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Lukijalle 

Oppimateriaali on suunniteltu siten, että se soveltuu paitsi itseopiskeluun, myös pareittain pohdittavaksi tai 
ryhmätyöskentelyyn. Oppimateriaali on jaoteltu viiteen suurempaan asiakokonaisuuteen, jotka on edelleen 
jäsennelty omiksi alaotsikoikseen. Jaottelun tarkoituksena on, että opiskelija voi edetä opiskelussa omaan 
tahtiinsa oman kiinnostuksensa mukaisesti. Halutessaan opiskelija voi ohittaa tutulta vaikuttavat asiat ja 
syventää tietämystään tarpeidensa mukaisesti. Oppimista tehostamaan on teoriatiedon rinnalle luotu 
kuvitteellisen henkilön Matin tarina, joka etenee koko oppimisprosessin ajan. Lopussa olevat case-tehtävät on 
suunniteltu opettajalähtöiseen opetukseen harjoitustunneilla käytettäväksi, mutta ne soveltuvat myös yksilö-, 
pari- tai ryhmätyöskentelyyn. Tarinassa ja tehtävissä esiintyvät henkilöt ovat kuvitteellisia, keksittyjä hahmoja. 
Tilanteet voisivat kuitenkin esiintyä suoraan myös tosielämässä. 
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1 Opioidit kivunhoidossa 

1.1 Mitä opiaatit ovat? 

Opiaatit ovat oopiumunikon kuivatusta maitiaisnesteestä eli oopiumista peräisin olevia ja synteettisesti 
valmistettuja aineita. Oopiumi sisältää noin kaksikymmentä vaikuttavaa alkaloidia, joista tärkeimmät ovat 
oopiumi, kodeiini ja morfiini. Morfiinista voidaan valmistaa heroiinia kemiallisen prosessin avulla. Synteettisesti 
valmistettuja opiaatteja ovat muun muassa metadoni, oksikodoni, buprenorfiini ja fentanyyli. [1] [2] Opiaatista 
käytetään yleisesti myös termiä "opioidi" [3]. Opioidit ovat voimakkaimpia käytössä olevia kipulääkkeitä. 

Miten opioidit eroavat muista kipulääkkeistä? 

Kipulääkkeet jaetaan perinteisesti euforisoiviin analgeetteihin eli opioideihin ja anti-inflammatorisiin 
analgeetteihin eli tulehduskipulääkkeisiin. Lisäksi kivun lievitykseen on olemassa esimerkiksi parasetamoli sekä 
tiettyjä psyykenlääkkeitä. [4] Kipulääkkeiden jako tulehduskipulääkkeisiin ja opioideihin määräytyy sen mukaan, 
mikä on niiden vaikutuskohta kipujärjestelmässä: Tulehduskipulääkkeet vaikuttavat ääreiskudoksissa, kun taas 
opioidien vaikutus tapahtuu pääosin keskushermoston kautta. Tulehduskipulääkkeet estävät tulehdusoireita ja 
kipua välittävien prostaglandiinien muodostumista ääreiskudoksissa. Opioidit puolestaan sitoutuvat aivoissa ja 
selkäytimessä oleviin opioidireseptoreihin, jolloin kipuviestien syntyminen estyy, eivätkä kipua välittävät 
hermoimpulssit pääse kulkeutumaan keskushermostoon. Opioideilla on siis sekä huumaava eli euforisoiva että 
kipua lievittävä eli analgeettinen vaikutus, mutta ei tulehdusta estävää vaikutusta kuten 
tulehduskipulääkkeillä. [4] [5] [6] 

 

1.1.1 Opioidien luokittelu 

Opioidit voidaan luokitella kemiallisen rakenteen, reseptoreiden toiminnallisten vaikutusten tai kipua lievittävän 
tehon mukaan. WHO:n mukaan opioidit luokitellaan heikkoihin, keskivahvoihin ja vahvoihin niiden analgeettisen 
tehon perusteella. [3] [9] 

Mitä ovat heikot opioidit? 

Huume on yleiskäsite, jolla tarkoitetaan sekä huumausaineita että keskushermostoon vaikuttavia lääkeaineita, 
joita voidaan väärinkäyttää päihtymistarkoituksessa [10]. Heikosti ja keskivahvasti riippuvuutta aiheuttavat 
opioidit luetaan PKV-lääkkeisiin eli pääasiassa keskushermostoon vaikuttaviin. Heikkoja opioideja ovat kodeiini 
ja tramadoli ja keskivahva buprenorfiini. [5] 

Kodeiini on aihiolääke, josta metaboloituu elimistössä noin 10 prosenttia kipua lievittäväksi aineeksi, 
morfiiniksi. Hitaalla metaboloijalla kodeiinin kipua lievittävä vaikutus voi jäädä vähäiseksi, kun taas nopea 
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metaboloija hyötyy lääkeaineesta enemmän. [3] [11] Hidas metabolia osaltaan ehkäisee kodeiinin väärinkäyttöä. 
Kodeiinin teho lisääntyy tulehduskipulääkkeeseen tai parasetamoliin yhdistettynä, ja sitä onkin saatavilla 
yhdistelmävalmisteina, joissa on mukana joko ibuprofeenia tai parasetamolia. Kodeiinilla saadaan hyvä 
kivunlievitys lievissä kiputiloissa, mutta se on melko lyhytvaikutteinen. Kodeiinia käytetään kivun lisäksi kovan 
yskän lieventämiseen. [5] [11] 

Tramadolissa yhdistyy masennuslääkkeiden vaikutusmekanismi. Vaikutus perustuu noradrenaliinin ja 
serotoniinin takaisinottoon, joten yhteiskäyttöä serotoniinia lisäävien lääkkeiden kanssa on vältettävä. 
Tramadoli on toimivampi pitkäaikaisen, esimerkiksi hermoperäisen, kuin akuutin kivun hoidossa. Tällöin se on 
toimivampi vaihtoehto kuin muut miedot opioidit. Tramadoli aiheuttaa morfiinia vähemmän riippuvuutta. 

Buprenorfiini on ainoa keskivahva Suomessa käytössä oleva opioidi. Sillä on kattovaikutus, eli annosta 
suurentamalla vaikutusta pystytään lisäämään vain tiettyyn pisteeseen asti. Buprenorfiini sitoutuu 
opioidireseptoriin tiukasti, ja voi suurina annoksina estää muiden opioidien vaikutusta. Suurina annoksina 
buprenorfiini alkaa kumoamaan myös omaa vaikutustaan. Sitä on saatavana sekä kielenalustablettina, 
nestemäisenä että transdermaalisesti laastarina. Bubrenorfiinia käytetään yleisesti erilaisissa akuuteissa 
kiputiloissa sen lyhytvaikutteisuuden vuoksi, sekä opioidiriippuvuuden hoidossa. [5] [9] [11] 

 

Mitä ovat vahvat opioidit? 

Vahvasti riippuvuutta aiheuttavat opioidit kuuluvat huumausaineisiin eli N-lääkkeisiin, joten niiden 
määräämiseen tarvitaan huumausaineresepti [5]. Vahvoihin opioideihin kuuluvat morfiini, oksikodoni, metadoni, 
hydromorfoni ja fentanyyli [11]. 

Morfiini on lääkeaine, johon muita opioideja tyypillisesti verrataan. Morfiinin vaikutus alkaa hitaasti, sillä se 
liukenee huonosti rasvaan ja läpäisee siten veriaivoesteen varsin hitaasti. Morfiinin biologinen hyötyosuus 
kerta-annoksena otettuna suun kautta on vain noin 15 prosenttia. Toistuvien annosten jälkeen hyötyosuus on 
suurempi, mutta vaihtelee suuresti yksilöiden välillä. Morfiinilla ei ole merkittäviä lääkeaineinteraktioita, mutta 
se voi aiheuttaa kaikkia opioideille tyypillisiä haittavaikutuksia. [6] [11] 

Oksikodonia käytetään muun muassa leikkauksen jälkeisen kivun hoidossa. Oksikodoni läpäisee veri-
aivoesteen helposti, minkä vuoksi se altistaa riippuvuudelle. Suun kautta otettuna oksikodonin hyötyosuus on 
morfiinia parempi ja vähemmän vaihteleva. Morfiiniin verrattuna oksikodoni on siis hiukan tehokkaampi 
kipulääke ja sen vaikutus alkaa nopeammin. Puoliintumisaika on morfiinia pidempi. [5] [9] [11] 

Fentanyyli on lyhytvaikutteinen opioidi, mutta se on silti 75–100 kertaa voimakkaampi kuin morfiini, joten 
hengityslamaan liittyviä kuolemia voi tulla nopeasti [14]. Suun kautta otettuna fentanyyli häviää runsaan 
alkureitin metabolian vuoksi lähes kokonaan, minkä vuoksi sitä annostellaan iholle, suun ja nenän limakalvoille 
tai suoneen. Voimakkaat iholle asetettavat fentanyylilaastarit voivat olla vaarallisia niihin tottumattomille, joten 
niitä tulee käyttää vain henkilöillä, joiden sopiva opioidiannos on testattu muilla opioideilla. Fentanyylilaastarin 
avulla vaikuttava aine siirtyy iholta suoraan verenkiertoon, joten mitä lämpimämpi ihon lämpötila on, sitä 
nopeammin lääke imeytyy. Fentanyylia käytetään yleisesti anestesiassa ja voimakkaista, pitkäaikaisista kivuista 
kärsivillä henkilöillä. [3] [11] 

Hydromorfoni on morfiinin johdannainen, johon voi syntyä riippuvuus morfiinia helpommin. Suurempi 
riippuvuusriski liittyy siihen, että toisin kuin morfiini, hydromorfoni on rasvaliukoinen ja läpäisee siten veri-
aivoesteen paremmin. [11] Hydromorfonia käytetään keskivaikean ja vaikean kivun hoidossa, mikäli muut 
opioidit eivät tehoa tai aiheuttavat haittavaikutuksia. [3] 

Metadoni vaikuttaa keskushermoston opioidireseptorin kautta sekä estämällä serotoniinin ja noradrenaliinin 
taikaisinottoa, jolloin kipua lievittävä vaikutus tehostuu. Metadonia käytetään sekä opioidikorvaushoidossa, että 
keskivaikeiden ja vaikeiden kiputilojen hoidossa. Se soveltuu pitkäaikaiseen annostukseen farmakokinetiikkansa 
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vuoksi, ja se on muita opioideja tehokkaampi neuropaattisen kivun hoidossa. Metadoni imeytyy hyvin suun 
kautta, minkä vuoksi vaikutus on nopeaa. Se aiheuttaa morfiinin kaltaista hyvänolon tunnetta. Metadoni on 
ongelmallinen lääke pitkän eliminaatiopuoliaikansa ja useiden lääkeaineinteraktiomahdollisuuksiensa vuoksi. Se 
ei kuitenkaan aiheuta vieroitusoireita yhtä akuutisti kuin morfiini. [9] [11] [14] 

 

1.1.2 Millaisia haittavaikutuksia opioideilla voi olla? 

Opioidien tavallisimpia haittavaikutuksia ovat keskushermostoon, hengitykseen ja 
ruoansulatuskanavaan liittyvät haitat: 

• Yleisimpiä keskushermoston vaikutuksia ovat väsymys, hyvänolon tunne (euforia), huonon olon 
tunne (dysforia), sekavuus ja painajaisunet. Mielialavaikutukset eri henkilöissä voivat olla täysin 
vastakkaisia. 

