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1 JOHDANTO 

Päihdeongelmat ovat merkittävä terveysuhka yhteiskunnalle sekä päihdeongel-

maisen psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitok-

sen (2018a) mukaan alkoholi on Suomen käytetyin päihde, ja arviolta puoli mil-

joona suomalaista ylittää alkoholin riskikäytön rajat. Huumeiden käyttö Suo-

messa on alkoholin käyttöä maltillisempaa. Varjosen (2015, 48) mukaan vuonna 

2012 Suomessa oli 18 000 - 30 000 amfetamiinin tai buprenorfiinin ongelmakäyt-

täjää, mutta viime aikoina etenkin kannabiksen ja metamfetamiinin käyttö näyttää 

kasvaneen (Käypähoitotyöryhmä Huumeongelmaisen hoito 2018). 

Valtakunnallisesti erilaisia päihdehuollon avopalveluita, kuten A-klinikka ja nuori-

soasema, käyttäviä asiakkaita oli noin 48 000 vuonna 2013. Hoitovuorokausia 

katkaisuhoitoasemilla ja laitoskuntoutuksessa kertyi yhteensä noin 257 000 

vuonna 2013. Tilastot siis osoittavat, että suuri määrä ihmisiä käyttää erilaisia 

päihdehuollon palveluita (Päihdetilastollinen vuosikirja 2014, 140-141). Lapin sai-

raanhoitopiirin päihdepalveluiden toimintaa ja prosesseja on kehitetty viime ai-

koina niin laitoskuntoutuksessa kuin avohoidossakin, joten on tärkeää ottaa näitä 

palveluita käyttävien ihmisten kokemukset osaksi toiminnan kehittämistä. 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on havainnoida ja kuvailla päihdepalveluiden 

asiakkaiden kokemuksia avohoidosta ja laitoskuntoutuksesta. Tavoitteena on 

tuoda esille lisätietoa, koskien asiakkaan kokemuksia sekä palautetta nykytilan-

teesta. Opinnäytteen aiheen valitsimme siksi, että mielestämme on tärkeää tuoda 

asiakkaan kokemukset osaksi hoidon ja kuntoutuksen kehittämistä. Hoitotyön eri-

koisaloista mielenterveys- ja päihdehoitotyö on lähellä molempien sydäntä ja ha-

lusimme tehdä opinnäytetyön, josta on konkreettista hyötyä muillekin, kuin meille 

opinnäytteen tekijöille. Toimeksiantajana toimii Lapin sairaanhoitopiirin päihde-

palveluiden tulosyksikkö. Aiheen valintaan vaikuttivat molempien kiinnostus ai-

heeseen, sekä työelämälähtöinen toimeksianto. Opinnäytetyössä tuotetaan uutta 

tietoa, sillä aikaisemmin Lapin sairaanhoitopiirin päihdepalveluiden tulosyksi-

kössä ei ole vastaavaa tutkimusta asiakkaiden kokemuksista tehty. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla päihdekuntoutujan kokemuksia hoidosta 

ja kuntoutuksesta päihdepalvelujen laitoskuntoutuksessa sekä avohoidossa. Tut-

kimme ja keräämme asiakkaan kokemuksia hoidosta ja kuntoutuksesta. Asia-

kasta haastattelemalla selvitämme, miten hoito on asiakkaan mielestä edennyt, 

mitä haasteita matkalla on tullut (esim. repsahdukset) ja mitkä ovat olleet myötä-

vaikuttavia tekijöitä asiakkaan kuntoutumisessa.  

Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille lisätietoa koskien asiakkaan kokemuk-

sia. Opinnäytetyöstä on hyötyä asiakkaille, joiden kokemukset nostetaan esille. 

Toimeksiantajalle sekä ammattilaisille käytännön työhön opinnäytetyön tulokset 

antavat kehityskohteita sekä palautetta nykytilanteesta. Opinnäytetyöstä myös 

opinnäytteen tekijät saavat tutkimuskokemuksen lisäksi työvälineitä tulevaisuu-

den ammattilaisina toteuttaessaan asiakas-/potilaslähtöistä päihdehoitotyötä. 

Tutkimuskysymykset: 

1. Millaisia kokemuksia päihdepalveluiden asiakkailla on saamastaan hoi-

dosta? 

2. Millaisia kehittämisideoita asiakkaan kokemusten perusteella nousee? 
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3 PÄIHDEPALVELUT LAPIN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 

3.1 Päihdepalveluiden tulosyksikkö 

Päihdepalveluiden tulosyksikkö kuluu Lapin sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden tulosalueeseen. Opinnäytteessä käytämme päihdepalvelui-

den tulosyksiköstä nimitystä päihdepalvelut.  Päihdepalveluiden tavoitteena on 

tuottaa hoitoa ja kuntoutusta yli 18-vuotiaille lappilaisille, joilla on riippuvuuson-

gelma alkoholia, lääkkeitä, huumeita, rahapelaamista tai seksiä koskien. Vuonna 

2017 Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalue ja Rovaniemen kaupungin 

mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyivät, joten päihdepalvelut vastaavat ko-

konaisuudessaan yli 25-vuotiaiden rovaniemeläisten avohoidosta a-klinikalla 

(Bergman 2019; Passoja 2017.) 

 

Päihdepalveluiden hoidon ja kuntoutuksen pääpisteenä on riippuvuuden hoito, 

mutta kuntoutuksessa ja hoidossa otetaan huomioon myös asiakkaan somaatti-

nen ja psyykkinen terveys sekä asiakkaan sosiaalinen tilanne. Asiakkaan lisäksi 

hoidossa huomioidaan omaiset. Päihdepalveluiden toimintaa ohjaavat arvot ovat 

avoimuus, kuulluksi tuleminen, tasavertaisuus, voimavarojen tukeminen ja keski-

näinen kunnioitus. Päihdepalveluiden arvot ovat luotu organisaation, eli Lapin 

sairaanhoitopiirin arvojen mukaisesti (Bergman 2019; Sirkka 2018.) 

 

Konsultointi sekä alueellinen koulutus kuuluvat myös päihdepalveluiden toimin-

taan. Esimerkiksi opioidikorvaushoito-ohjeistus on jaettu muihinkin Lapin sairaan-

hoitopiirin kuntiin, jotta opioidikorvaushoitoa voidaan toteuttaa asiakkaan kotikun-

nassa yhtä laadukkaasti kuin Rovaniemellä. Päihdepalvelut osallistuvat myös 

alueellisesti päihdehaittojen ennaltaehkäisyn suunnitteluun. Päihdepalveluissa 

on kaksi työyksikköä. A-klinikka vastaa asiakkaiden avohoidosta ja Lapin päihde-

klinikka tarjoaa laitoskuntoutusta (Bergman 2019). 

3.2 Avohoito 

A-klinikalla tarjotaan apua pääasiassa päihderiippuvuuksiin, mutta myös peliriip-

puvuuksiin ja uutena linjauksena seksiriippuvuuksiin yli 18-vuotiaille lappilaisille 
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ja yli 25-vuotiaille rovaniemeläisille. Alle 25-vuotiaiden rovaniemeläisten avohoi-

dosta vastaa Rovala Setlementin Romppu. A-klinikan moniammatilliseen tiimiin 

kuuluvat ylilääkäri, päihdepsykiatri, psykiatriaan erikoistuva lääkäri, sosiaalityön-

tekijöitä, sairaanhoitajia, lähihoitaja sekä osastonsihteeri. A-klinikan pääasialli-

nen toimipiste sijaitsee Rovaniemen keskustassa Valtakadulla. Opioidikorvaus-

hoitoa annetaan Pienteollisuustalon tiloissa Pohjolankadulla (Bergman 2019.) 

A-klinikan toimintaan kuuluu suunnitelmallinen hoito- ja kuntoutustyöskentely sai-

raanhoitajan ja sosiaalityöntekijän toteuttamana, lääkärin vastaanotot sekä opioi-

dikorvaushoito. Lisäksi A-klinikan toimintaan kuuluu arviointitiimi, joka on niin sa-

nottua matalan kynnyksen palvelua, jossa arvioidaan päihde- ja riippuvuushoidon 

tarvetta. Pääsääntöisesti asiakkuus päihdepalveluissa alkaa tätä kautta. (Berg-

man 2019.) 

