötyä jo yhden käynnin toteutuk-

senakin ja vähintään neljännes al-

koholin suurkuluttajista näyttäisi 

hyötyvän mini-interventiosta. Mini-

intervention käyttö perusterveyden-

huollossa ei kuitenkaan ollut suosi-

tuksia vastaavalla tasolla.  

Alho L. 2017. 

 

Asiakkaiden 

alkoholinkäy-

tön varhainen 

puheeksiotto 

terveyden- ja 

sosiaalihuol-

lon peruspal-

veluissa. 

 

Väitöstutki-

mus 

Tutkimuksen tarkoituk-

sena oli kuvata ja selit-

tää alkoholinkäytön var-

haista puheeksiottoa ter-

veys- ja sosiaalipalve-

luissa asiakkaiden (osa-

tutkimus 1), työntekijöi-

den (osatutkimus 2) ja 

esimiesten (osatutkimus 

3) näkökulmasta.  

 

Asiakkaita osallistui tut-

kimukseen 175 ja työn-

tekijöitä 120.  

 

Kvantitatiivinen ja kva-

litatiivinen aineiston 

analyysi.  

Kaikki vastanneet hoitajat ja lääkä-

rit kysyivät alkoholinkäytöstä ter-

veystarkastuksissa. Sosiaalityön ti-

lannearvioissa lähes kaikki sosiaali-

työntekijät kysyivät alkoholinkäy-

töstä. Asiakkaista, joka toinen ku-

vasi kokeneensa alkoholinkäytöstä 

kysymisen myönteiseksi. Tervey-

denhuollon työntekijät kokivat tie-

tonsa, taitonsa ja organisaation tuen 

paremmaksi kuin sosiaalihuollon 

työntekijät. Esimiesten suhtautumi-

nen puheeksiottoon oli myönteistä. 

Puheeksiottoa ei kuitenkaan ollut 

kirjattu yksiköiden toimintasuunni-

telmiin. Puheeksiottoon perehdyttä-

minen ja  

työn tukeminen vaihtelivat yksi-

köittäin.  
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Rakkolainen M. 

2017. 

 

Motivoivan 

haastattelun to-

teutuminen 

päihdehoidon al-

kutapaamisissa 

ja yhteys asiak-

kaan päihdehait-

tojen vähenemi-

seen.  

 

Väitöstutkimus 

Tarkoituksena oli selvittää 

missä määrin päihdetyöntekijät 

käyttävät motivoivan haastatte-

lun vuorovaikutustyyliä ja pe-

rustaitoja ensitapaamisessa, 

toimiiko motivoivan haastatte-

lun noudattava koodausmene-

telmä suomenkielisessä hoito-

keskustelussa ja mitkä asia-

kasta ja motivoivalle haastatte-

lulle ominaista hoitovuorovai-

kutusta kuvaavat selittävät par-

haiten päihdehaittojen vähene-

mistä puolen vuoden seuran-

nalla.  

 

Tutkimukseen osallistui 38 

päihdeongelmaista ja 16 A-kli-

nikan työntekijää. 

 

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivi-

nen analyysi.  

Tutkimuksista käy ilmi, että 

puolet päihdetyöntekijöistä oli 

omaksunut motivoivan haastat-

telun vuorovaikutustyylin. Pe-

rustaidot olivat satunnaisemmin 

käytössä ja avokysymyksiä käy-

tettiin liian vähän. Motivoivan 

haastattelun suomennettu arvi-

ointimenetelmä osoittautui riittä-

väksi arvioimaan motivoivan 

haastattelun toteutumista ja 

osaamista. Audit ja SDS-pis-

teillä mitattuina asiakkaiden 

päihdeongelman vaikeusaste vä-

heni noin kolmanneksella seu-

ranta aikana. Asiakkaan muutos-

puheen herättely ei ollut yhtey-

dessä asiakkaan päihdehaittojen 

vähenemiseen.  Hoidon jatkumi-

nen, asiakkaan työssäkäynti ja 

työntekijän taitava monimuo-

toisten reflektioiden käyttö sen 

sijaan vähensivät päihdehaittoja 

seuranta-aikana.  

Laaksonen E. 

2015.  

 

Alkoholiriippu-

vuuden hoitotu-

lokseen vaikut-

tavat tekijät.  