• Hengitykseen liittyviä haittoja ovat muun muassa hengitystaajuuden ja hengityksen syvyyden 
pieneneminen. Pelätyin haittavaikutus on hengityslama. 

• Tavallisimpia ruuansulatuskanavaan liittyvä haittoja ovat ummetus, suun kuivuminen, 
pahoinvointi ja oksentelu. Ruuansulatuskanavan toiminta voi heiketä tai jopa lamaantua. 
Pahoinvointi liittyy vaikutuksiin aivojen pahoinvointikeskukseen ja ruuansulatuskanavan 
motiliteettiin. 

• Muita haittavaikutuksia ovat kutina, virtsaumpi sekä lihasjäykkyys rintakehän ja vatsan alueella. 
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1.2 Mitä kipu on? 

Kansainvälisen kivuntutkimusyhdistyksen mukaan kipu on epämiellyttävä aisti- ja tunnekokemus, joka liittyy jo 
tapahtuneeseen tai uhkaavaan kudosvaurioon, tai jota kuvataan kudosvaurion käsitteillä [16]. Kivun kokemiseen 
liittyvät varsinaisen aistimuksen lisäksi myös tunne-elämä ja älyllinen arviointi. Vaikuttavia tekijöitä ovat 
erilaiset psykososiaaliset tekijät kuten mieliala, odotukset, pelot, opitut käyttäytymismallit ja aiemmat 
kokemukset. Kipu on merkittävin potilaan toimintakyvyn ja elämänlaadun huonontaja. Siihen liittyy usein 
oheisongelmina mielialan laskua tai jopa masennusta, unihäiriöitä ja ahdistuneisuutta. Oheisoireiden 
hoitaminen lievittää kipua ja helpottaa kivun kanssa selviytymistä. [17] [18] [19] 

Miten kipuaistimus syntyy? 

Kipuaisti on kuin hälytysjärjestelmä, joka varoittaa elimistöä uhkaavasta vaarasta. Kivun aistimisen 
tarkoituksena on estää kudosvaurion synty tai sen eteneminen [17] [20]. Kipujärjestelmä pitää sisällään sarjan 
monimutkaisia sähköisiä ja kemiallisia tapahtumia ennen kipuaistimuksen syntymistä. Kipuaistimuksen 
muodostuminen voidaan yksinkertaistettuna selittää siten, että kudoksen hermopäätteet aktivoituvat 
kudosvauriota aiheuttavista ärsykkeistä, jolloin kipuviesti siirtyy hermosoluja pitkin selkäytimeen ja siitä 
aivorunkoon, talamukseen ja aivokuorelle, jossa kipuaistimus lopulta syntyy. [21] 

 

1.2.1 Kivun luokittelu 

Kivun luokittelu on tärkeää, sillä hoito vaihtelee oleellisesti kivun syntymekanismin mukaan [3]. 

Kipu jaetaan kestonsa mukaan akuuttiin, subakuuttiin ja krooniseen kipuun: 

• Akuutti kipu on alle kuukauden kestävää kipua, ja sillä on elimistöä suojaava merkitys, sillä se 
varoittaa kudosvauriosta. Akuutin kivun hyvällä hoidolla voidaan estää kivun 
kroonistumista. [18] [19] [20] 

• Subakuutilla kivulla tarkoitetaan 1–3 kuukautta kestänyttä kipua. 
• Käypä hoito -suosituksen mukaan pitkäkestoisesta eli kroonisesta kivusta puhutaan, kun kipu on 

kestänyt yli kolme kuukautta. Toinen tapa määritellä krooninen kipu on se, että kipu kestää 
pidempään kuin kudos- tai hermovaurion odotettu paranemisaika. [19] [22] 

• Krooninen kipu jaetaan syöpäsairaudesta ja muista sairauksista johtuviin kipuihin. Muista 
sairauksista johtuvat kivut jaetaan edelleen nosiseptiiviseen eli kudosvauriokipuun, 
neuropaattiseen eli hermovauriokipuun, idiopaattiseen eli mekanismeiltaan tuntemattomaan 
kipuun sekä psykogeeniseen eli psyykkisiin menetelmiin liittyvään kipuun. [18] [22] 

Kroonisen kivun jaottelu 

• Nosiseptiivinen kipu syntyy, kun kudosvaurio on tapahtunut tai se on uhkaamassa, jolloin 
kipureseptorit aktivoituvat. Tällöin kipua välittävä ja aistiva järjestelmä on terve. Tyypillinen 
kudosvauriokivun aiheuttaja on tulehdus. [19] [23] 
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• Neuropaattinen kipu johtuu kipua välittävän hermojärjestelmän vauriosta tai sairaudesta, eikä se 
siten siis ole itsenäinen sairaus vaan oire [19] [20]. Hermovauriokipua esiintyy muun muassa 
aikuistyypin diabeetikoilla sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 

• Idiopaattinen kipu on kyseessä, kun kivun taustalta ei ole löydettävissä kipua selittävää kudos- 
tai hermovauriota, eikä sitä voida luokitella krooniseksi kipuoireyhtymäksi. Yleinen idiopaattinen 
kiputila on fibromyalgia. 

• Kun sitkeää ja vaikeaa kipua ei selitä mikään fysiologinen tai ruumiillinen häiriö, vaan kivun 
pääasiallisina syinä nähdään tunne-elämän ristiriita tai psykososiaaliset ongelmat, luokitellaan 
kipu krooniseksi kipuoireyhtymäksi. Diagnoosi kuuluu mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöihin. [18] 

 

1.2.2 Miten kipua arvioidaan? 

Kipua ja toimintakykyä arvioidaan jokaisella kivun vuoksi tapahtuneella vastaanottokäynnillä [24]. Kivun 
mittaaminen on vaikeaa, ja arviointiin onkin olemassa erilaisia apuvälineitä. Tärkeintä on kuitenkin kuunnella 
potilasta, sillä kipu on aina yksilöllistä. [16] [18] Kivun arvioinnin perustana onkin potilaan oma arvio kivusta [19]. 

Kipupotilaan tutkiminen 

• Oleellista kivun arvioinnissa on potilaan tarkkailu: Yleisvaikutelma, kasvojen ilmeet, kehon 
asento, liikkuminen sekä hermostuneisuus ja ahdistus voivat viestiä kivusta. 

• Kipupotilaan tutkimiseen sisältyy myös yleisstatuksen tarkastus, jossa kiinnitetään erityistä 
huomiota potilaan kipeiksi ilmoittamiin paikkoihin. 

• Peruselintoimintojen mittaaminen ei kerro luotettavaa tietoa kivusta, mutta etenkin akuutti kipu 
voi saada aikaan fysiologisia muutoksia. Kipu voi vaikuttaa elimistöön muun muassa nostamalla 
sydämen sykettä, verenpainetta, hengitystaajuutta ja verensokeria sekä vähentämällä suolen 
motiliteettia ja virtsaneritystä. 

Kivun mittaamisen apuvälineitä 

• Kivun sijainnin määrittämisen apuna voidaan käyttää kipupiirrosta (kuvio 1), johon potilas 
merkitsee kivun sijainnin, tuntomuutokset ja poikkeavat tuntemukset. 

• Kivun voimakkuuden arvioinnin apuna voidaan käyttää VAS-kipujanaa (kuvio 2), jossa kipua 
arvioidaan asteikolla 0–10. Asteikolla 0 tarkoittaa, ettei kipua ole lainkaan, ja 10 on pahin 
mahdollinen kipu, jonka kuvitella saattaa. Kivun voimakkuutta tulisi arvioida levossa, liikkeessä, 
lievimmillään ja pahimmillaan. Kivun voimakkuus on suhteellinen käsite, ja jokainen kokee kivun 
yksilöllisesti. Potilaan kipua verrataan hänen aiempiin kokemuksiinsa, ei toisten kipuun. [15] [18] 

• Kipupäiväkirja (taulukko 1) helpottaa kivun voimakkuuden ja lievittymisen arviointia [25]. 

Mitä kipupäiväkirjaan merkitään? 

• Milloin kipu alkoi, 
• kuinka voimakasta kipu oli (esim. VAS 0–10), 
• missä kipu tuntui, 
• miltä kipu tuntui (esim. särkevä, terävä, pistävä, sykkivä, jomottava, vihlova), 
• kuinka kauan kipu kesti, 
• mitä lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä kokeiltiin, 
• mitä lääkettä otettiin ja 
• miten lääke vaikutti [26]. 
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KUVIO 1. Kipupiirros [1] 

 

KUVIO 2. VAS-kipujana [2] 

TAULUKKO 1. Esimerkki kipupäiväkirjasta [26] 

Klo Ma Ti Ke To Pe La Su 

8 

Kivun tunne: VAS 6. 
Vihlova kipu tuntuu oikeassa polvessa heti herätessä. 
Otettu paratabs 1g. 
Kipu alkaa helpottaa 1 h kuluessa lääkkeenotosta: VAS 3. 

            

12 

Kivun tunne: VAS 1. 
Aamulla otettu lääke auttaa. 
Päivittäisiä askareita tehty. 
Kipua ei ole hoidettu. 

            

16 

Kivun tunne: VAS 2. 
Pistävää kipua alkaa tuntua kävelylenkin jälkeen oikeassa polvessa. 
Pidetty kylmäpussia polven päällä, mikä helpottaa kipua. Kipulääkettä ei ole 
otettu. 

            

20 

Kivun tunne: VAS 5. 
Kaupassa käynti klo 18. 
Särkevää kipua oikeassa polvessa ja sääressä. 
Otettu yötä vasten paratabs 1g. 
1 h lääkkeen otosta kipu alkaa helpottaa: VAS 3. 
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1.3 Kivun hoito opioideilla 

Kipupotilaan hyvän hoidon lähtökohtana on potilaan ja hoitavan tahon välinen toimiva hoitosuhde. Potilaan 
tilanne selvitetään kokonaisvaltaisesti kartoittamalla perussairaudet, elämäntavat ja psykososiaalinen tilanne. 
Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä potilaan kanssa, jolloin molemmat osapuolet sitoutuvat siihen. [19] Kivun 
hoidossa pyritään aluksi selvittämään kipua aiheuttava mekanismi. Mikäli kyseessä on nosiseptiivinen tai 
neuropaattisen kipu, tutkitaan mitkä elimet ovat sairastuneet. Idiopaattisessa kiputilassa potilaan hoitaminen 
on ensisijaista ja kivun hoitaminen toissijaista. [18] Kivun hoidon perustana on lääkkeetön hoito, johon liitetään 
tarvittaessa sopiva lääkehoito. Lääkkeettömiä hoitomuotoja on useita, ja niitä tulee käyttää mahdollisuuksien 
mukaan. 