A-klinikka tekee maakuntien lisäksi tiivistä yhteistyötä muiden mielenterveys- ja 

päihdepalveluiden tulosalueen toimijoiden kanssa, esimerkiksi työparityösken-

tely, sekä kolmannen sektorin toimijoiden, kuten Rompun kanssa. Muita yhteis-

työtahoja on aikuissosiaalityö, lastensuojeluviranomaiset, poliisi, Rovaniemen 

kaupungin päihdetukiasunnot, ryhmäkodit, rikosseuraamuslaitos, Eduro, aptee-

kit, labrat ja terveyskeskuksien tiimit (Bergman 2019.) 

3.3 Laitoskuntoutus 

Lapin päihdeklinikka on Lapin sairaanhoitopiirin päihdepalveluihin kuuluva 12-

paikkainen kuntoutuslaitos, joka sijaitsee fyysisesti Muurolassa muiden mielen-

terveys- ja päihdepalveluihin kuuluvien osastojen yhteydessä. Käytämme opin-

näytteessä jatkossa nimitystä päihdeklinikka. Asiakkaina ovat pääsääntöisesti yli 

18-vuotiaat lappilaiset, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista laitosmuotoista hoi-

toa ja kuntoutusta riippuvuusongelmaansa. Hoitoon tarvitaan maksusitoumus 

sekä lääkärin lähete asiakkaan omasta kunnasta (Sirkka 2018.) 

 

Päihdeklinikan tarjoamia palveluita ovat vieroitushoito, opioidikorvaushoidon ar-

viot, opioidikorvaushoidon aloitukset ja opioidikorvaushoitolääkkeiden vaihto 

sekä päihdekuntoutus ja siihen liittyvät intervallijaksot. Päihdeklinikalla tehdään 
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myös muutamia korvaushoidon arviointeja polikliinisesti vuosittain. Vaikkakin kor-

vaushoidon järjestäminen on A-klinikan vastuulla, myös päihdeklinikalla toteute-

taan opioidikorvaushoitoa polikliinisesti Muurolan kylällä asuville asiakkaille 

(Sirkka 2018; Bergman 2019.)  

 

Päihdeklinikan hoito ja kuntoutus perustuu yhteisökuntoutukseen, jossa siis yh-

teisöllä on tärkeä rooli. Yhteisökuntoutuksessa painottuvat avoimuus, kuulluksi 

tuleminen, tasavertaisuus, voimavarojen tukeminen ja keskinäinen kunnioitus. 

Vertaistuella on myös merkittävä rooli. Asiakkaiden toiminnallisuutta tuetaan eri-

laisin ryhmin ja aktiviteetein. Ryhmissä käsitellään mm. omaa päihteiden käyttöä, 

omia voimavaroja sekä annetaan tietoa ja kannustetaan terveempään elämään. 

Ryhmien lisäksi hoidossa ja kuntoutuksessa toteutetaan psykososiaalista hoitoa 

omahoitajatyöskentelyn muodossa. Päihdeklinikalla asiakkaiden hoidosta ja kun-

toutuksesta vastaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu päihdelääkäri, sairaan-

hoitajia, lähi- ja mielenterveyshoitajia, sosiaalityöntekijä, liikuntaterapeutti sekä 

laitoshuoltaja (Sirkka 2018). 
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4 PÄIHDEKUNTOUTUS 

4.1 Päihdekuntoutuja 

Tässä opinnäytetyössä päihdekuntoutujalla tarkoitetaan päihdeongelmaista hen-

kilöä, joka on kuntoutumassa sairaudestaan päihdepalveluiden tuella. Kuntoutuk-

sen tavoitteena on edistää päihdekuntoutujan toimintakykyä, itsenäistä selviyty-

mistä ja hyvinvointia. Päihdekuntoutus on sosiaalista kuntoutusta, jolla tuetaan 

vaikeasti syrjäytyneiden ihmisten paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Sosi-

aalinen kuntoutus on osa moniammatillista kuntoutusjärjestelmää, johon päihde-

kuntoutujien kohdalla yhdistetään päihde- ja tarvittaessa myös mielenterveys-

hoito (Sosiaali- ja terveysministeriö.) 

 

Tavoitteena päihdekuntoutuksella on asiakkaan tukeminen arkielämän taitojen 

oppimiseen, päihteettömään arjenhallintaan, osallistavaan toimintaan, kuten työ 

ja opiskelu, tarvittavien taitojen opetteluun sekä ryhmässä toimimiseen. Sosiaali-

seen kuntoutukseen käytettäviä välineitä voivat olla muun muassa toiminnalliset 

ryhmät, vertaistuki sekä muut päihdekuntoutujalle tarjottavat tukitoimet. Päihde-

kuntoutus on kokonaisvaltaista työskentelyä, jossa huomioidaan ihminen psyyk-

kisenä, fyysisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena (Sosiaali- ja terveysministeriö.) 

4.2 Päihderiippuvuus 

Päihderiippuvuus on aineellinen riippuvuus. Kansainvälisen ICD-10-luokituksen 

mukaisesti kyseessä on päihderiippuvuus, mikäli henkilöllä täyttyy kolme tai use-

ampi kuudesta diagnostisesti kriteeristä yhtäaikaisesti vähintään kuukauden ajan 

tai toistuvasti 12 kuukauden aikana. Päihderiippuvuuden oireita on voimakas 

himo tai pakonomainen tarve päihteen käytölle, heikentynyt kyky hallita päihteen 

käytön aloittamista, annostelua ja lopettamista. Riippuvuudesta kertoo päihteen 

käytön lopettamisen tai vähentämisen yhteydessä ilmenevät vieroitusoireet, joi-

den vuoksi riippuvaiset ihmiset aineiden käyttöä yleensä jatkavat. Päihteiden tois-

tuvan ongelmakäytön seurauksena ihmiselle kehittyy toleranssi käyttämäänsä ai-

neeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin euforisen tunteen antava annos ei 

enää riitäkään, ja ainetta joudutaan ottamaan tiheämmin ja/tai suurempia annok-

sia. Päihderiippuvuudessa päihteiden käytöstä muodostuu elämän keskipiste. 
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Asiat, joita ihminen aiemmin tykkäsi tehdä ja joista hän sai mielihyvää, jäävät 

taka-alalle joko osittain tai kokonaan. Suuren osan ajasta voi viedä päihteen 

hankkiminen, käyttäminen tai päihteen vaikutuksista toipuminen. Olennaista 

päihderiippuvuudelle on päihteen käytön jatkaminen, vaikka sen aiheuttamat hai-

tat olisivat hyvin käyttäjällä tiedossa (Heinälä, Kuoppasalmi & Lönnqvist 2014, 

492-497.) 

Päihderiippuvuutta voidaan tarkastella biopsykososiaalisena ilmiönä. Biologisen 

näkemyksen mukaan käyttäjän keskushermostoon vaikuttavan aineen toistuva 

käyttö aiheuttaa aivoille häiriötilan, joka pitää yllä riippuvuutta. Psykologisen nä-

kemyksen mukaan päihdyttävällä aineella haetaan pakonomaisesti helpotusta 

psyykkiseen pahaan oloon. Sosiaalisen näkemyksen mukaan ihmisen sosiaali-

nen ympäristö (esimerkiksi ystäväpiiri, asuinalue) vaikuttaa keskeisesti asentei-

siin päihteiden käyttöä kohtaan sekä niiden käyttöön. Perinnöllisillä tekijöilläkin 

on merkitystä riippuvuuden synnyssä. Geneettisillä eroavaisuuksilla voidaan se-

littää noin puolet päihteiden käytön aloittamisesta ja noin 70% päihteiden käytön 

jatkamisesta. Edellä mainittuihin seikkoihin vaikuttavat dopamiinireseptoreiden 

määrä ja jakaantuminen, peritty reseptorityyppi sekä periytyvä piirreominaisuus, 

jolla on suora yhteys tautialttiuden kanssa (Helamo 2009.) 

Päihteitä käytetään yleensä niiden päihdyttävien ja mielihyvää tuottavien vaiku-

tuksiensa vuoksi. Kokeilun halu, ympäristön painostus, psyykkinen pahoinvointi 

tai esimerkiksi helppo saatavuus voivat saattaa ihmisen kokeilemaan päihteitä. 