 

Väitöstutkimus. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli 

tutkia yhdistelmähoitona anne-

tun lääkityksen ja kognitiivisen 

terapian tehoa alkoholiriippu-

vuuden hoidossa terveysase-

milla, työterveydessä ja A-kli-

nikoissa. Lisäksi oli tutkittu 

hoitoon sitoutumiseen ja lääk-

keiden tehoon vaikuttavia teki-

jöitä. Kahden ja puolen vuoden 

seurannassa vertailtiin naltrek-

sonin, akamprosaatin ja disul-

firaamin tehoa.  

Tutkimus koostui neljästä 

 osatyöstä. 
 

Ensimmäiseen ja kolmanteen 

osatyöhön osallistui 243 poti-

lasta, toiseen 121 potilasta ja 

neljänteen 299 potilasta.  

 

Kvantitatiivinen analyysi  

Tuloksissa todetaan, että alkoho-

liriippuvuuden haittoja voidaan 

vähentää yhdistelmähoidolla ja 

hyvällä hoitoon sitoutumisella. 

Yhdistelmähoitoa saaneiden po-

tilaiden elämänlaatu parani ja al-

koholin käyttö väheni. Paras lää-

kehoidon hyöty oli disulfiraa-

mista, mutta lääkehoitojen erot 

alkoivat tasoittua puolen vuoden 

kohdalla. Hoitoon sitoutumisesta 

paransivat tarvittava natrekso-

nilääkitys ja juomapäiväkirjan 

täyttäminen. 
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Liite 2. Saatekirje 

  

 

Hyvä kyselyn vastaanottaja, 

 

Pyytäisin Sinua osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on tuottaa kehittämis-

ehdotuksia alkoholiongelman tunnistamiseksi ja hoitamiseksi sekä kehittää yhteistyötä 

perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä alkoholiongelmaisen potilaan hoi-

tamisessa. 

 

Tutkimus tehdään yhteistyössä Tampereen kaupungin Psykiatria- ja Päihdekeskuksen 

kanssa. Aineisto kerätään verkkokyselynä, jossa kysymykset ovat pääasiassa monivalin-

takysymyksiä. Kyselyyn vastaaminen vie Sinulta aikaa noin 15 minuuttia. Kysely on 

avoinna kolmen viikon ajan, jona aikana lähetetään yksi muistutusviesti. 

 

Kyselyllä saatua aineistoa käytetään ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyössä ja 

aineisto on vain tekijän käytössä. Vastaajien henkilötietoja ei kerätä kyselyssä ja kaikki 

aineisto käsitellään anonyymisti. Opinnäytetyön valmistuttua aineisto hävitetään. Tam-

pereen kaupunki on myöntänyt luvan tutkimuksen toteuttamiselle. Osallistuminen tutki-

mukseen on vapaaehtoista. Opinnäytetyö valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä, 

jonka jälkeen se on luettavissa Theseus-tietokannassa, ellei Tampereen kaupungin kanssa 

ole muuta sovittu. 

 

Kiitos osallistumisestasi! 

 

 

ystävällisin terveisin 

 

 

 

 

Heidi Mattila 

Sairaanhoitaja (AMK), 

Sairaanhoitaja (YAMK) – opiskelija, Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

 

Lisätietoja: heidi.mattila@health.tamk.fi 
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Liite 3. Tutkimuskysely alkoholin käytön tunnistamisesta ja varhaisvaiheen

 hoitamisesta

 Alkoholinkäytön tunnistaminen  

 

1.) Kuinka usein tapaat vastaanotollasi runsaasti alkoholia käyttäviä potilaita?  

Päivittäin  

Viikoittain  

Kuukausittain  

Harvemmin kuin kerran kuussa  

En koskaan  

En osaa sanoa  

Alkoholin haitallisen käytön tunnistaminen 

Seuraavat kysymykset koskevat alkoholinkäytön tunnistamista vastaanottotyössä. 

2.) Kuinka usein kysyt vastaanottotilanteessa täysi-ikäiseltä potilaalta tämän alkoholin 

käyttömääristä ja -tavoista?  

Kaikilta potilailta (100 %)  

Usein (noin 75 % potilaista)  

Ajoittain (noin 50 % potilaista)  

Harvoin (noin 25 % potilaista)  

En koskaan (0 %)  

En osaa sanoa  

 

3.) Kuinka usein käytät apuna alkoholiongelman tunnistamisessa seuraavia keinoja?  

 Aina 

(100%) 

Lähes aina 

(75%) 

Ajoittain 

(50%) 

Harvoin 

(25%) 

En koskaan 

(0%) 
 

Lomakkeita kuten AU-

DIT tai SADD?      
 

Haastattelua?      
 