Lääkkeetöntä kivun hoitoa ovat mm.: 

• liikunta, 
• kivunhallintaryhmät, 
• fysikaaliset hoidot, 
• kylmä- ja lämpöhoito, 
• ihon kautta tapahtuva sähköinen hermoärsytys eli TNS ja 
• kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia. [22] 

Millaiseen kipuun opioideja käytetään? 

Opioidit tehoavat nosiseptiiviseen kipuun. Vaikka opioidien on osoitettu tehoavan myös tietyissä 
neuropaattisissa kiputiloissa, ei niitä ensisijaisesti suositella hermoperäisen kivun hoitoon haittavaikutustensa 
vuoksi. Mikäli muilla hoidoilla ei saada aikaan riittävää tulosta, harkitaan opioideja jatkuvan neuropaattisen ja 
nosiseptiivisen kivun hoitoon. Epäspesifiseen selkäkipuun, fibromyalgiaan tai migreeniin ei pitkäaikaista 
opioidihoitoa tulisi aloittaa. Vahvoja opioideja ei tule käyttää ainoana hoitona, vaan osana kuntouttavaa hoito-
ohjelmaa, jonka tavoitteena on parantaa sekä fyysistä että sosiaalista selviytymistä. Muiden lääkehoitojen ja 
lääkkeettömien hoitojen tarvetta tulee arvioida lääkehoidon aikana säännöllisesti. Käytössä olevan opioidin 
tehon arviointi sekä muiden hoitojen käyttö vähentää opioidien tarvetta. [25] 
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WHO:n suositus portaittaisesta kivunhoidosta 

WHO:n (World Health Organization) suositusta syöpäkivun portaittaisesta kivunhoidosta voidaan hyödyntää 
myös muun kuin syöpäkivusta johtuvan kivun hoidossa, jos kipu lievittyy tulehduskipulääkkeillä ja opioidilla. 
Suosituksen oletuksena on, että suurin osa kivusta johtuu kudosvaurioista, sillä tulehduslääkkeet eivät tehoa 
hermovauriosta johtuvaan neuropaattiseen kipuun. WHO:n alkuperäisen kolmeportaisen mallin sijaan 
Suomessa käytetään neljäportaista mallia, sillä buprenorfiini on asetettu omalle portaalleen (kuvio 3). 
Buprenorfiini on ainoa keskivahva opioidi ja se on asetettu omalle portaalleen, koska se on tramadolia ja 
kodeiinia tehokkaampi, mutta se ei kuitenkaan ole rinnastettavissa morfiiniin. 

Miten portaittainen kivunhoito etenee? (kuvio 3) 

1. Kivun hoito aloitetaan parasetamolilla tai tulehduskipulääkkeellä. 
2. Tarvittaessa siihen yhdistetään heikko opioidi. Tulehduskipulääkettä jatketaan, mikäli siitä on 

hyötyä, eivätkä haittavaikutukset ole merkittävät. 
3. Heikon opioidin tehon ollessa riittämätön, siirrytään vahvempiin opioideihin. 

Kivun ollessa voimakasta, voidaan vahvempiin opioideihin siirtyä suoraankin. Lääkitystä vahvistetaan kivun 
voimakkuuden mukaan. [27] [28] 

 

KUVIO 3. WHO:n kivunhoidon portaat [27] [28] [29] 
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2 Opioidien aiheuttama lääkeriippuvuus 

 

KUVA: Lunatta / Shutterstock.com 

2.1 Mitä riippuvuudesta tiedetään? 

Riippuvuus on yleistyvä ongelma, josta on olemassa erilaisia, keskenään ristiriidassa olevia käsityksiä. 
Riippuvuuksia pidetään mielenterveyshäiriöinä, joille on määritelty kansainväliset tautiluokitukset ICD-10 ja 
DSM-5-luokituksissa. [30] Riippuvuus kohdistuu erityisesti kokemukseen, jota aine tai toiminta tuo. Tavoitetila 
voi olla erilainen eri henkilöillä, eri riippuvuuksissa sekä saman riippuvuuden eri vaiheissa. Tavoiteltava 
kokemus voi olla äärikokemuksia, stressin lievitystä tai vieroitusoireiden vähentämistä. [31] 

Riippuvuus voi syntyä nopeasti, mutta yleensä sen kehittyminen vie vuosia. Kehittyminen tapahtuu sitä 
helpommin, mitä nopeammin aine tai toiminta tuottavat fyysistä tai psyykkistä tyydytystä. Riippuvuus voi 
kehittyä kenelle tahansa, ja henkilöllä voi olla samaan aikaan useita eri riippuvuuksia. Riippuvuuden synnylle on 
olemassa tiettyjä altistavia tekijöitä. On kuitenkin muistettava, ettei mikään altistavista tekijöistä yksinään 
aiheuta riippuvuutta. Altistavia tekijöitä ovat muun muassa: 

• perinnölliset tekijät, 
• tietyt luonteenpiirteet ja mielenterveydenhäiriöt, 
• sosiaalisen oppimisen kokemukset lapsuudessa ja nuoruudessa ja 
• vaikeat elämäntilanteet ja elämänkriisit. [1] [30] [31] 
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2.2 Toleranssi altistaa riippuvuuden synnylle 

Toleranssilla tarkoitetaan lääkkeen kestokyvyn kasvamista ja sen vaikutusten vähenemistä toistuvasti 
käytettynä, jolloin tietyn vaikutuksen saavuttamiseksi tarvitaan aikaisempaa suurempi annos. Suuren ja kauan 
kestäneen lääkeannoksen lopettaminen saa aikaan sekä fyysisiä että psyykkisiä vieroitusoireita, mikä viittaa 
toleranssin ja riippuvuuden väliseen yhteyteen. 

Nykykäsityksen mukaan toleranssi liittyy elimistön hermostollisiin muutoksiin, joissa elimistö sopeutuu 
lääkeaineeseen pyrkien kumoamaan sen vaikutuksen, jotta elimistö toimisi normaalisti. Toleranssin lisäksi 
riippuvuuden kehittymisen ajatellaan liittyvän myös herkistymiseen. Herkistyminen on vastakkainen ilmiö 
toleranssille. Siinä aineen vaikutus voimistuu toistuvien käyttökertojen, eikä niinkään jatkuvan käytön myötä.  

Toleranssi voi kehittyä joko lääkkeiden hoidollisille vaikutuksille tai haittavaikutuksille. Haittavaikutuksille 
kehittyvä toleranssi on toivottavaa, sillä siinä sivuoireet, kuten väsymys sekä heikentynyt reaktio- ja 
suorituskyky vähentyvät, kun lääkkeeseen totutaan. Hoidollisille vaikutuksille tottuminen puolestaan voi johtaa 
lääkeannoksen suurentamiseen ja riippuvuuden kehittymiseen. [34] [35] [36] 
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2.3 Mitä lääkkeiden väärinkäytöllä ja lääkeriippuvuudella tarkoitetaan? 

Lääkärin määrätessä keskushermostoon vaikuttavia kipulääkkeitä ja potilaan käyttäessä niitä lääkärin ohjeen 
mukaan, ei puhuta väärinkäytöstä [40]. Lääkkeiden väärinkäytöstä puhutaan, kun lääkettä käytetään ilman 
lääkärin määräystä tai vastoin lääkärin ohjeita esimerkiksi useammin, pidemmän aikaa, suurempina annoksina 
tai erilaisiin tarkoituksiin kuin on määrätty [41]. Lääkkeiden väärinkäyttö voidaan jakaa liikakäyttöön, 
sekakäyttöön sekä lääketottumukseen. Lääkkeiden väärinkäyttö voidaan jakaa liikakäyttöön, sekakäyttöön sekä 
lääketottumukseen. Lääkkeen liikakäyttö tarkoittaa esimerkiksi lääkkeen väärää annostelua tai käyttämistä 
pidempään kuin olisi tarpeen. Lääkkeen sekakäytöllä puolestaan tarkoitetaan erilaisten lääkkeiden, huumeiden 
ja alkoholin yhteiskäyttöä. Lääketottumuksesta puhutaan, kun lääkettä otetaan tottumuksesta tai 
vieroitusoireita peläten, vaikka itse sairaus olisikin jo parantunut. [1] 

Väärinkäyttäjä ei usein itse tunnista tai myönnä ongelmaa. Ongelman kieltämiseen voivat liittyä häpeän, 
syyllisyyden ja huonommuuden tunteet, joita itsehallinnan pettäminen riippuvuudessa saa aikaan. 
Päihdehuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä riittävää hoitoa päihdeongelmasta kärsivälle henkilölle. 
Päihdepalveluja on annettava itse päihdeongelmasta potevalle sekä hänen omaisilleen. [31] [42] [43] 

Mitkä tekijät altistavat lääkkeiden väärinkäytölle? 

• Nuori ikä, 
• psyykkinen sairaus, 
• psykologiset tekijät, 
• tupakointi, 
• ylipaino, 
• epävakaa psykososiaalinen tilanne [19] ja 
• aikaisempi lääkkeiden päihdekäyttö tai alkoholin tai huumeiden ongelmakäyttö. [44] 

Lääkkeiden väärinkäytön tavoitteena voi olla lääkkeen päihdevaikutus, ja se on usein osa huumesekakäyttöä, 
mutta taustalla voi olla myös iatrogeenisen kivunhoidon aikaansaama riippuvuus. Sillä tarkoitetaan tilaa, jossa 
riippuvuus ilmenee siitä huolimatta, että lääkkeitä on otettu lääkärin ohjeen mukaan. [2] [45] Lääkkeiden 
väärinkäyttö altistaa alkuperäisen oireen tai sairauden hoidon hankaloitumiseen ja riippuvuuden 
kehittymiseen. [43] Lääkeriippuvuus on tarpeettoman tai tarpeettomaksi muuttuneen lääkkeen 
jatkuvaa tai pakonomaista käyttöä ilman hoidollista hyötyä, riippumatta käytön aiheuttamista 
terveydellisistä tai sosiaalisista haitoista. Se on verrattavissa alkoholismiin ja muihin 
aineriippuvuuksiin. [39] 

Mitkä tekijät altistavat lääkeriippuvuuden synnylle? 

• Perimä, 
• muut riippuvuudet, 
• mielenterveysongelmat, 
• aiempi lääkeriippuvuus, 
• tietyt persoonallisuuden piirteet sekä 
• lääkityksen suuriannoksinen ja pitkäkestoinen käyttö. [45] 
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2.4 Vieroitusoireet viittaavat fyysiseen riippuvuuteen 

Fysiologisen riippuvuuden kehittymiseen viittaavat eriasteiset vieroitus- ja lopetusoireet, jotka ilmaantuvat 
lopetettaessa pitkään käytetyn lääkkeen käyttö tai vähentäessä sen annosta [46]. Toleranssi ja fyysiset 
vieroitusoireet eivät kuitenkaan välttämättä tarkoita addiktiota [11]. 