Kertakokeilu harvoin tekee ihmistä riippuvaiseksi, mutta toistuvalla käytöllä riip-

puvuuden riski kasvaa. Riippuvuuden syntymisen aiheuttavat ihmisen aivoihin 

miljoonien vuosien kehityksen seurauksena juurtuneet oppimismekanismit. Ihmi-

sen mielihyvähakuisuus ohjaa häntä toistamaan toimintoja, jotka hänelle ovat 

hyödyllisiä tai tuottavat välitöntä mielihyvää.  Päihteiden kanssa samoja biokemi-

allisia ja psykologisia muutoksia ihmisen aivoissa aiheuttaa esimerkiksi rakastu-

minen. Päihteiden mielihyvää aiheuttava vaikutus johtuu aivojen mesolimbisen 

dopamiiniradan aktivoitumisesta ja tästä aiheutuneesta dopamiinin vapautumi-

sesta aivojen accumbens-tumakkeeseen. Riippuvuuden kehittyessä aineen mie-

lihyvää tuottava vaikutus vähenee ja jopa väistyy. Voimakkaassa riippuvuudessa, 

eli addiktiossa, ainetta käytettäessä saavutetaan mielihyvän sijasta niin sanotusti 

normaali olotila. Riippuvuus voi olla fyysistä tai psyykkistä riippuvuutta, tai näitä 
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molempia yhtäaikaisesti (Heinälä, Kuoppasalmi & Lönnqvist 2014, 492-495; He-

lamo 2009; Holopainen 2005.) 

Riippuvuuden syvetessä addiktioon ihmisellä on pakko käyttää ainetta, vaikka ei 

haluaisi. Addiktio johtuu käyttäjän kroonisesta motivaatiojärjestelmän häiriöti-

lasta, jonka taustalla monesti on jo jotain aikaisempaa motivaatiojärjestelmän häi-

riöitä, kuten ahdistusta tai masennusta. Psyykkisessä riippuvuudessa totutusta 

tavasta on vaikea päästä eroon, sekä vieroitusoireet liittyvät pääasiassa aineen 

tuottamaan olotilaan, eivätkä fyysisiin oireisiin. Fyysisessä riippuvuudessa fyysi-

set vieroitusoireet voivat olla jopa hengenvaarallisia ja ihminen tarvitsee ainetta 

hermoston normaalitoiminnan turvaamiseksi (Helamo 2009; Holopainen 2005.) 

4.3 Päihteet ja niiden vaikutukset 

Päihteiksi luokitellaan aineet, jotka vaikuttavat keskushermoston palkitsemis- ja 

mielihyväjärjestelmien kautta aivojen toimintaan ja rakenteisiin. Tavallisimpia 

päihteitä ihmiskunnassamme ovat tällä hetkellä kahvi, tee, alkoholi ja tupakka. 

Kahvissa ja teessä päihdyttävä aine on kofeiini, joka piristävän vaikutuksensa 

lisäksi aiheuttaa riippuvuutta. Tupakassa voimakasta riippuvuutta aiheuttaa niko-

tiini. Kofeiinilla ja nikotiinilla ei ole päihdekäyttöön soveltuvaa päihdyttävää vaiku-

tusta (”päihdekäyttöarvoa”), joten niihin ei tässä opinnäytetyössä paneuduta tä-

män enempää (Huttunen 2018.) 

Alkoholin lisäksi päihdekäyttöön soveltuvia päihteitä ovat huumausainelaissa var-

sinaisiksi huumausaineiksi luokitellut huumeet. Huumaaviin tarkoituksiin käytet-

tynä pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavat lääkkeetkin luokitellaan päih-

teeksi. Myös esimerkiksi maaleja, liimoja, liuottimia ja bensiiniä voidaan käyttää 

imppaamalla päihdyttäviin tarkoituksiin (Heinälä, Kuoppasalmi & Lönnqvist 2014, 

485-488.) Huumeista Suomessa eniten käytetään kannabistuotteita (hasis ja ma-

rihuana), heroiinia sekä muita opiaatteja, kokaiinia, amfetamiinia, metamfetamii-

nia, ekstaasia, LSD:tä ja gammaa (GHB) (Huttunen 2018; Poliisi). 
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4.3.1 Alkoholi 

Alkoholi on yksi maailmanlaajuisesti käytetyimmistä päihteistä. Alkoholi on lailli-

nen päihde. Sitä käytetään ruoka- ja seurustelujuomana, eri kulttuureissa eri mit-

tasuhteissa. Suomalaisessa kulttuurissa alkoholin käytössä on yleistä humalaha-

kuinen juominen. Suomessa alkoholijuomaksi luokitellaan yli 2,8 % alkoholia si-

sältävät juomat (Heinälä, Kuoppasalmi & Lönnqvist 2014, 511, 512.) 

Runsaalla alkoholinkäytöllä on monia välittömiä vaikutuksia. Alkoholipitoisuuden 

noustessa veressä, eli niin sanotussa nousuhumalassa vaikutukset ovat voimak-

kaampia kuin alkoholipitoisuuden laskiessa eli niin sanotussa laskuhumalassa. 

Nousuhumalassa ihminen voi olla esimerkiksi hilpeä, puhelias ja tavallista estot-

tomampi. Laskuhumalassa olo voi tuntua esimerkiksi alakuloiselta, aloitekyvyttö-

mältä ja väsyneeltä. Alkoholin poistuttua aivoista alkaa humalasta toipuminen, 

niin sanottu krapula, joka on käytännössä oireiltaan vieroitustila. Alkoholi kuivat-

taa elimistöä sekä laskee verensokeria, joka aiheuttaa fyysisiä oireita; esimerkiksi 

väsymystä, päänsärkyä, janoa ja pahoinvointia (Poikolainen 2018.; Kylmänen 

2016.) 

Alkoholilla on moninaisia vaikutuksia keskushermostossa; se vaikuttaa solukal-

voilla muun muassa erilaisiin ionikanaviin sekä useisiin reseptoreihin. Toistuvan 

ja pitkittyneen, eli kroonisen alkoholin käytön seurauksena kaikkiin näihin järjes-

telmiin tulee muutoksia hermoston pyrkiessä sopeutumaan alkoholin vaikutuk-

siin. Tästä seuraa toleranssin, sekä psyykkisen ja fyysisen riippuvuuden synty-

minen (Kiianmaa & Seppälä 2015.) 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL on listannut (päivitetty 2018) riippuvuuspo-

tentiaalin mukaan riippuvuutta aiheuttavat aineet. Listauksessa on tarkasteltu ai-

neen aiheuttamaa riippuvuutta, vieroitusoireita, toleranssia, vahvistusta sekä ai-

neen päihdyttävyyttä. Tilastossa on käytetty asteikkoa 1-6, jossa 1=matalin arvo 

ja 6=korkein arvo. Aineen aiheuttamaa riippuvuutta on listauksessa tarkasteltu 

siten, kuinka vaikeaa aineen käytön lopettaminen on, kuinka yleistä on käytön 

aloittaminen uudelleen raitistumisen jälkeen sekä riippuvuuteen päätyvien käyt-

täjien määrä verrattuna kaikkiin aineen käyttäjiin. Vieroitusoireilla tarkoitetaan 
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säännöllisen käytön lopettamisen aiheuttamia fyysisiä tai psyykkisiä oireita ja nii-

den voimakkuutta sekä yleisyyttä. Vahvistuksella tarkoitetaan positiivista tai ne-

gatiivista vahvistusta, esimerkiksi mielihyvän kokeminen on positiivinen vahvistus 

ja vieroitusoireiden välttämiseen johtavan käyttäytymisen yleistyminen on nega-

tiivinen vahvistus.  Aineen päihdyttävyydellä tarkoitetaan keskushermoston muut-

tunutta toimintatilaa (THL 2018b.) 