Laboratoriokokeita?      
 

Kliinistä havainnointia?      
 

Alkometriä?      
 

 

4.) Mitä vaihtoehdoista käytät ENITEN epäilessäsi potilaalla runsasta/haitallista alkoho-

linkäyttöä? (Valitse yksi tai useampia)  

Kyselylomakkeet (kuten AUDIT ja SADD)  

Haastattelun aikana aiheesta suoraan kysyminen  

Laboratoriokokeet, statuslöydökset  

Kliininen havainnointi  

Alkometri 
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En mitään edellä mainituista, muu mikä?  

 

Alkoholiongelman varhaisvaiheen hoitaminen

 

Seuraavilla kysymyksillä on tarkoitus selvittää, millaisia keinoja käytät työssäsi alkoho-

liongelman varhaisen vaiheen hoitamisessa. 

5a.) Onko mini-interventio sinulle tuttu?  

Kyllä  

Ei  

Mini-interventiossa annetaan tietoa oman alkoholinkulutuksen arvioimisesta, turvallisen 

käytön rajoista ja keinoista vähentää omaa juomista. 

5b.) Kuinka usein käytät hoitokeinona mini-interventiota?  

Aina (100 % potilaista)  

Lähes aina (noin 75 % potilaista)  

Ajoittain (noin 50 % potilaista)  

Harvoin (noin 25 % potilaista)  

En koskaan (0 %)  

 

6a.) Onko motivoiva haastattelu sinulle tuttu?  

Kyllä  

Ei  

Motivoivassa haastattelussa lähestytään potilasta avoimin kysymyksin koskien potilaan 

alkoholinkäyttöä. Haastattelijan tehtävänä on nostaa keskustelussa esiin muutokseen tu-

kevia tekijöitä. 

6b.) Kuinka usein käytät menetelmänä motivoivaa haastattelua?  

Aina (100 % potilaista)  

Lähes aina (noin 75 % potilaista)  

Ajoittain (noin 50 % potilaista)  

Harvoin (noin 25 % potilaista)  

En koskaan (0 %)  

 

7.) Jos olet huolissasi potilaasi alkoholin käytöstä, kuinka usein ehdotat potilaalle

 uuden vastaanottoajan varaamista itsellesi tai toiselle terveysaseman työntekijälle (ei 

jalkautuneelle päihdehoitajalle) keskustellaksesi alkoholin käytöstä?  

Aina (100 % potilaista) 

 

Lähes aina (noin 75 % potilaista)  
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Ajoittain (noin 50 % potilaista)  

Harvoin (noin 25 % potilaista)  

En koskaan (0 %)  

 

8.) Kuinka usein olet potilaasi alkoholiongelman hoitamisessa käyttänyt jotain seuraa-

vista keinoista?

Vastaa jokaiseen kohtaan

 

 Aina 

(100%) 

Lähes 

aina 

(75%) 

Ajoittain 

(50%) 

Harvoin 

(25%) 

En kos-

kaan 

(0%) 

 

Vähentämiseen tähtääviä oppaita 

(esim. potilaalle annettava Vähennä 

vähäsen-opas) 
     

 

Riskikulutuksen raja-arvoista kerto-

mista      
 

Annospäiväkirjan täyttämiseen ohjaa-

mista      
 

Tiedon antamista alkoholinkäytön ter-

veyshaitoista      
 

Tiedon antamista kolmannensektorin 

(esim. A-kilta) tai vertais-/vapaaeh-

toistoiminnan (esim. AA-ryhmät) pai-

koista 

     
 

Ehdottanut Antabus-hoitoa      
 

Ehdottanut naltreksoni/nalmefeeni-

hoitoa      
 

Muuta keinoa, mitä?      
 

 
 

 

Päihdepalveluihin ohjaaminen  

Potilaan ohjaaminen Psykiatria- ja Päihdekeskukseen 

Seuraavat kysymykset ja väittämät koskevat potilaan ohjaamista Psykiatria- ja Päihde-

keskukseen. Ohjaamisella tarkoitetaan tässä potilaan ohjaamista Ensioon tai terveysase-

malle jalkautuneelle päihdehoitajalle sekä lähetteen tekemistä Päihdekeskukseen. 

9.) Oletko ohjannnut potilasta Psykiatria- ja päihdekeskukseen 

 (mukaan lukien Ensio) alkoholin tai lääkkeiden haitallisen käytön vuoksi?  

Kyllä (jatka kohtaan 10.)  

En (siirry kohtaan 11.)  
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Jos et ole ohjannut niin miksi et ole?