Mitä vieroitusoireista tiedetään? 

• Oireiden voimakkuus, kesto ja ilmaantumisen ajankohta riippuvat käytetystä aineesta. 
• Lopetusoireiksi kutsutaan lieviä ja ohimeneviä oireita. 
• Vieroitusoireiden ilmenemisen ajankohta riippuu siitä, kuinka nopeasti käytetty aine häviää 

elimistöstä. Lyhyen vaikutusajan omaavat aineet aiheuttavat voimakkaita ja nopeasti ilmeneviä 
vieroitusoireita, ja johtavat helpommin riippuvuuteen. Pidemmän häviämisnopeuden omaavat 
lääkkeet aiheuttavat oireita vasta useiden vuorokausien kuluttua käytön lopettamisesta. [46] 

• Vieroitusoireet voivat kestää päiviä tai jopa viikkoja, ja olla luonteeltaan hyvin voimakkaita. 
Vieroitusoireiden ollessa vaikea-asteisia voi lääkkeen käytön lopettaminen ilman ammattiapua 
olla vaarallista. 

• Vieroitusoireet ovat usein syynä lääkkeen tarpeettoman käytön jatkamiselle. [39] 

2.4.1 Opioidien aiheuttamat vieroitusoireet 

Neuroadaptaation käynnistää jo ensimmäinen opioidiannos. Neuroadaptaatio on fyysiseen riippuvuuteen 
johtava tila, jossa keskushermosto sopeutuu muuttuneeseen tilanteeseen. [7] [11]Vieroitusoireiden ilmaantumista 
voidaan estää kivun määrään suhteutetulla lääkityksellä ja lääkityksen asteittaisella purkamisella. 

Säännöllisen opioidien käytön loppuessa yhtäkkiä voi kehittyä opioidivieroitusoireyhtymä, jonka vieroitusoireet 
koostuvat sekä somaattisista että psyykkisistä oireista. Somaattiset oireet ovat tyypillisesti käytetyn opioidin 
vaikutuksille vastakkaisia. Vieroitusoireet ilmenevät viiveellä ja voivat kestää useita päiviä ja jopa viikkoja. 
Oireiden voimakkuus ja ilmenemisen ajankohta riippuvat käytetystä opioidista, annoksesta ja käytön kestosta. 
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Lyhytvaikutteisten opioidien vieroitusoireet alkavat 6–12 tunnin kuluessa, ovat huipuissaan 2–4 vuorokauden 
kuluttua ja loppuvat muutaman viikon kuluessa. Sen sijaan esimerkiksi metadonin vieroitusoireet tulevat 
huomattavasti hitaammin ja kestävät useita viikkoja. [7] [47] [48] [49] Opioidien aiheuttamia vieroitusoireita 
voidaan arvioida SOWS-mittarilla [50]. 

Miten opioidien vieroitusoireet ilmenevät? 

• Akuuteista oireista ensimmäisenä ilmenevät verestävät silmät, nuha, haukottelu ja hikoilu. Aluksi 
opioidit pienentävät silmien mustuaisia, mutta tilan vakavoituessa mustuaiset laajenevat. [24] 

• Oireiden pahetessa esiintyy myös käsien vapinaa, ruokahaluttomuutta ja masentuneisuutta sekä 
kiihtyneisyyttä. 

• Oireiden ollessa pahimmillaan henkilö kärsii vatsan kouristelusta, ripulista ja ruumiinlämmön 
vaihteluista. Iho menee kananlihalle ja esiintyy lihaskipuja ja -kouristuksia. Lisäksi pulssi ja 
verenpaine nousevat. [48] Voi esiintyä myös levottomuutta, ärtyisyyttä ja heikotusta. [7] 

• Pidempiaikaiset vieroitusoireet voivat kestää viikkoja tai jopa kuukausia lääkkeen käytön 
lopettamisesta. Niihin kuuluu ahdistuneisuutta, unettomuutta, mielialan laskua, himoa opioidiin 
ja kyvyttömyyttä tuntea mielihyvää. [48] 

2.5 Miten opioidiriippuvuus voidaan todeta? 

Opioidiriippuvuus voidaan todeta, kun ICD-10-tautiluokituksen mukaiset kriteerit täyttyvät vähintään 
kuukauden ajan tai lyhyempinä ajanjaksoina toistuvasti viimeksi kuluneen vuoden aikana. Diagnoosi edellyttää 
vähintään kolmen kriteerin täyttymistä yhtäaikaisesti (taulukko 2). [24] 

TAULUKKO 2. Opioidiriippuvuuden ICD-10 diagnoosikriteerit [24] 

1. Opioidin käyttöön liittyy voimakas himo tai pakonomainen tarve 

2. Kyky hallita opioidin käyttöä on vähentynyt 
 
Lääkettä käytetään suurempia määriä tai pidemmän aikaa kuin on ollut tarkoitus, tai halu käyttää on jatkuvaa, tai 
vähentämisyritykset tai käytön kontrollointi epäonnistuvat. 
  

3. Opioidin käytön vähentyessä tai loppuessa ilmenee aineelle tyypillinen fysiologinen vieroitusoireisto 
 
Vähintään kolme oiretta seuraavista oireista: 

 opioidin himo 
 nenäeritteet ja aivastelu 
 kyynelvuoto 
 lihassäryt tai kouristukset 
 suoliston kouristukset 
 pahoinvointi tai oksentelu 
 ripuli 
 laajentuneet pupillit 
 ihokarvojen nouseminen pystyyn tai toistuvat vilunväristykset 
 sydämentykytys tai kohonnut verenpaine 
 haukottelu 
 nukkuminen on levotonta 
 saman tai samantapaisen aineen käyttö vieroitusoireiden vähentämiseksi tai välttämiseksi 

4. Sietokyky kasvaa eli kehittyy toleranssi 
 
Tarvitaan yhä suurempia annoksia toivotun vaikutuksen saamiseksi tai lääkkeen käyttöä seuraa selvästi aiempaa 
heikompi vaikutus, kun sitä käytetään samalla annoksella. 
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5. Lääkkeen käyttö muuttuu keskeiseksi asiaksi elämässä 
 
Muita tärkeitä kiinnostuksen kohteita ja mielihyvän lähteitä laiminlyödään tai aikaa kuluu paljon lääkkeen 
hankkimiseen, käyttöön tai vaikutuksista toipumiseen. 
  

6. Lääkkeen käyttö jatkuu haitallisista seurauksista huolimatta 
 
Opioidin käyttö jatkuu, vaikka haitan luonne tai suuruus on tiedossa. 
  

 

 

Miten opioidiriippuvuus näkyy Suomessa ja maailmalla? 

• Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen vuosittaisen tilastoraportin mukaan Suomessa vuonna 2016 
huumeiden käytön vuoksi päihdehoitoon hakeutuneiden yleisin ongelmapäihde olivat opioidit (77 
%). Selvästi yleisin väärinkäytetty opioidi oli buprenorfiini (44 %), muita olivat muun muassa 
heroiini, oksikodoni, tramadoli, metadoni, kodeiini ja fentanyyli. Valtaosa asiakkaista oli miehiä 
(70 %) ja suurin osa 20–39-vuotiaita (74 %). [10] 

• Lääkkeiden väärinkäyttäjillä huumeiden käyttö on lisääntynyt, mikä voi viitata sekakäytön 
yleistymiseen. Vuonna 2002 lääkkeiden väärinkäyttäjistä 21 % oli käyttänyt huumeita viimeisen 
vuoden aikana, kun vuonna 2014 vastaava osuus oli jo 70%. [51] 

• Yhdysvalloissa opioidien määräämiset ovat nelinkertaistuneet viimeisen kolmenkymmenen 
vuoden aikana, ja vuonna 2010 siellä ilmoitettiin olevan jopa 2,4 miljoonaa opioidien 
väärinkäyttäjää, joista yli puolet sai lääkkeet lääkärin määräyksestä. Useissa tapauksista lääkäri 
oli tietoinen väärinkäytöstä määrätessään lääkkeitä. [52] [53] 
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• Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA:n julkaiseman 
raportin mukaan vuonna 2015 seitsemässätoista Euroopan maassa yli 10 prosenttia opioideja 
käyttävistä asiakkaista sai hoitoa muiden opioidien kuin heroiinin aiheuttamiin ongelmiin. 
Asiakkaat ilmoittivat käyttävänsä muun muassa metadonia, buprenorfiinia, fentanyylia, kodeiinia, 
morfiinia, tramadolia ja oksikodonia. [54] 

3 Lääkeriippuvuuden varhainen tunnistaminen ja puuttuminen 

 

KUVA: Natasa Adzic / Shutterstock.com 

Varhainen puuttuminen tarkoittaa varhain käynnistettyjä toimenpiteitä tilanteisiin, joissa työntekijällä on 
herännyt huoli asiakkaasta. Varhainen puuttuminen sisältää:  

1. huolen tunnistamisen,  
2. puheeksiottamisen sekä  
3. tuen tarjoamisen. 

Tuloksellisinta ehkäisy ja hoito ovat silloin, kun ongelma tunnistetaan ja siihen puututaan mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Huolen puheeksiotto on keino ottaa esille askarruttava tai hankalakin asia 
kunnioittavalla tavalla toista loukkaamatta. Keskeistä varhaisessa puuttumisessa on työntekijän kokema 
subjektiivinen huoli. Asiakkaan ongelman sijaan puhutaan siis työntekijän omasta huolesta. Puheeksi otossa ei 
ole tarkoitus huonontaa työntekijän ja asiakkaan suhdetta, vaan päinvastoin parantaa sitä. [50] [55] [56] 

Suomen Punainen Risti on luonut mallin, joka helpottaa varhaista puuttumista ja puheeksiottoa (kuvio 4). Sen 
tarkoituksena on ehkäistä päihdehaittoja ja samalla opastaa tukipalvelujen piiriin. [57] 
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KUVIO 4. Suomen Punaisen Ristin varhaisen puuttumisen malli [3] 

3.1 Mistä lääkkeiden väärinkäytön ja riippuvuuden voi tunnistaa? 

Huolen heräämiseen riittää pienikin havainto asiakkaan puheessa tai olemuksessa. Havainnointiin vaikuttavat 
työntekijän herkkyys tulkita asiakkaan sanallista ja sanatonta viestintää sekä olemusta. [56] Koulutus, työ- ja 
elämänkokemus vaikuttavat siihen, mitä havaintoja työntekijä tekee ja minkä asteisena hän huolen 
kokee. [56] [58] 

Väärinkäyttöön ja riippuvuuteen viittaavia tunnuspiirteitä: 

• Vastaanotolla voidaan havaita päihtynyt, vieroitusoireinen tai vieroittunut potilas. 
• Lääkkeiden ongelmakäyttäjistä ajatellaan helposti, että he ovat epäsiistejä, räyhääviä ja vaativia. 