Riippuvuudesta alkoholi on saanut kolme, vieroitusoireista kuusi, toleranssista 

neljä, vahvistuksesta neljä ja päihdyttävyydestä kuusi pistettä. Riippuvuuspoten-

tiaalin mukaan vertailtuna alkoholi aiheuttaa eniten riippuvuutta listassa oleviin 

muihin laillisiin päihteisiin, nikotiiniin ja kofeiiniin, sekä laittomiin päihteisiin, koka-

iiniin ja kannabikseen verrattuna (THL 2018b.) Runsas alkoholinkäyttö voi aiheut-

taa paljon sairauksia, kuten esimerkiksi tapaturmia, masennusta, vatsan alueen 

sairauksia, sekä toimintakyvyn heikkenemistä. Krooninen alkoholin käyttö lisää 

riippuvuuden lisäksi riskiä sairastua parantumattomaan somaattiseen sairauteen, 

kuten esimerkiksi maksakirroosiin (Poikolainen & Seppä 2013.) 

4.3.2 Kannabis 

Kannabiksessa päihdyttävä aine on tetrahydrocannibinoli (THC), joka vaikuttaa 

keskushermoston tyypin 1 kannabinoidireseptoreihin (CB1-reseptoreihin). CB1-

reseptoreihin vaikuttavat endokannabinoidit säätelevät mielialaa, muistia, kogni-

tiota, unta sekä ruokahalua. Kannabista käytetään yleensä polttamalla, muun 

muassa omatekoisena savukkeena eli ”jointtina”. Kannabiksen akuutit vaikutuk-

set ovat voimakkaimmillaan noin 30 minuutin kohdalla aineen nauttimisesta, ja 

vaikutukset kestävät kahdesta neljään tuntia. Pienellä tai keskisuurella kanna-

bisannoksella psyykkisiä vaikutuksia ovat muun muassa muistin ja keskittymis-

kyvyn huononeminen, estojen väheneminen, hilpeys sekä unihäiriöt. Fyysisiä vai-

kutuksia ovat muun muassa kasvanut ruokahalu, erityisesti makeanhimo, taky-

kardia, verenpaineen lasku, kuivat ja verestävät silmät, suun kuivuminen, seksu-

aalisten kokemusten vahvistuminen sekä psykomotorisen koordinaation heikke-

neminen. Suurella annoksella ja akuutissa myrkytyksessä vaikutuksia ovat muun 

muassa psykomotoriikan, muistin ja keskittymiskyvyn heikkeneminen, ahdistu-

neisuus, paniikki, paranoia, muut psykoosioireet ja psykoosi (Huumeongelmai-

sen hoito Käypähoito-työryhmä 2018.; Havio, Inkinen & Partanen 2008, 84-85.) 
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Kroonisella kannabiksen käytöllä on vaikutuksia kognitiiviseen toimintakykyyn. 

Tämä ilmenee muun muassa huonona keskittymiskykynä, verbaalisen muistin 

heikkenemisenä, monimutkaisten asioiden jäsentämisen ja integroinnin vaikeu-

tena, sekä oppimisvaikeuksina ja suoritustason laskuna. Edellä mainitut kognitii-

viset vaikutukset ovat yleensä lieviä ja ne ilmenevät yli 10 vuoden päivittäiskäytön 

jälkeen. Niiden lisäksi kannabiksen pitkäaikaiskäytöllä on myös muita vaikutuksia 

ja riskejä. Psyykkisistä ongelmista jatkuvan kannabiksen pitkäaikaiskäytön yhtey-

dessä esiintyy masennusta ja ahdistuneisuutta, unihäiriöitä, syrjäytyminen ja psy-

koosisairauden puhkeaminen. Kannabiksen pitkäaikaiskäyttö vaikuttaa negatiivi-

sesti hedelmällisyyteen ja aiheuttaa raskauden aikana käytettynä sikiölle alhaista 

syntymäpainoa. Suun limakalvojen kuivumisen vuoksi hampaat reikiintyvät hel-

pommin. Edellisten somaattisten ongelmien lisäksi kannabiksen jatkuva käyttö 

aiheuttaa keuhkoputken ärtymistä ja sen seurauksena tulehduksia hengitys-

teissä. Lisäksi pitkäaikaiskäyttö lisää riskiä ajautua rikolliseen toimintaan käytön 

rahoittamiseksi sekä alkoholin ja muiden huumeiden liikakäyttöön (Huumeongel-

maisen hoito Käypähoito-työryhmä 2018.; Havio, Inkinen & Partanen 2008, 84-

85.) 

THL:n riippuvuuspotentiaalin mukaan tehdyssä riippuvuutta aiheuttavien ainei-

den vertailussa kannabis sai riippuvuudesta yhden, vieroitusoireista yhden, tole-

ranssista yhden, vahvistuksesta kaksi ja päihdyttävyydestä kolme pistettä. Koko-

naispisteiltään kannabis sijoittui listan viimeiseksi riippuvuuspotentiaaliltaan. Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos muistuttaa kuitenkin, ettei alhainen pistemäärä tar-

koita, että ainetta olisi turvallista käyttää (THL 2018b.) 

4.3.3 Heroiini ja muut opioidit 

Heroiini ja muut opioidit kategoriasta Suomessa väärinkäytetään eniten ”muita 

opioideja”. Pääasiassa käytetään voimakkaan kivun hoitoon tarkoitettuja lääk-

keitä, muun muassa tramadolia, ja kodeiinia. Laittomilla huumemarkkinoilla 

buprenorfiini on noussut käytetyimmäksi opioidiksi. Opioidien alkuperäinen käyt-

töindikaatio on ollut voimakkaiden kiputilojen hoito. Myöhemmin bubrenorfiinin 

havaittiin sopivan kivunhoidon lisäksi opiaattiriippuvaisten vieroitus- ja korvaus-

hoitolääkkeeksi. Päihdekäytössä buprenorfiinia käytetään yleensä suonensisäi-
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sesti, joka lääkeaineen rakenteen ja -muodon (tabletti) vuoksi voi aiheuttaa suo-

niin erilaisia vaurioita sekä tulehduksia. Lääkeainetta voi myös nuuskata nenän 

limakalvoille. Akuuttivaikutuksia opiaateilla ovat muun muassa euforia, sekavuus, 

pulssin hidastuminen, verenpaineen lasku, ruokahaluttomuus ja ärsykkeille rea-

goimisen heikkeneminen. Satunnaisella käytöllä opioidit vaikuttavat ihmiseen eu-

forisesti, mutta opioideihin kasvaa hyvin nopeasti toleranssi, jonka seurauksena 

pitkäaikaiskäytöllä ei euforista olotilaa enää saavuteta. Tällöin ainetta on nautit-

tava, jotta voidaan saavuttaa normaali, vieroitusoireeton olotila. Suonensisäinen 

käyttö lisää edellä mainittujen haittojen lisäksi riskiä saada veriteitse tarttuva tauti, 

esimerkiksi C-hepatiitti (Käypähoito-suositus 2018.; Karttunen & Mäenpää 2017.; 

Havio, Inkinen & Partanen 2008, 88-90.) 

Opioidien mielihyvän tunnetta lisäävä, kipua lievittävä ja hengitystä lamaava vai-

kutus johtuu opioidin µ-opioidireseptoreita aktivoivasta vaikutuksesta keskusher-

mostossa. Eri lääkeaineilla on toimintamekanismeissaan jonkin verran eroavai-

suuksia. Osa lääkeaineista vaikuttaa µ-opioidireseptoreiden ohella esimerkiksi 

serotoniinin ja noradrenaliinin säätelyyn. Opioideilla on parasympaattista her-

mostoa lamaava vaikutus, jonka vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi ummetuk-

sena tai jopa hengityslamana. Opioidien myrkytysoireet, eli yliannostusoireet ovat 

hengityslama, heikko pulssi, hapen puute, lihaskouristukset, pahoinvointi ja 

kooma. Vieroitusoireita opioidin käytön lopettamisesta voivat olla esimerkiksi kiih-

tyminen, vapina, kuume, hikoilu ja oksentelu. Opiaattien pitkäaikaisen ongelma-

käytön yhtäkkinen lopettaminen ilman asianmukaista korvaushoitoa voi aiheuttaa 

sydämenpysähdyksen ja täten äkkikuoleman (Karttunen & Mäenpää 2017.) 