  

 

10.) Seuraavat väittämät koskevat kokemustasi palveluihin ohjaamisesta. Arvioi

väittämiä oman työsi kannalta. 

 
Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseen-

kin samaa 

mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseen-

kin eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Potilaan ohjaaminen En-

sioon on omassa työssäni 

sujuvaa 
      

 
Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseen-

kin samaa 

mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseen-

kin eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Potilaan ohjaaminen (lä-

hete) Psykiatria- ja Päih-

dekeskukseen on työssäni 

sujuvaa 

      

 
Täysin 

samaa 

mieltä 

Jokseen-

kin samaa 

mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseen-

kin eri 

mieltä 

Täysin 

eri 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Potilaan ohjaaminen ter-

veysaseman jalkautu-

neelle päihdehoitajalle on 

työssäni sujuvaa 

      

Miten kommentoisit kokemuksiasi potilaan ohjaamisesta päihdepalveluihin? 

 
 

11.) Seuraavat väittämät koskevat Psykiatria- ja Päihdekeskuksen sekä Ension palvelui-

den tunnettavuutta 

 Täysin sa-

maa mieltä 

Jokseenkin 

samaa mieltä 

En samaa 

enkä eri 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täysin eri 

mieltä 

En osaa 

sanoa 

Tunnen En-

sion palve-

lut  
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                 Täysin                

               samaa 

                  mieltä 

    Jokseenkin  

  samaa 

    mieltä 

     En samaa  

enkä 

        eri mieltä 

Jokseenkin 

 eri 

 mieltä 

       Täysin  

 eri 

     mieltä 

    En  

        osaa 

          sanoa 

Tunnen Psykiatria- ja 

 Päihdekeskuksen      

 palvelut 
                  

       

 
                         Täysin  

                 samaa 

                   mieltä 

  Jokseenkin  

samaa 

 mieltä 

        En samaa 

 enkä  

    eri mieltä 

    Jokseenkin 

 eri 

 mieltä 

Täysin 

 eri 

 mieltä 

En  

osaa  

sanoa 

Tunnen jalkautuneen  

päihdehoitajan toimenkuvan       

 

 

12.) Kuinka tyytyväinen olet ollut Psykiatria- ja Päihdekeskuksen konsultaatioon 

päihde- ja riippuvuusasioissa?  

Erittäin tyytyväinen  

Jokseenkin tyytyväinen  

En tyytyväinen enkä tyytymätön  

Jokseenkin tyytymätön  

Erittäin tyytymätön  

En ole käyttänyt konsultaatiota  

 

Miten kommentoisit konsultaatiokokemuksiasi?  

 
 

13.) Mikä/mitkä seuraavista vaihtoehdoista ovat mielestäsi jatkohoidon kannalta toimi-

vimmat keinot alkoholiongelmaisen potilaan kohdalla? (voit valita yhden tai useamman 

vaihtoehdon)  

Potilaan ohjaaminen Ensioon?  

Potilaan lähettäminen Psykiatria- ja Päihdekeskukseen?  

Potilaan ohjaaminen terveysaseman jalkautuneelle päihdesairaanhoitajalle?  

En osaa sanoa  

Muu vaihtoehto, mikä?  
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14.) Koetko tarvetta lisäkoulutukselle?  
 Kyllä En  

Alkoholin suurkulutuksen ja -riippuvuuden tunnistamisessa?   
 

Alkoholinkäyttöön puuttumisessa?   
 

Alkoholiongelman hoitamisessa?   
 

Alkoholiongelmaisen jatkohoitoon ohjaamisessa?   
 

 

 

 

Koetko lisäkoulutustarvetta jossain muussa alkoholiongelmaisen potilaan hoitamiseen 

liittyvässä asiassa? 

 
 

 

 

15.) Kansallisen Mieli 2009-2015- suunnitelman ja Tampereen kaupungin mielenter-

veys- ja päihdesuunnitelman 2014-2017 tavoitteena oli vahvistaa perustason päihdehoi-

don palveluita. Miten koet tämän tavoitteen toteutuneen terveysasemalla, jossa työsken-

telet? 

 
 

Vastaajan taustatiedot  

 

Vastaajan ammatti ?  

Oletko saanut ammatillista erikoistumis- tai lisäkoulutusta mielenterveys-/päihdetyöstä  

Työkokemus ammatissasi vuosina?  

Työkokemus perusterveydenhuollossa vuosina?  

KIITOS VASTAUKSESTASI!  
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