Hoitamaton ja epäsiisti ulkonäkö sekä uhkaava ja aggressiivinen ulkonäkö voivat viitata 
lääkkeiden haitalliseen käyttöön. [59] [60] Lääkkeiden väärinkäyttäjät ovat usein kuitenkin 
työkykyisiä, jopa korkeassa ammatillisessa asemassa olevia henkilöitä, mikä vaikeuttaa 
riippuvuuden tunnistamista. Lääkkeiden väärinkäyttö ei siis yleensä näy ulospäin. 

• Asiakas voi vaikuttaa euforiselta, ahdistuneelta tai levottomalta. 
• Syke voi olla hidastunut ja mustuaiset pienet ja pistemäiset. 
• Tunnistamisen helpottamiseksi kokonaislääkitys on hyvä käydä läpi muun hoidon yhteydessä, 

sillä moni on riippuvainen juuri hänelle määrätystä lääkkeestä. Huomiota on kiinnitettävä myös 
lääkemäärään. [43] [61] [62] 

• Lääkkeiden käyttöä kartoitetaan selvittämällä mitä lääkkeitä on käytössä, sekä kuinka paljon ja 
kuinka usein niitä otetaan. Heti ensimmäisenä tulisi huomata, jos potilaan lääkkeen annosrajat 
ylittyvät toistuvasti. Lääkkeiden voisi sanoa ikään kuin katoavan, jonka seurauksena myös 
reseptien uusimistarve tihenee erilaisten selitysten saattelemana. Suuria annosmääriä pyydetään 
esimerkiksi pitkiä lomamatkoja varten. 

• Väärinkäytöstä saattaa kertoa myös potilaan hyvä farmakologinen tuntemus tiettyyn lääkkeeseen 
tai vaatimus saada juuri tiettyä lääkettä. 

• Myös epäselvä tai vaihteleva kuvaus oireista voivat viitata väärinkäyttöön. 
• Etenkin pidemmissä hoitosuhteissa voidaan havaita korkeaa lääketoleranssia ja vieroitusoireiden 

ilmenemistä, joita varten on tärkeää selvittää viimeksi käytetyt lääkkeet. [43] [44] 
• Tutun potilaan muuttunut käytös tai toimintakyky, apaattisuus, poissaolevuus ja esimerkiksi 

poissaolot työstä voivat nekin viitata lääkkeen ongelmakäyttöön [59]. 
• Lääkkeen väärinkäyttöön voi viitata se, että potilas hakeutuu usein eri lääkärin tai eri 

hoitoyksikön vastaanotolle toivoen saavansa apua johonkin aiemmin hoidettuun sairauteensa. 
Potilaalla voi olla mukanaan vanha resepti tai loppulausunto, jonka perusteella hän haluaa jatkaa 
tiettyä lääkehoitoa. [63] 

• Lääkkeiden väärinkäyttäjät eivät usein halua asioida erikoissairaanhoidossa, vaan kiertelevät 
perusterveydenhuollossa sekä yksityisillä lääkäriasemilla. Näille potilaille hoitoon hakeutumisen 
kannustaminen ja lääkkeiden väärinkäytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy olisi ensisijaisena 
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päämääränä. Potilaalla voi mennä vuosia ennen kuin oma hoitohalu lääkkeiden väärinkäyttöä 
vastaan herää. [44] 

 

 

 
3.2 Huolen vyöhykkeet auttavat arvioimaan huolen astetta 

Työntekijällä, jolla on huoli asiakkaasta, on usein myös huoli siitä, riittävätkö omat voimavarat ja osaaminen 
vai tarvitaanko lisää tukea. Huolen vyöhykkeet auttavat työntekijää arvioimaan huolen astetta, omia 
auttamismahdollisuuksia ja lisävoimavarojen tarvetta. Huolen tasoja on neljä eli huoleton tilanne, pieni huoli, 
huolen harmaa vyöhyke ja suuri huoli. Huolettomassa tilanteessa työntekijä kokee kaiken olevan hyvin. Asiat 
sujuvat kuten pitää ja oma toiminta tuottaa toivottuja lopputuloksia. Pienen huolen vyöhykkeellä huolta voi olla 
toistuvastikin, mutta puheeksiotto koetaan helpoksi ja oma tuki riittäväksi. Pienen huolen alue onkin otollisinta 
huolen puheeksioton aluetta. Huolen harmaalla vyöhykkeellä huolta on voinut olla jo pitkään ja luottamus omiin 
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auttamismahdollisuuksiin on heikkenemässä. Eri tahojen työnjako voi olla epäselvä. Työntekijä kokee 
asiakkaasta kasvavaa huolta ja kaipaa lisätukea sekä kontrollia, mutta pelkää liioittelevansa. Suuren huolen 
vyöhykkeellä omat keinot auttaa ovat lopussa ja työntekijä arvioi asiakkaan olevan vaarassa. Tällä alueella on 
toimittava eikä empimiseen enää ole varaa. Vyöhykkeet on alun alkaen kehitetty työntekijöiden käyttöön 
yhteistyön välineeksi lasten, nuorten ja perheiden kanssa. [56] [58] Huolen vyöhykkeet on kuvattu taulukossa 3. 

TAULUKKO 3. Huolen vyöhykkeet [4] 

 

 
3.3 Huolen puheeksiotto varhaisen puuttumisen menetelmänä 

Vastuu muutoksesta on asiakkaalla itsellään, mutta työntekijän vastuulla on ottaa asia puheeksi ja motivoida 
muutokseen [50]. Asiakkaalla voi olla vaikea ottaa asia itse puheeksi. Huoli on otettava mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa puheeksi, jotta asiat eivät ehtisi ainakaan pahentua. Vaikeiden asioiden 
puheeksiottaminen voi tuntua työntekijästä haastavalta, minkä vuoksi menetelmää saatetaan vältellä ja 
ongelma kasvaa. Työntekijän on osattava tarjota tukea, jos asiakas on sitä halukas saamaan ja mikäli 
tarvittavaa tukea ei itse pystytä tarjoamaan, on asiakas ohjattava oikeanlaisen tuen piiriin. 
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Huolen puheeksi ottaminen on Erikssonin ja Arnkilin kehittämä varhaisen puuttumisen menetelmä, joka on alun 
perin kehitetty 1990-luvulla lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien tueksi. Nykyään menetelmää 
käytetään laajemmin myös aikuispalveluissa ja vanhustyössä. Puheeksiotto tapahtuu kunnioittavan ja 
dialogisen vuorovaikutuksen avulla. Työntekijä ei korosta ongelmia, arvostele tai kehota muuttamaan 
toimintatapaa, vaan ilmaisee oman huolensa, pyytää asiakkaalta aidosti apua huolensa huojentamiseen ja 
ehdottaa yhteistyöhön. Keskeistä on puhua asiakkaan käyttäytymisestä, ei ominaisuuksista. Tällöin asiakkaan 
reaktio on myönteisempi ja yhteistyöhön lähdetään mukaan helpommin. Puheeksiotto ei ole vain työntekijöiden 
opastamista uuteen toimintatapaan, vaan sen tavoitteena on koko toimintakulttuurin muutos pidemmällä 
aikavälillä. [55] [58] 

3.3.1 Huolen puheeksiotto ennakointilomakkeen avulla 

Erilaisten kysely- ja haastattelulomakkeiden käyttö helpottavat puheeksiottamista ja ongelmakäytön vaikeuden 
arvioimista [50]. Keskeistä puheeksiottamisessa on ennakointi. Puheeksiottamisen tukena voidaan käyttää 
ennakointilomaketta, jonka helpottaa puheeksiottotilanteeseen valmistautumista ja jonka avulla tilannetta 
voidaan arvioida myös jälkeenpäin. Lomake sisältää erilaisia kysymysjoukkoja puheeksioton eri vaiheisiin. 

Puheeksiotto sisältää kolme vaihetta: 

1. Ensimmäinen vaihe liittyy tilanteeseen, jossa valitaan sopivaa hetkeä puheeksi ottoon. Huoli 
konkretisoidaan esimerkkitilantein ja huolen astetta arvioidaan Huolen vyöhykkeitä apuna 
käyttäen. Oleellista on pohtia, mitä tapahtuu jos huolta ei oteta puheeksi.  

2. Kysymysjoukon toisessa vaiheessa työntekijä valmistautuu asiakkaan tapaamiseen. 
Kysymykset auttavat pohtimaan, miten ottaa huoli puheeksi voimavaralähtöisesti rakentavalla ja 
kunnioittavalla tavalla. Lauseiden ”sanoittaminen” voi helpottaa jäsentämään omia ajatuksia. 
Etukäteen on hyvä miettiä, ovatko aika ja paikka sopivat puheeksi ottoon ja millaisin tukitoimin 
asiakasta voisi auttaa. Mikäli asiakas on jo aiemmin saanut jonkinlaista tukea tilanteeseensa, on 
hyvä selvittää mitä tukea on tarjottu ja onko se auttanut. Myös asiakkaan mahdollisia reaktioita 
on hyvä ennakoida. Suuttuminen on joissain tilanteissa luonnollista, mutta mikäli arvioi 
asiakkaan reagoivan aggressiivisesti, on puheeksiotto hyvä tehdä työparityöskentelynä.  

3. Viimeisessä vaiheessa arvioidaan puheeksioton onnistumista ja mahdollisia 
jatkotoimenpiteitä. [56] [58] [64] 

Huolen puheeksioton ennakointilomake [64] 
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3.4 Millaisia mittareita tai testejä lääkeriippuvuuden arviointiin on olemassa? 

Lääkeriippuvuuden arvioinnissa voidaan käyttää potilaan täytettäväksi tarkoitettuja testejä. 

DAST20-testi (Drug Abuse Screening Test)  

• Testi sisältää 20 kysymystä. 
• DAST-testillä (Drug Abuse Screening Test) voidaan havaita lääkkeiden ja huumeiden 

ongelmakäyttöä ja arvioida sen vaikeusastetta. Kysymysten avulla kartoitetaan lääkkeiden ja 
huumeiden käyttöä edeltäneen vuoden aikana.  

• DAST20-testi [65] 

SDS-testi (Severity of Depedence Scale)  

• Sisältää vain viisi kysymystä (kuvio 5). 
• Testi on kehitetty huumeriippuvuuden vaikeuden arviointiin, mutta sillä voidaan arvioida hyvin 

myös lääkeriippuvuuden vaikeusastetta.  
• Soveltuu myös pitkän aikavälin hoitovasteen seurantaan.  
• Riippuvuus on sitä vaikeampi, mitä korkeampi pistemäärä saadaan. [50] [66] 

 

KUVIO 5. SDS-testi [5] 
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DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test)  

• Osoittaa henkilöt, joilla on jo huumausaineisiin liittyviä ongelmia ja riippuvuutta sekä ne, jotka 
ovat riskivyöhykkeellä.  