4.3.4 Stimulantit 

Kaikista keskushermostoa kiihdyttävistä aineista käytetään yhteisnimitystä stimu-

lantti. Amfetamiini ja sen johdannainen, metamfetamiini luokitellaan stimulan-

teiksi. Suomessa amfetamiiniakin käytettiin alun perin lääkkeenä. Sitä on käytetty 

muun muassa vaikeaan nenän tukkoisuuteen ja piristeenä laihdutukseen ja ma-

sennuksen hoitoon. Toisen maailmansodan aikana sotilaille annettiin amfetamii-

nia hälytysvalmiutta tehostamaan. Amfetamiini luokiteltiin Suomessa huumaus-

aineeksi 1968-luvulla, jonka jälkeen sen lääkekäyttö Suomessa lopetettiin koko-

naan. Amfetamiinia käytetään edelleen lääkkeenä USA:ssa sekä Keski- ja Etelä-
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Euroopan maissa, joista sitä salakuljetetaan myös Suomeen. Amfetamiini voi olla 

jauheena, nesteenä, kapseleina tai tabletteina. Sitä käytetään suun kautta, suo-

nensisäisesti, polttamalla tai nuuskaamalla (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 85-

86.; Sairanen & Tacke 2005.) 

Amfetamiinin käytön vaikutusten alkaminen riippuu käyttötavasta. Suonensisäi-

sellä käytöllä ja polttamalla vaikutukset alkavat heti, nuuskaamalla aine imeytyy 

limakalvoilta nopeammin, kuin suun kautta. Välittömiä psyykkisiä vaikutuksia ovat 

energisyys ja hyvänolon tunne. Välittömiä fyysisiä vaikutuksia ovat muun muassa 

pulssin kiihtyminen, verisuonten supistuminen, rytmihäiriöt, ruokahaluttomuus, 

levottomuus ja hikoilu. Suuremmilla annoksilla käyttäjä voi tuntea itsensä voimak-

kaaksi ja ylivoimaiseksi, monet käyttäytyvät vihamielisesti tai jopa aggressiivi-

sesti. Pitkäaikaisella käytöllä amfetamiini ruokahalua vähentävän vaikutuksensa 

vuoksi voi aiheuttaa aliravitsemustilan, jonka seurauksena vastustuskyky heikke-

nee. Pitkäaikainen käyttö aiheuttaa muun muassa masennusta, vainoharhai-

suutta, äkkipikaisuutta, muistihäiriöitä ja jopa päihdepsykoosin (Havio, Inkinen & 

Partanen 2008, 85-86.; Sairanen & Tacke 2005.) 

Jatkuvalla käytöllä amfetamiiniin kehittyy erittäin nopeasti toleranssi, jonka vuoksi 

annoskoot voivat kasvaa hyvinkin nopeasti jopa satakertaisiksi. Psyykkinen riip-

puvuus amfetamiiniin voi kehittyä erittäin nopeasti voimakkaaksi, fyysistä riippu-

vuutta amfetamiini aiheuttaa kohtalaisesti. Amfetamiinin käytön lopettamisen yh-

teydessä todettuja vieroitusoireita ovat väsymys, pitkä, mutta heikkolaatuinen 

uni, voimakas näläntunne, ärtyneisyys, masentuneisuus ja väkivaltaisuuden 

puuskat (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 85-86.; Sairanen & Tacke 2005.) 

Kokaiini on amfetamiinin tavoin stimulantti. Kokaiinin vaikutus perustuu dopamii-

nivälittäjäaineen pitoisuuden kohoamiseen. Kokaiini on valkoista, läpikuultavaa 

jauhetta, jota käytetään nuuskaamalla, suonensisäisesti ja suun kautta. Kokaiini 

imeytyy nopeasti; vaikutukset ovat käyttötavasta riippuen havaittavissa 10 sekun-

nista kolmeen minuuttiin aineen nauttimisesta. Kokaiini poistuu myös elimistöstä 

nopeasti. Suonensisäisesti käytettynä vaikutus kestää noin 10 minuuttia, nuus-

kattuna 20-45 minuuttia. Vaikutukset kokaiinissa ovat samankaltaiset kuin amfe-

tamiinissa, kuten myös haittavaikutukset (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 86.; 
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Seppänen 2015.) THL:n riippuvuuspotentiaalin mukaan tehdyssä riippuvuutta ai-

heuttavien aineiden vertailussa kokaiini sai riippuvuudesta neljä, vieroitusoireista 

kolme, toleranssista kolme, vahvistuksesta kuusi ja päihdyttävyydestä neljä pis-

tettä. Kokonaispisteiltään kokaiini sijoittui riippuvuuspotentiaaliltaan toiselle sijalle 

yhdessä nikotiinin kanssa (THL 2018b.) 

4.3.5 Hallusinogeenit 

Hallusinogeeniset yhdisteet, hallusinogeenit, ovat huumausaineita, jotka aiheut-

tavat voimakkaita aistiharhoja. Aistiharhojen lisäksi käytöstä voi seurata pelkoti-

loja, masennusta, voimakkaita tunne-elämyksiä sekä yhteenkuuluvuuden tun-

netta maailmankaikkeuden kanssa. Hallusinogeenejä löytyy luonnosta, esimer-

kiksi psilosybiinisienet, sekä kemiallisesti valmistettuina, kuten lysergihapon 

dietyyliamidi, LSD. Hallusinogeenejä käytetään suun kautta. Vaikutukset hallusi-

nogeeneillä on pääasiassa psyykkisiä. Välittömiä vaikutuksia hallusinogeeneillä 

on muun muassa näkö- ja kuuloharhat, ajantajun, etäisyyksien ja suhteiden arvi-

oinnin häiriintyminen, ruumiinkuvan tai ympäristön muuttuminen epärealistiseksi, 

sukupuolikokemusten voimistuminen, itsestään irtaantumiskokemus, aistimusten 

sekoittuminen ja hilpeys. Muita välittömiä vaikutuksia on masentuneisuus, pa-

niikki ja mielenhäiriöt. Voimakkaiden psyykkisten vaikutusten vuoksi hallusi-

nogeenien käyttö voi aiheuttaa jopa kuoleman (onnettomuus, itsemurha, väki-

valta). Jatkuvan käytön seurauksena voi ilmetä muun muassa vainoharhaisuutta, 

mielenterveyshäiriön puhkeamista, itsemurhataipumusta, seksuaalisen mielen-

kiinnon laskua, keskenmenoja, ennenaikaisia synnytyksiä ja syntyneillä lapsilla 

alhaista syntymäpainoa. Toleranssi hallusinogeeneihin syntyy nopeasti, toimin-

tamekanismia tähän ei tunneta. Hallusinogeenit eivät aiheuta fyysistä riippu-

vuutta, psyykkistä riippuvuutta voi esiintyä (Havio, Inkinen & Partanen 2008, 86-

88.; Surakka 2010.) 

Ekstaasi, kemialliselta nimeltään MDMA (metyleenidioksimetamfetamiini), on ke-

miallisesti valmistettu hallusinogeeninen amfetamiini. Se on alun perin kehitetty 

ruokahalua vähentäväksi valmisteeksi vuonna 1914, joskaan sitä käyttöön ei kos-

kaan otettu. Psykoterapiaa helpottamaan sitä käytettiin 1970-luvulla, mutta käyttö 

lopetettiin pian ekstaasin lähisukuisen aineen MDA:n aiheutettua eläimille ko-



20 

 

keissa sivuvaikutuksia. Ekstaasin päihdekäyttö yleistyi 1980-luvun lopulla. Eks-

taasia esiintyy eri muotoisina ja -värisinä pillereinä ja kapseleina, sekä pulverina. 

Sitä voidaan käyttää suonensisäisesti, suun kautta tai nuuskaamalla (Harju-Kivi-

nen 2009.; Havio, Inkinen & Partanen 2008, 88.) 

Suun kautta vaikutukset alkavat noin 20 minuuttia nauttimisesta ja voivat kestää 

useita tunteja. Ekstaasin vaikutus perustuu MDMA:n aivojen välittäjäaineiden se-

rotoniinin ja dopamiinin toimintaa lisäävään ominaisuuteen. Välittömiä vaikutuk-

sia ekstaasilla on muun muassa voimakas hyvänolontunne, parantunut fyysinen 

suorituskyky, läheisyyden tunne, kohentunut itsetunto sekä lisääntynyt tarkkaa-

vaisuus. Lisäksi välittömiä vaikutuksia voivat olla alaleuan jäykistyminen, leuka-

lukko, aggressiivisuus, kehon lämmönsäätelyjärjestelmän häiriintyminen sekä 

kudosten ja aivojen hapensaannin heikkeneminen. Käyttöä seuraavina vuoro-

kausina voi ilmetä tyhjyyden tunnetta, väsymystä, keskittymiskyvyttömyyttä, li-

haskipuja sekä unihäiriöitä. Pitkäaikaiskäytön vaikutuksia ovat muun muassa le-

vottomuus, paniikkikohtaukset, pelkotilat, vainoharhat, masentuneisuus, unetto-

muus ja anoreksia. Toistuvalla käytöllä ekstaasi voi aiheuttaa pienilläkin käyttö-

annoksilla pitkäaikaisia häiriöitä kognitiivisessa suoriutumisessa (Harju-Kivinen 

2009.; Havio, Inkinen & Partanen 2008, 88.; Hilbom 2006.) 

4.4 Päihdekuntoutujan hoitotyön toteutuminen 

Päihdehuoltolaki (42/1986 1:1.1,3§) määrittelee, että päihdehuollon tavoitteena 

on vähentää ja ennalta ehkäistä päihteistä johtuvia haittoja ja sairauksia. Päihde-

huoltolaki myös määrittelee, että päihdeongelmaisten hoito on kuntien järjestet-

tävä siten, että se vastaa kunnassa olevaa tarvetta. Myös eri yhteistyökumppanit 

ja viranomaiset tekevät yhteistyötä päihdehaittojen vähentämiseksi. Päihdeon-

gelmaisen hoidossa niin sosiaali- kuin terveystoimelta odotetaan tasavertaista 

panostusta hoitopalveluihin ja päihdeongelmaisia hoidetaan niin sosiaalitoi-

messa, päihdehuollon erityispalveluissa kuin terveydenhuollossa. Nykyään myös 

perusterveydenhuollolla on merkittävä rooli päihdekäytön varhaisvaiheen tunnis-

tamisessa (Huumeongelmaisen hoito Käypähoito-työryhmä 2018; Kuoppasalmi 

& Heinälä 2014, 544; Miettinen, Röppänen & Viinikainen 2011, 6 & 7.) 
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Päihdeongelmaisen hoito perustuu hyvin pitkälti vapaaehtoisuuteen, joten hoidon 

kulmakivenä on asiakkaan oma motivaatio. Mikäli asiakkaalla ei ole omaa moti-

vaatiota päihdekäytön lopettamiseen, on hoitaminen melko mahdotonta. Vain 

harvoissa poikkeustapauksissa, esim. päihdekäytöstä johtuvissa psykoottisissa 

tiloissa voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon (Huumeongelmaisen 

hoito Käypähoito-työryhmä 2018; Kuoppasalmi & Heinälä 2014, 544: Päihdehuol-

tolaki 41/1986 2:10.1,2 §.) 

Päihdeongelman hoito perustuu psykososiaaliseen hoitoon ja myös lääkehoitoa 

käytetään päihderiippuvuuden hoidossa.  Suomalainen lääkäriseura Duodecim 

on erikseen laatinut käypähoitosuositukset sekä alkoholi- (2018) kuin huumeon-

gelman hoitoon (2018), mutta molempien hoidossa käytetään samantyyppisiä 

psykososiaalisia hoitomuotoja ja menetelmiä (Huumeongelmaisen hoito käypä-

hoito-työryhmä 2018). Tässä luvussa käsitellään päihderiippuvuuden hoitoon liit-

tyen psykososiaalista hoitoa, opioidikorvaushoitoa sekä muita päihdeongelman 

hoidossa käytettäviä hoitomuotoja. 

 

4.4.1 Psykososiaalinen hoito 

Psykososiaalinen hoito tarkoittaa useita erityyppisiä psykososiaalisia menetel-

miä, joita käytetään osana päihdeongelman hoitoa. Hoito perustuu psykososiaa-

liselle hoidolle ja apuna voidaan käyttää myös lääkehoitoa, johon palaamme seu-

raavissa kappaleissa. Psykososiaalisen hoidon kulmakivenä ovat asiakkaan mo-

tivoiminen ja sitouttaminen hoitoon ja kuntoutukseen, hyvä yhteistyö asiakkaan 

kanssa sekä hoidon jatkuvuus. Keskeistä psykososiaalisessa hoidossa ja kun-

touksessa ovat terapeuttinen keskustelu, tiedon antaminen ja erilaisten psyko-

sosiaalisten menetelmien hyödyntäminen (Alkoholiongelmaisen hoito käypä-

hoito-työryhmä 2018; Huumeongelmaisen hoito käypähoito-työryhmä 2018.) 

 

Tavallisin psykososiaalinen hoito- ja kuntoutusmuoto on ns. tavallinen hoito-

suhde. Tavallisessa hoitosuhteessa ei ole mitään tiettyä viitekehystä, vaan kes-

keistä ovat kuunteleminen ja tukea antava vuorovaikutus. Apuna voidaan käyttää 

muita psykososiaalisia menetelmiä, kuten kognitiivisen terapian menetelmiä. Asi-

akkaan läheiset on mahdollisuuksien mukaan tärkeää ottaa mukaan psykososi-
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aaliseen hoitoon tai läheiset voivat itse hakeutua saamaan apua läheisen päih-

deongelman vuoksi. Huumeongelman hoidossa yksi psykososiaalinen hoito-

muoto voi olla palkitsemishoito, jolloin asiakasta palkitaan tavoitteista, jotka hän 

on saavuttanut (Alkoholiongelmaisen hoito käypähoito-työryhmä 2018; Huume-

ongelmaisen hoito käypähoito-työryhmä 2018.) 

 

Tavallisen hoitosuhteen lisäksi yhteisöterapia on eräs psykososiaalisen hoidon 

muoto. Esimerkiksi AA- ja NA-ryhmät luetaan yhteisöterapiaksi. Lisäksi psyko-

sosiaalisena hoitona voidaan käyttää erilaisia psykoterapioita, kuten kognitiivinen 

käyttäytymisterapia, ratkaisukeskeinen terapia, psykodynaaminen- ja interper-

soonallinen psykoterapia. Psykoterapiaa toteuttavan terveydenhuollon ammatti-

henkilöt, joilla on siihen soveltuva koulutus, joten niihin emme tässä opinnäyt-

teessä paneudu tämän enempää (Alkoholiongelmaisen hoito käypähoito-työ-

ryhmä 2018; Huumeongelmaisen hoito käypähoito-työryhmä 2018.) 

 

Motivoivaa haastattelua tai motivoivaa keskustelua käytetään osana psykososi-

aalista hoitoa päihdeongelman hoidossa. Alun perin menetelmän keksijä William 

R. Miller kehitti (1983) menetelmän erilaisten riippuvuuksien hoitoon, mutta se 

sopii käytettäväksi myös, kun tarvitaan muita muutoksia elämäntapoihin. Motivoi-

van haastattelun ideana on löytää ja vahvistaa asiakkaan omaa motivaatiota elä-

mänmuutokseen. Kannustavan ja motivoivan kommunikaation avulla saadaan 

heräteltyä ihmisen omaa motivaatiota. Holhoava asenne ei kuulu motivoivaan 

keskusteluun. Mikäli asiakkaalla on muutenkin vaikeuksia noudattaa terveellisiä 

elämäntapoja, holhoavalla asenteella voidaan saada aikaan päinvastainen vai-

kutus. Onkin siis tärkeää selvittää asiakkaan omat voimavarat, arvot ja tavoitteet, 

jotta ohjaus tuottaisi hyvän tuloksen (Järvinen 2014; Simojoki 2015.) 