• Testissä otetaan huumeiden lisäksi huomioon lääkkeenä käytettävät opioidit, sillä testissä ne 
luokitellaan huumeiksi, mikäli niitä käytetään muun muassa vastoin lääkärin määräystä.  

• Mieshenkilön saadessa DUDIT-testistä vähintään kuusi pistettä, on hänellä todennäköisesti 
huumausaineiden haitallista käyttöä tai riippuvuutta niihin. Naisella puolestaan ongelmakäytöstä 
kertoo jo kaksi pistettä.  

• Mikäli mies tai nainen saavat vähintään 25 pistettä, on riippuvuus yhteen tai useampaan 
huumausaineeseen todennäköinen. [67] 

• DUDIT-testi [68] 

DUDIT-E (Drug Use Disorders Identification Test – Extended)  

• Testi on jatkoa DUDIT-testille, ja sitä käytetään silloin kun huumausaineita on havaittu 
käytettävän. 

• Testissä kartoitetaan muun muassa hoitomotivaatiota sekä valmiutta, laittomien 
huumausaineiden käyttöä sekä käyttäjän kokemia aineiden positiivisia ja negatiivisia puolia.  

• On kuitenkin muistettava, että DUDIT-E testiä käytetään keskustelun tukena yhdessä asiakkaan 
kanssa, joten sen perusteella ei voida yksistään tehdä johtopäätöksiä tilanteesta. 

• Testit voi tehdä verkossa, mutta ne ovat saatavilla myös tulostettavina versioina muun muassa 
ammattilaisten käyttöön. [67] 

• DUDIT-E-testi [69] 

SOWS (Subjective Opiate Withdrawal Scale)  

• Lyhyt opiaattivieroitusmittari, jolla kartoitetaan opioidien aiheuttamia vieroitusoireita. [50] [70] 
• Taulukkoon (taulukko 4) potilas merkitsee rastin ruutuun, joka parhaiten kuvaa hänen 

tuntemuksiaan edeltäneen vuorokauden aikana.  
• Mittarin päivittäinen täyttö on yksinkertainen tapa seurata etenkin vieroitushoidossa olevan 

potilaan mahdollisia opiaateista johtuvia vieroitusoireita. [2] 

TAULUKKO 4. SOWS. Lyhyt opiaattivieroitusmittari [6] 

Oireet Ei lainkaan Lievää Kohtalaista Voimakasta 

Huonovointisuus         

Vatsan kouristukset         

Lihaskrampit/-nykiminen         

Palelu         

Sydämenjyskytys         

Lihasjännitys         

Kipu/särky         

Haukottelu         

Silmien vuotaminen         

Unettomuus         
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3.5 Mini-interventio puuttumisen menetelmänä 

Mini-interventio tarkoittaa lyhytneuvontaa ja se sisältää asian puheeksiottamisen asiakkaan kanssa, riskien ja 
ongelman tunnistamisen, muutokseen motivoimisen sekä edistymisen seurannan. Vaikka mini-interventiosta 
puhutaan usein alkoholinkäytön yhteydessä, sitä voidaan käyttää myös muiden päihteidenkäytön, esimerkiksi 
lääkkeiden ongelmakäytön, puuttumismenetelmänä. On kuitenkin muistettava, että mini-interventio ei ole 
yksistään riippuvuuden hoitoon riittävä menetelmä. On osoitettu, että menetelmän teho kestää 1–2 vuotta. 
Asia on nostettava uudestaan esiin, kun riittävä aika on kulunut viimeisimmästä lyhytneuvonnasta. [71] Millerin 
ja Sanchezin vuonna 1994 kehittämää FRAMES-mallia (taulukko 5) voidaan käyttää mini-intervention 
pohjana. [72] 

TAULUKKO 5. FRAMES-Mini-intervention sisältö [7] 

F  
(feedback) 

Annetaan asiakkaalle tietoutta päihteestä ja suhteutetaan se hänen kertomiinsa kokemuksiin 
niiden käytöstä.  

R 
(responsibility) 

Korostetaan muutoksen olevan yksinomaan asiakkaan vastuulla. Hän saa itse valita haluaako 
jatkaa käyttöä vai lopettaako. 

A  
(advice) Ehdotetaan päihteen käytön vähentämistä tai lopettamista, neuvotaan ainoastaan tarvittaessa. 

M  
(menu) Tarjotaan vaihtoehtoisia toimintaohjeita muutokseen. 

E  
(empathy) Korostetaan empaattista neuvontaa. 

S  
(self-efficacy) Rohkaistaan ja kannustetaan asiakasta; hän kyllä pystyy muutokseen. 

3.5.1 Motivoiva haastattelu osana mini-interventiota 

Mini-interventio sisältää motivoivan haastattelun, joka on William R. Millerin 1980-luvulla esittelemä, 
riippuvuuksien hoitoon kehitetty potilaskeskeinen ohjausmenetelmä [73]. Motivoivan haastattelun avulla pyritään 
vahvistamaan asiakkaan omaa motivaatiota elämäntapamuutokseen. Tavoitteena on herätellä asiakas 
muuttamaan toimintatapojaan, tukea asiakkaan omanarvontuntoa ja omatoimisuutta sekä muovata eteen 
tulevia ristiriitoja.  

Mitkä ovat motivoivan haastattelun perusperiaatteita? 

• Empatian osoittaminen: Työntekijän osoittama empatia saa asiakkaan tuntemaan, että 
hänestä ja hänen asioistaan ollaan kiinnostuneita. Kiinnostusta voidaan osoittaa katsekontaktilla, 
positiivisilla ilmeillä ja eleillä, keskittymällä siihen mitä asiakkaalla on kerrottavana ja 
ääntelemällä hyväksyvään sävyyn. 

• Asiakkaan itseluottamuksen ja omien kykyjen vahvistaminen: Asiakkaan itseluottamusta 
ja omia kykyjä voidaan vahvistaa tunnistamalla asiakkaan vahvuudet ja löytämällä pienetkin 
edistysaskeleet. Työntekijä voi vahvistaa ja tukea muutosta selvittämällä, millaisia 
selviytymiskeinoja tai unelmia asiakas kokee itsellään olevan. 

• Nykyisen ja tavoiteltavan tilanteen välillä olevan ristiriidan voimistaminen: Ristiriidan 
esiin tuominen motivoi muutokseen ja auttaa asiakasta itseään puhumaan muutoksen puolesta. 
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Mikäli asiakas asettuu vastarintaan, ei aleta väittelemään vaan osoitetaan ymmärrystä ja 
palataan aiheeseen myöhemmin. [73] [74] [75] 

• Väittelyn välttäminen ja vastarinnan myötäily: Vastarinnan osoittaminen voi olla merkki 
asiakkaan itsemääräämistunteen horjumisesta. Asiakasta ei tule hoputtaa tai painostaa, vaan 
hänelle on annettava tarpeeksi aikaa.  

• Avointen kysymysten käyttäminen: Motivoivassa haastattelussa tulee käyttää 
mahdollisimman paljon avoimia kysymyksiä, sillä on havaittu, että asiakas tunnistaa ongelmansa 
todennäköisemmin avoimen kuin suljetun kysymyksen avulla. Avointen kysymysten avulla 
asiakas pääsee itse kertomaan tilanteestaan ja samalla työntekijä saa asiakkaasta itsestään 
enemmän selville. Avoimissa kysymyksissä voidaan käyttää esimerkiksi sanoja ’’kuvaile’’ tai 
’’kerro’’.  

• Reflektoivan toiston käyttäminen: Avoimien kysymysten rinnalla on hyvä käyttää heijastavaa 
kuuntelua eli reflektoivaa toistoa, jolloin työntekijä ikään kuin tarkistaa asiakkaalta, onko hän 
ymmärtänyt oikein ja rohkaisee tätä puhumaan lisää. Samalla myös asiakas saa mahdollisuuden 
asioiden tutkisteluun ja pohdiskeluun. Reflektoiva toisto on asiakkaan sanan tai lauseen toistoa 
omin sanoin. Toiston voi aloittaa esimerkiksi kysymällä ”Ymmärsinkö oikein, että…” tai 
”Tarkoitatko, että…”. Reflektoiva toisto pitää sisällään yhteenvetojen tekemisen, mikä on tärkeä 
osa motivoivaa haastattelua. Tarkoituksena on koota yhteenveto keskustelusta. Työntekijä 
kertoo, mitä on kuullut ja miten on asiakkaan kertoman ymmärtänyt, jolloin asiakas voi 
kertomaansa vielä korjata tai täydentää. Yhteenveto osoittaa, että asiakasta on kuunneltu. 

• Lisäksi on syytä muistaa positiivisen palautteen anto koko keskustelun ajan. Tämän avulla 
työntekijä viestittää keskustelun tarkoituksen olevan asiakkaan omien arviointien ja 
päätöksenteon tukeminen, ei arvostelu. Palautteen anto ei ole imartelevaa tai manipuloivaa, 
vaan työntekijän omiin havaintoihin perustuvaa ja mahdollisimman 
konkreettista. [73] [74] [75] [76] [77] 

Motivoivaan haastatteluun ei kuulu pelkästään erilaisten tekniikoiden ja toimintatapojen opettelu ja 
hyödyntäminen. Niiden lisäksi vuorovaikutusperiaatteet ovat ehdottoman tärkeitä, sillä hyvä vuorovaikutus 
edistää muutosta. Työntekijän olisi hyvä näyttää oma empatiansa ja hyväksyntänsä asiakasta kohtaan. 
Tuodaan esille, että ristiriitatilanteet ovat normaaleja ja hänen kertomaansa ymmärretään. Annetaan asiakkaan 
itse perustella syyt omalle muutokselleen. Työntekijä siis vain opastaa keskustelua oikeaan suuntaan. 
Työntekijä ei saisi puhua muutoksen puolesta, mutta vaihtoehtoisia toimintatapoja tai -malleja voidaan nostaa 
esiin tyrkyttämättä. Pyritään siihen, että asiakas itse keksii ratkaisut tilanteeseensa. Jos asiakas alkaa 
vastustella, se on merkki siitä, että työntekijän tulee muuttaa vastaustaan toisella tavalla. Asiakasta 
rohkaistaan muutokseen vahvistamalla uskoa siitä, että hän pystyy muuttamaan toimintatapojaan. Asiakas on 
itse vastuussa omasta muutoksestaan, sen aloittamisesta ja toteutuksesta. [76] Motivoiva haastattelu on esitetty 
tiivistetysti kuviossa 6 [77]. 

 

KUVIO 6. Motivoiva haastattelu tiivistetysti [8] 
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3.6 Miten muutosvaihemalli on huomioitava työskentelyssä? 