 

Motivoivan haastattelun keskeisiä periaatteita ovat asiakkaan itseluottamuksen 

ja omien kykyjen vahvistaminen, jolloin pyritään vahvistamaan sekä tunnista-

maan asiakkaan omia vahvuuksia sekä löytämään hyvät puolet. Lisäksi empatian 

osoittaminen on keskeistä, jolloin asiakkaalle välittyy toisen osapuolen kiinnostus 

ja mielenkiinto. Väittelyn välttely tarkoittaa, että pyritään välttämään väittelyä 

sekä konflikteja hoitosuhteessa, sillä ne voivat juurikin vaikuttaa negatiivisesti 
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motivaatioon. Nykyisen ja tavoiteltavan tilanteen välillä olevan ristiriidan ja ongel-

man löytäminen, jolloin vahvistetaan asiakkaan omaa käsitystä muutoksen posi-

tiivisuudesta. Avoimet kysymykset, joilla asiakas saadaan ajattelemaan aktiivi-

sesti sekä voidaan havainnoida asiakkaan ajattelua, ovat motivoivan keskustelun 

perusmenetelmiä. Myös heijastava kuuntelu on motivoivan haastattelun perus-

menetelmä. Heijastavan kuuntelun välityksellä asiakkaalle välittyy tunne, että 

häntä todella kuunnellaan. Tavoitteena on ikään kuin varmistua, että kuuntelija 

varmasti ymmärtää oikein, mitä kertoja kertoo. Heijastavaan kuunteluun liittyy 

myös yhteenvetojen tekeminen, jolloin kootaan yhteen mitä ammattilainen on 

kuullut ja ymmärtänyt (Järvinen 2014; Simojoki 2015.) 

 

4.4.2 Vieroitushoito 

Alkoholivieroitushoito eli niin kutsuttu katkaisuhoito on alkoholiongelmaisen hoi-

don ja kuntoutuksen perusta. Vieroitushoidon jälkeen asiakas tulisi ohjata avo-

hoitoon jatkamaan kuntoutusta. Alkoholin vieroitusoireita ovat mm. vapina, taky-

kardia, hikoilu, muutokset unessa, ärtyneisyys sekä levottomuus. Yleensä vieroi-

tusoireita alkaa ilmaantua 24 tunnin jälkeen käytöstä. Alkoholivieroitusoireiden 

arvioinnissa voidaan käyttää apuna CIWA-Ar-lomaketta (Alkoholiongelmaisen 

hoito käypähoito-työryhmä 2018.) 

 

Alkoholivieroitusoireiden hoidossa tehokkaimmin auttavia lääkkeitä ovat bentso-

diatsepiinit, ja eri bentsodiatsepiinien välillä ei ole huomattu kovin suuria eroja 

vieroitusoireiden hoidossa (Alho 2015). Yleisimmin käytetty bentsodiatsepiini on 

nestemäinen diatsepaami 10-20mg 1-2 tunnin välein, kunnes asiakas rauhoittuu 

ja on vieroitusoireeton tai 200mg:n kyllästysannos. Somaattisesti vaikeasti sai-

raille, etenkin maksakirroosi ja maksanvajaatoiminta potilaille suositellaan oksat-

sepaamia sen lyhytvaikutteisuuden vuoksi. Vaikeista vieroitusoireista kärsiville, 

voidaan bentsodiatsepiinilääkitystä jatkaa laskevin annoksin muutaman päivän 

ajan. Alkoholin käyttö, ja monesti sitä edeltänyt huono ravitsemus johtavat B1-

vitaminin, eli tiamiinin, puutteeseen ja voi olla riski Wernicke-Korsakoffin oireyh-

tymälle, joten asiakkaalle tulisi antaa intramuskulaarisesti tiamiinia 250mg. Li-

säksi alkoholivieroitushoitoon kuuluvat symptomaattinen eli oireenmukainen lää-
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kitys esimerkiksi kipu- ja pahoinvointilääkityksineen. Myös alkoholi vieroitushoi-

toon tulee yhdistää psykososiaalinen hoito (Alkoholiongelmaisen hoito käypä-

hoito-työryhmä 2018.) 

 

Eri huumeiden käytön aiheuttamia vieroitusoireita hoidetaan hyvin pitkälti samoin 

kuin alkoholiongelmaakin, sillä molempien ongelmien hoidon kulmakivenä on 

psykososiaalinen hoito. Opioidien käytön aiheuttamia vieroitusoireita ovat levot-

tomuus ja ahdistuneisuus, erilaiset kivut, pahoinvointi, oksentelu, piloerektio, sil-

mien ja nenän vuotaminen sekä huumehakuinen käytös. Vieroitusoireiden voi-

makkuus, puhkeamisajankohta ja kesto riippuvat hyvin pitkälti siitä, mitä opioidia 

asiakas on käyttänyt. Opioidien käytön aiheuttamat vieroitusoireet ilmaantuvat 

yleensä n. 1 - 5 vuorokauden kuluttua, kun asiakas on lopettanut opioidin käytön. 

Opioidien aiheuttamia vieroitusoireita voidaan lievittää symptomaattisella eli oi-

reenmukaisella lääkityksellä pahoinvoinnin, kipujen ja mahaoireiden mukaan ja 

lisäksi vieroitusoireiden lieventämiseen voidaan käyttää buprenorfiinia tai meta-

donia. Myös opioidien käyttöön liittyvään vieroitushoitoon tulee yhdistää psyko-

sosiaalinen hoito. Huumeongelmaisen käypähoitosuosituksen mukaan muiden 

huumeiden käytön aiheuttamille vieroitusoireille suositellaan oireenmukaista hoi-

toa, joten niitä emme tässä opinnäytetyössä käsittele sen tarkemmin (Huumeon-

gelmaisen käypähoito-työryhmä.) 

 

4.4.3 Opioidikorvaushoito 

Opioidikorvaushoito tarkoittaa opioidiriippuvaisen henkilön hoitoa käyttäen apuna 

joko metadonia tai buprenorfiinia. Korvaushoidon tavoitteena on estää tai vähen-

tää päihteiden käyttöä ja päihteiden käyttöön liittyviä kuluja, rikollisuutta, suonen-

sisäistä käyttöä, yliannostuksen riskejä sekä muita terveysriskejä ja ennen kaik-

kea parantaa asiakkaiden elämänlaatua. Ennen korvaushoidon aloittamista asi-

akkaalle tulee tehdä korvaushoitoarvio, jonka tekee yleensä moniammatillinen 

korvaushoitotyöryhmä. (Korvaushoitoasetus 33/2008 1:1.1-1:4.4). Korvaushoito-

arviossa kartoitetaan asiakkaan psyykkinen, somaattinen ja sosiaalinen tilanne 

sekä kartoitetaan täyttyvätkö korvaushoidon kriteerit. Korvaushoidon kriteerit 

ovat aikaisemman vieroitushoidon epäonnistuminen sekä opioidiriippuvuuden 
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kriteereiden täyttyminen. Jokaiselle opioidiriippuvaiselle tulisi tehdä korvaushoi-

toarvio riippumatta asiakkaan asuinpaikasta ja ohjata asiakas hoitoon arvion mu-

kaan. Ennen korvaushoidon aloittamista tulee asiakkaan kanssa tehdä korvaus-

hoitosopimus, jossa määritellään asiakkaan hoidolle tavoitteet. Lisäksi tehdään 

hoitosuunnitelma koskien asiakkaan lääketieteellistä- ja psykososiaalista hoitoa 

ja kuntoutusta. Hoidon tulisi tapahtua mahdollisimman lähellä asiakkaan kotipaik-

kaa, sillä hoito on usein pitkäkestoinen ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Psykososiaali-

nen hoito tulee aina liittää korvaushoitoon. (Huumeongelmaisen hoito käypä-

hoito-työryhmä 2018; Partanen ym. 2017.) 

Korvaushoidossa käytetään kahta valmistetta, metadonia sekä buprenorfiinia 

(buprenorfiini-naloksoni). Korvaushoitovalmisteista metadonihydrokloridi eli me-

tadon on nestemäinen, valmiissa annospulloissa oleva oraalisuspensio. 

Buprenorfiini on tablettimuodossa ja siihen on lisätty naloksonia suhteessa 4:1. 