Elämäntapamuutos voidaan jakaa eri vaiheisiin, joita ovat esiharkinta, harkinta, valmistautuminen, muutoksen 
ylläpitäminen ja mahdollinen retkahdus eli vanhaan käyttäytymismalliin palaaminen (taulukko 5). Kyseistä 
muutosvaihemallia sanotaan Prochaskan malliksi tai transteoreettiseksi malliksi. Kuten aiemminkin on tullut 
ilmi, lääkkeitä väärinkäytetään niiden positiivisten vaikutustensa vuoksi. Niiden avulla saatetaan pyrkiä 
esimerkiksi vähentämään vieroitusoireita tai helpottamaan sen hetkistä hankalaa elämäntilannetta. Lääkkeistä 
halutaan kuitenkin usein luopua niistä aiheutuvien terveyshaittojen vuoksi. Lääkkeistä luopuminen voidaan 
nähdä sekä hyvänä että huonona asiana aiheuttaen ristiriitaisia tunteita, minkä vuoksi muutos etenee usein 
melko hitaasti. [78] 

TAULUKKO 6. Muutosvaihemalli [71] [77] [79] [80] 

Muutoksen vaihe Tunnuspiirteet Tavoite Toimintamenetelmä 

Esiharkinta  
(precontemplation) 

Asiakas ei tiedosta lääkkeiden 
väärinkäytön haittoja, eikä hän 
koe tarvitsevansa muutosta 
tilanteeseensa. 

Saadaan asiakas 
tarkastelemaan omaa 
riippuvuuttaan. 

Asiakasta ei voida pakottaa 
muutokseen. Tarkastellaan asiakkaan 
kanssa lääkkeiden käyttöön liittyviä 
toimintatapoja. Esitetään tietoa 
riippuvuuteen liittyen. 

Harkinta  
(contemplation) 

Asiakas harkitsee muutosta. 
Hänellä on vielä puutteita 
käsittää haitallisia 
toimintatapojaan, eikä hän ole 
aivan vakuuttunut vielä 
muutoksen tarpeesta. 

Asiakas pohtii 
riippuvuudesta 
aiheutuvia 
seurauksia. 

Pyritään siihen, että asiakas 
hyväksyy tunnistamaan 
lääkeriippuvuuden. Asiakasta 
kannustetaan pohtimaan 
riippuvuuden hyötyjä ja haittoja. 

Suunnittelu  
(determination) 
  

Asiakas suunnittelee muutosta 
ja kokeilee sitä. Asiakas 
valmistautuu muutokseen ja 
kerää siihen omia 
voimavaroja.  

Asiakas arvioi 
toimintatapaansa 
uudelleen. 

Asiakasta kannustetaan 
muutospäätökseen. 
Tunnistetaan mahdollisia esteitä, 
miksi on vaikea luopua lääkkeistä. 
Etsitään ratkaisuja yhdessä 
asiakkaan kanssa, miten ehkäistä 
kiusausten syntymistä. Keksitään 
korvaavia keinoja. 
Ei aseteta liian suuria tavoitteita heti 
kerralla. 
Vahvistetaan asiakkaan itsetuntoa ja 
itsevarmuutta sekä kannustetaan 
toimintaan. 
Korostetaan läheisverkoston 
tärkeyttä ja rakennetaan sosiaalista 
tukiverkostoa. 

Toiminta  
(action) 

Asiakas kokeilee uusia 
toimintatapoja ja ottaa ne 
käyttöön. Harjoittelu tapahtuu 
3-6 kuukauden ajan. 

Asiakkaalle 
vahvistetaan 
riippuvuudesta 
irtautumisen tunne. 

Vältetään ärsykkeitä, jotka 
laukaisevat riippuvuutta. 
Varmistetaan asiakkaan sosiaalinen 
tukiverkosto sekä kannustetaan 
häntä voimakkaasti jatkamaan. 
Käsitellään mahdollisia menetyksen 
tuntemuksia ja kerrataan lääkkeiden 
käytön lopettamisen hyötyjä. 
Valmistaudutaan mahdollisiin 
lipsahduksiin. Retkahduksen 
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sattuessa mietitään, kuinka se 
voidaan katkaista mahdollismman 
nopeasti. 

Retkahdus  
(a lapse/a relapse) 

Asiakas turvautuu 
väliaikaisesti tai uudelleen 
vanhoihin tapoihinsa. 

Asiakas oppii 
lipsahduksesta ja 
pystyy jatkamaan 
muutosta. 

Kerrotaan jo alkuvaiheessa 
repsahduksen olevan oleellinen osa 
prosessia. Kerrotaan, että erehdyksiä 
sattuu ja niiden kautta opitaan. 
Tärkeintä on tunnistaa retkahduksen 
syy. 
Vaikka asiakkaan motivaatio joutuu 
retkahduksen myötä koetukselle, se 
on kuitenkin merkki siitä, että 
muutosta on jo tapahtunut.  
Vahvistetaan asiakkaan 
selviytymiskeinoja ja kehitetään uusi 
toimintasuunnitelma. 

Ylläpito  
(maintenance) 

Asiakas sitoutuu muutokseen 
yli 6 kuukaudeksi. 

Asiakas on kokonaan 
ilman kyseistä 
lääkettä. 

Laaditaan seurantasuunnitelma. 
Vahvistetaan onnistumisen tunnetta. 
Käsitellään aiempia retkahduksia ja 
kehitetään selviytymiskeinoja niiden 
ennaltaehkäisyyn. 

 

Esiharkintavaiheessa huomioitavaa:  

• Henkilö ei välttämättä vielä myönnä ongelmaansa tai tiedosta sen olemassa oloa.  
• Tämän vaiheen yhteydessä on siis muistettava, että ihmiset eivät usein edes halua alkaa 

pohtimaan tulevaisuutensa uhkia omalla kohdallaan. Asioita työnnetään usein tuonnemmas, 
joten asian hienovarainen herättely saattaa olla monesti haastavaa heti muutosprosessin 
alkuvaiheessa. 

Harkintavaiheessa huomioitavaa: 

• Henkilö myöntää ongelmansa tiettyyn asiaan ja kokee, että muutos olisi hänen tilanteessaan 
tarpeellinen. 

• Tässä vaiheessa asiakas pohtii, pystyykö hän muutokseen ja on halukas keskustelemaan 
ongelmastaan. 

• Arvion mukaan noin puolet harkintavaiheessa olevista henkilöistä harkitsee vakavissaan 
tekevänsä muutoksen puolen vuoden sisällä. Työntekijän tehtävä on keskittyä kuuntelemaan 
asiakkaan omia havaintoja, tavoitteita ja kokemuksia.  

• Ristiriidan lääkkeiden väärinkäytön ja niistä luopumisen välillä voi huomata selkeimmin 
esiharkinnan ja harkinnan vaiheissa, sillä näissä vaiheissa asiakas pohtii lääkkeenkäytön hyötyjä 
ja haittoja, sekä omia kokemuksiaan lääkkeenkäytöstä. [77] [78] 
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Suunnitteluvaiheessa huomioitavaa: 

• Asiakas saattaa olla jo innostunut muutoksesta ja työskentelee yhdessä työntekijän kanssa.  
• Hän on saattanut jo kokeilla tulevaa muutosta, mutta ennen kaikkea tässä vaiheessa etsitään 

itselle sopivinta vaihtoehtoa ja tehdään valmisteluja muutosta varten. [77] 
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Toimintavaiheessa huomioitavaa:  

• Nimensäkin mukaisesti itse toiminnan ja tekojen vaihe.  
• Muutos tuo henkilölle sekä negatiivisia että positiivisia kokemuksia.  
• Tässä vaiheessa riski entiseen elämäntapaan paluusta kasvaa.  
• Työntekijän rooli tässä vaiheessa on opastaa henkilöä saavuttamaan tavoitteen mukainen 

toiminta ja tukea häntä, samalla kun muutostekijöitä hiotaan. [77] 
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Repsahdusvaiheessa huomioitavaa: 

• Repsahdus on osa muutosprosessia.  
• Repsahduksia saattaa tulla missä muutosprosessin vaiheista tahansa. Se ei tarkoita 

epäonnistumista, vaan on askel lähempänä pysyvää muutosta.  
• Repsahdusta voidaan pitää oppimisen paikkana tulevaisuutta varten.  
• Oikeanlainen ohjaus tässä vaiheessa on tärkeää. Mikäli ohjauksessa jätetään repsahdusvaihe 

vähemmälle huomiolle, asiakkaalle voi helposti muodostua syyllisyyden tunne ja hän saattaa 
alkaa ajattelemaan, ettei onnistunut eikä hänestä ole muutokseen. Asiakkaalle on kerrottava jo 
alkuvaiheessa, että repsahduksia voi tulla, eikä niistä tule kantaa syyllisyyttä.  

• Työntekijän avulla tilanne repsahduksen jälkeen pyritään normalisoimaan erilaisten 
repsahdusvalmennusten, esimerkiksi riskitilanteiden ennakoinnin, avulla. Siinä asiakas muistelee 
repsahduskokemuksiaan, minkä pohjalta voidaan havaita repsahdukseen johtanut tilanne. 

• Suositeltavaa on tehdä kirjallinen toimintasuunnitelma repsahduksien varalta, jotta sen 
toimivuutta pystytään arvioimaan myös jatkossa. [77] 

 

Ylläpitovaiheessa huomioitavaa:  

• Asiakkaalle on muodostunut muutoksesta uusi elämäntapa eikä muutosta pidetä enää 
väliaikaisena ilmiönä.  

• Ulkoisesta motivaatiosta syntyykin sisäinen motivaatio eli siitä, mitä pitäisi tehdä, tulee asia, 
mitä henkilö haluaa tehdä.  

• Vaikka asiakas olisi päässyt ylläpitovaiheeseen, ohjausta ei saa unohtaa.  
• Ylläpitovaiheessa asetetaan pitkän aikavälin tavoitteet, tuetaan pysyvyyttä ja varmistetaan 

uusien elämäntapojen säilyvyys myös jatkossa.  
• Tässäkin vaiheessa asiakkaan itsearviointi on tärkeää. Suunnitelmat pyritään pitämään 

realistisena ja etenemisvauhti maltillisena. Asiakas voi tarvita tukea pitkäänkin ylläpitovaiheen 
jälkeen. [77] 
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3.7 Päihdeongelmaisen hoitoonohjaus 

Työntekijä, joka kärsii päihdeongelmasta, voidaan ohjata työterveyshuollon tai/ja esimiehen kautta hoitoon. 
Tällöin puhutaan hoitoonohjauksesta. Hoitoonohjauksen tavoitteena on poistaa päihdehaitta työpaikalta sekä 
palauttaa päihdeongelmasta kärsivän työntekijän työkyky.  

Hoitoonohjaus voi tapahtua seuraavasti:  

1. Aluksi työntekijän työkyky arvioidaan työterveyshuollossa. Aloite tähän on saattanut tulla 
joko päihdeongelmaiselta itseltään tai hänen esimieheltään. Jos päihdehoito koetaan 
tarpeelliseksi, hoitoonohjaus käynnistyy.  

2. Hoidonalku pitää sisällään moniammatillista yhteistyötä. Tällöin on 
kyse hoitoonohjausneuvottelusta, johon tulevat paikalle itse päihdeongelmainen henkilö, 
hänen esimiehensä, työterveyshoitaja sekä tarvittaessa myös lääkäri, luottamusmies, 
päihdeyhdyshenkilö ja työsuojeluvaltuutettu. Palaverissa käydään läpi hoitotoimenpiteet, joita 
työntekijä tarvitsee ja kirjataan ne ylös hoitoonohjaussopimukseen. Kuntoutussuunnitelma 
voidaan laatia myös samalla ja käydään läpi potilaan asumis- ja taloustilannetta. Jos henkilöllä 
esiintyy päihdeongelmia, pyritään ne ensi sijassa hoitamaan avohoidolla, jolloin potilas voi asua 
kotonaan ja käydä sieltä vastaanottokäynneillä. Avohoitoa voi toteuttaa myös työssäkäynnin 
yhteydessä.  

3. Lisäksi on tarjolla erilaisia ryhmä-, perhe- tai yksilöterapioita.  
4. Avohoito ei aina yksistään riitä kaikille, joten jos tämä ei tuota apua, voi potilas saada 

paikan laitoshoidosta. Laitoshoito on maksullista, jonne tarvitsee maksusitoumuksen joko A-
klinikalta ja mahdollisesti myös lääkärin lähetteen.  



5. Monipuolisia ilmaisia päihdepalveluita on saatavilla A-klinikoista, joita on ympäri Suomen. A-
klinikat tarjoavat useita eri hoitomuotoja joita on muun muassa terapia keskustelut. A-klinikalle 
ei tarvitse olla lähetettä vaan sinne voi mennä suoraan kuka tahansa.  

6. Suomessa saa julkisten palvelujen ohella myös yksityisiä päihdepalveluita. Näihin asiakas voi 
mennä ilman maksusitoumusta tai lääkärin lähetettä. Yksityisten palvelut ovat maksullisia ja 
nämä asiakkaan tulee maksaa itse. Erilaisia yksityisten tuottamia päihdepalveluita löytyy 
internetistä.  

 
4 Lääkeriippuvuuden ennaltaehkäisy 

Lääkeriippuvuuden syntyminen olisi tärkeää ennaltaehkäistä, sillä lääkityksen lopettaminen on vaikeaa niin 
potilaalle kuin hoitoyksiköllekin, mikäli riippuvuus on ehtinyt syntyä. 

Miten lääkeriippuvuutta voidaan ennaltaehkäistä? 

• Lääkettä määrätessä harkitaan tarkkaan, onko opioidi paras vaihtoehto potilaan kiputilaan.  
• Nuorelle potilaalle tai potilaalle, jolla on aiemmin todettu lääkeriippuvuus tai 

päihdeongelma, tai jonka riski riippuvuuteen on kohonnut, tulisi opioidin määräämistä 
harkita erityisen kriittisesti. 

• Leikkausten tai pienten traumojen hoitoon opioidia parempi vaihtoehto on tulehduskipulääke.  
o Jos päädytään siihen, että opioidi on potilaalle paras vaihtoehto, tulisi vahvaa 

kipulääkettä määrätä vain pieni pakkauskoko kerrallaan.  
• Tuntemattomalle potilaalle ei reseptiä tulisi uusia [83]. 

o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä edellyttää, että lääkäri 
noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta määrätessään väärinkäyttöön 
soveltuvia lääkkeitä, kuten opioideja. Ennestään tuntemattomalle potilaalle ei 
ensimmäisellä vastaanottokäynnillä tule määrätä väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä, 
ellei se ole välttämätöntä. [84] [85] 

o Ennen vahvojen kipulääkkeiden määräämistä tulee hankkia riittävästi tietoa potilasta 
aiemmin hoitaneista yksiköistä, sillä vanhoista sairauskertomuksista voi löytyä viitteitä 
aiemmin havaitusta lääkkeiden väärinkäytöstä. [63] 

• PKV- ja huumausainereseptejä laatiessaan lääkärillä on velvollisuus tehdä kysely 
Reseptikeskukseen potilaan olemassa olevista vastaavista resepteistä ilman potilaan 
lupaa, mikä helpottaa PKV- ja huumelääkkeiden väärinkäytön valvontaa. [84] [86] 
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o Vuoden 2017 alusta alkaen kaikki lääkemääräykset on täytynyt laatia sähköisesti, minkä 
vuoksi reseptejä on nykyään lähes mahdoton väärentää [87] [61]. 

• On huolehdittava, ettei potilasta näkemättä reseptejä uusimalla lääkitys niin sanotusti "unohdu 
päälle" [44]. 

• Valvira suosittelee opioidilääkehoidon aloituksessa hitaasti vaikuttavia valmisteita ja 
annoksen suurentamista vain lääketieteellisin perustein. 

• Kipupoliklinikkaa kannattaa konsultoida etenkin, jos potilas on nuori, kiputila on epäselvä, 
hoidosta on tulossa pitkä, potilaalla on psykososiaalisia ongelmia tai taustalla on päihteiden 
käyttöä [22].  

• Riippuvuusriski on arvioitava jokaisen potilaan kohdalla erikseen. Lääkitystä aloitettaessa 
on potilaan kanssa keskusteltava lääkkeen riippuvuusriskistä ja muista haittavaikutuksista sekä 
hoidon kestosta ja sovittava seurantakäynti mahdollisimman pian. [88] 

• Lääkkeiden väärinkäytön ehkäisemiseksi voidaan käyttää apteekkisopimusta, jolloin potilas 
sitoutuu kirjallisella sopimuksella yhden lääkärin tai hoitopisteen määräämään lääkehoitoon.  

o Sopimukseen kuuluu lisäksi se, että potilas voi noutaa väärinkäyttöön soveltuvia 
lääkkeitä vain yhdestä apteekista [13].  

o Apteekkisopimus on syytä tehdä, mikäli lääkkeiden väärinkäytöstä on pienikin 
epäilys [63].  

• Valvira ohjeistaa säännöllisiin tapaamisiin, joissa arvioidaan lääkkeen tarvetta ja tehoa 
sekä punnitaan käytöstä aiheutuvaa hyötyjen ja haittojen suhdetta.  

o Nämä osaltaan ennaltaehkäisevät kipulääkkeiden väärinkäyttöä. Hoidon aikana tulee 
seurata potilaan toipumista ja oireita sekä tarkkailla, että sovittu annostus ei ylity. [22] 

o Akuutin tilanteen helpottaessa on lääkitys pyrittävä purkamaan mahdollisimman 
nopeasti, ja purkamisen mahdollisuutta onkin arvioitava säännöllisesti [88]. 

• Opioidin käytön pitkittyessä käytön syy tulisi selvittää ja harkita muita kivunhoidon 
mahdollisuuksia, kartoittaa taustalla olevia muita ongelmia ja tarvittaessa aloittaa 
vieroitushoito [83]. 

o Lääkeriippuvuudesta irtaantuminen vaatii usein avo- tai laitosmuotoista 
lääkevieroitushoitoa, jonka tavoitteena on päihdekierteen katkaisu, vieroitusoireiden 
hoito ja jatkohoidon suunnittelu. Vieroitushoidossa lääkeannosta pienennetään vähitellen 
ja sen toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön asetus 33/2008. [10] [43] [89] 

 
5. Case-tehtävät 

Harjoitelkaa pareittain tai ryhmissä seuraavia case-harjoituksia aiemmin opittuja menetelmiä hyödyntäen. Yksi 
voi esittää hoitajaa, toinen asiakasta ja kolmas esimerkiksi asiakkaan omaista. Mikäli pari- tai 
ryhmätyöskentely ei ole mahdollista, voi tapauksia pohtia myös itsenäisesti. Harjoitusten aikana voitte viedä 
tapausta haluamaanne suuntaan. Hyödyntäkää harjoituksissa erilaisia riippuvuuden tunnistamista helpottavia 
mittareita, Huolen vyöhykkeitä ja Huolen puheeksioton ennakointilomaketta sekä motivoivan haastattelun 
periaatteita. Tarvittaessa pohtikaa, missä muutosvaiheessa asiakas voisi olla tällä hetkellä ja edetkää 
tilanteessa muutosvaihemallin mukaisesti. 

Apukysymyksiä: 

1. Miten lähtisitte hoitajana kartoittamaan tilannetta? 
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2. Voiko kyseessä olla lääkkeiden väärinkäyttö? Jos vastasitte kyllä, niin mitkä asiat voisivat viitata 
lääkkeen väärinkäyttöön tai lääkeriippuvuuteen?  

3. Onko havaittavissa opioidin aiheuttamia haittavaikutuksia, toleranssia tai vieroitusoireita? 
4. Miten tilanne voisi edetä vastaanoton jälkeen?  
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Metatiedot 

Nimeke: Oppimateriaali harjoituksineen opioidien aiheuttaman lääkeriippuvuuden varhaisesta tunnistamisesta 
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Tekijä: Tiihonen Henna; Ollila Jutta; Honkanen Hilkka; Suua Pirkko 

Aihe, asiasanat: ennaltaehkäisy, hoitoonohjaus, kivunhoito, lääkeriippuvuus, lääkkeet, opiaatit, opioidit, 
puheeksiotto, tunnistaminen, varhainen puuttuminen, väärinkäyttö 
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Tiivistelmä: Oppimateriaalin tavoitteena on parantaa hoitotyön opiskelijoiden valmiuksia tunnistaa ja puuttua 
opioidikipulääkkeiden väärinkäyttöön ja niiden aiheuttamaan riippuvuuteen käytännön työelämässä. Materiaali 
käsittelee aihetta lähinnä terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan näkökulmasta, mutta siitä voivat hyötyä myös 
muut sosiaali- ja terveysalalla opiskelevat tai siellä jo työskentelevät alan ammattilaiset. 
 
Oppimateriaali sisältää aiheeseen liittyvää teoriatietoa sekä erilaisia oppimistehtäviä. Teorian rinnalla kulkee 
loogisesti etenevä tarina, jonka tarkoituksena on konkretisoida teoriaa. Tarinan yhteydessä on erilaisia 
pohdintatehtäviä, jotka helpottavat tiedon soveltamista käytäntöön ja siten syventävät oppimista. 
Oppimateriaalin lopussa on lisäksi kuusi erilaista case-tehtävää, joiden tarkoituksena on herätellä opiskelijoita 
siihen, kuinka erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä lääkeriippuvuutta voi ilmetä. 
 
Oppimateriaalia harjoituksineen voidaan hyödyntää itsenäisessä opiskelussa, pari- ja ryhmätyöskentelyssä sekä 
opettajalähtöisillä harjoitustunneilla. 
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