Naloksonin tarkoituksena on estää suonensisäistä käyttöä (Huumeongelmaisen 

käypähoito-työryhmä 2018; Duodecim lääketietokanta 2019). Sekä metadonilla 

että buprenorfiinillä toteutettavat korvaushoidot tutkitusti lisäävät asiakkaan py-

symistä hoidossa, sekä vähentävät rikollisuutta, kuolleisuutta ja hiv-riskikäyttäy-

tymistä. Joillakin asiakkailla metadon paransi hoidossa pysymistä (Aalto 2018a; 

Aalto 2018b.) Buprenorfiinillä on kattovaikutus, joten sen käyttö on metadoniin 

verrattuna turvallisempaa (Huumeongelmaisen käypähoito-työryhmä 2018). 
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5 OPINNÄYTETYÖ LAADULLISENA MENETELMÄNÄ 

5.1 Laadullinen opinnäytetyö 

Opinnäytetyömme toteutustapana on käytetty laadullista, eli kvalitatiivista, tutki-

musmenetelmää. Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan tutkittavaa ilmiötä sub-

jektiivisesti, kun taas määrällisessä tutkimuksessa asioita tutkitaan tilastollisesti 

(Sarajärvi & Tuomi 2013, 17-21, 65-68; Grönfors 2011, 4). Laadullisen tutkimuk-

sen aineistonkeruumenetelmänä käytimme teemahaastattelua. 

 

Kvalitatiiviselle tutkimusmenetelmälle on ominaista käyttää ihmistä tiedonkeruun 

välineenä. Tällöin tutkija kerää materiaalin haastattelun ja/tai havainnointinsa pe-

rusteella. Laadullisessa tutkimusmenetelmässä tutkittavaa asiaa tarkastellaan 

kokonaisvaltaisesti. Tutkijan tarkoituksena on saada selville uusia seikkoja tutkit-

tavasta kohteesta. Laadullisessa menetelmässä suositaan tutkimusmetodeja, joi-

den avulla tutkittavien näkökulmat nostetaan esiin, kuten valitsemamme teema-

haastattelu. Kohderyhmä valitaan tarkoituksenmukaisesti. Laadullisessa tutki-

muksessa halutaan saada lisää tietoa tai eri näkökulmia tutkittavasta aiheesta, 

jolloin ei voida satunnaisotoksen menetelmää käyttää. Laadullisessa tutkimuk-

sessa tapaukset ajatellaan ainutlaatuisina, jonka mukaisesti tulkitaan myös ai-

neisto (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 156-160.) 

 

Valitsimme laadullisen tutkimusmenetelmän siksi, että määrällisessä tutkimuk-

sessa kokemuksia olisi joutunut tarkastelemaan paljon suppeammin laadulliseen 

tutkimukseen verrattuna. Tutkimusmenetelmän valintaa tuki alusta alkaen se, 

että tutkimuskohteena ovat yksilön subjektiiviset kokemukset, joita ei voi yleistää. 

Määrällinen tutkimusote ei tässä tapauksessa tullut kyseeseen. 

5.2 Teemahaastattelu aineiston keruumenetelmänä 

Laadullisessa tutkimuksessa yleisemmin käytettyjä aineistonkeruumenetelmiä 

ovat kysely, haastattelu, havainnointi sekä erilaisiin dokumentteihin perustuva 

tieto. Opinnäytetyössämme aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui haastattelu, 

sillä tutkimuksen kohderyhmälle voi olla helpompi kertoa kokemuksistaan 

haastatteluun perustuvalla, kuin lomakemuotoisella kyselyllä. Tutkijoina myös 
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koemme saavamme kattavamman kuvan ja enemmän irti tutkittavasta aiheesta, 

kun asiakkaat kertovat niistä vapaamuotoisesti. Haastattelun aikana voidaan 

esittää tarkentavia kysymyksiä, mikäli vastaukset muutoin jäävät vaillinaiseksi tai 

haastattelija ei ymmärrä vastausta (Sarajärvi & Tuomi 2013, 71-77.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa haastattelu on ollut päämenetelmänä. Kielellisessä 

vuorovaikutuksessa oleminen haastateltaviin tuo työn tekemiseen sekä haittoja, 

että hyötyjä. Joustavuutta pidetään suurimpana etuna haastattelumuotoisessa 

tutkimuksessa, jolloin voidaan aineiston keruuta säädellä tilanteen mukaan. 

Haastattelu valitaan aineistonkeruumenetelmäksi usein, kun halutaan tietoa laa-

jasti ja/tai halutaan korostaa haastateltavan olevan tutkimustilanteessa subjekti, 

jolle annetaan mahdollisuus mahdollisimman laajaan kerrontaan itseään koske-

vista asioista ja kun halutaan tutkia arkoja aiheita (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2007, 199-204.) 

 

Teimme teemahaastattelurungon (Liite3), jossa kysymykset on jaettu teemoihin 

päihteiden käyttö, nykytilanne, kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta, kehittä-

misehdotukset sekä tulevaisuus. Teemat ja taustakysymykset suunnittelimme si-

ten, että saadaan varsinaisten tutkimuskysymyksien lisäksi käsitys asiakkaan 

päihteidenkäyttöhistoriasta ja päihteiden käytön nykytilanteesta. Asiakkaan 

haastattelu tehtiin päihdeklinikalla, haastattelu nauhoitettiin ja se kesti 15 minuut-

tia. 

5.3 Aineiston analyysimenetelmänä sisällön analyysi 

Käytimme tutkimuksemme analysointimenetelmänä sisällön analyysiä. Teema-

haastattelurunkoa luodessamme jo jaoimme kysymykset valmiiksi teemoihin, 

jotta analysointivaihe olisi helpompi. Litteroimme keräämämme haastatteluai-

neistot sanasta sanaan, ja jaoimme vastaukset teemoittain. Analysoimme tutki-

muskysymyksiin liittyvät vastaukset, joiden tutkimisen jälkeen teimme johtopää-

töksiä kokemuksista koskien hoitoa ja kuntoutusta, sekä kehitysehdotuksia päih-

depalveluille (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 216-220.) 
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Eskola ja Suoranta toteavat teoksessa Johdatus laadulliseen tutkimukseen 

(1998, 175-180) ensimmäisen lähestymisen laadullisen tutkimuksen aineistoon 

kulkevan useimmiten teemoittelun kautta. Aineistosta voi tällöin havainnoida tee-

moja, jotka liittyvät tutkimuskysymyksiin. Teemoittelun avulla aineistosta saadaan 

poimittua keskeiset aiheet sekä niiden esiintyminen ja ilmeneminen aineistossa. 

Litteroidusta tekstistä on löydettävä ja eroteltava tutkimuskysymyksien kannalta 

olennaiset asiat. Aineistosta saadaan teemoittelun avulla tuloksia tutkimuskysy-

myksiin. 

 

Teemoittelun jälkeen aineisto analysoidaan. Analyysivaiheessa litteroidusta ai-

neistosta nostetaan esille tutkimuskysymyksiin liittyvät ilmaisut ja kokemukset. 

Aineiston analysoinnin tarkoituksena on tiivistää, jäsentää sekä koota aineisto 

siten, että kaikki tutkimuksen kannalta oleellinen tieto tulee ilmi. (Eskola 2010, 

189- 194; Eskola 2001, 143-150.) Tutkimuskysymyksemme olivat asiakkaan ko-

kemukset ja kehitysehdotukset, joten poimimme aineistoista esille niihin liittyvät 

kohdat. Kehitysideat jätimme pienen haastatteluotannan vuoksi pienempään roo-

liin ja keskityimme niiden sijasta kokemuksiin hoidosta ja kuntoutuksesta ja näi-

den myötä palautteeseen nykytilanteesta. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Päihdekuntoutujan kokemuksia saamastaan hoidosta 

Haastateltava oli Lapin päihdeklinikalla vieroitushoidossa, joka jatkui 

kuntoutusjaksona. Jakso oli haastateltavalle neljäs kyseisessä paikassa. Lisäksi 

hän on ollut pitkään A-klinikan asiakas. Asiakas mainitsi pääpäihteikseen 

alkoholin, amfetamiinin sekä subutexin.  

 

Haastateltava koki tulleensa kohdatuksi hyvin ja kertoo päihdepalveluiden 

toiminnan parantuneen viime vuosina, niin toiminnan kehittämisen, kuin 

henkilökuntavaihdosten myötä. Asiakas koki positiivisena, että hänen hoito- ja 

kuntoutussuunnitelmansa tehtiin yksilöllisesti hänen toiveitaan kunnioittaen. 

 

”No nytten on menny tosi hyvin mulla täällä…hoitohenkilökunnalle ei mulla oo 

mitään siitä pahaa sanottavaa…täällä on tää toiminta nytten, ku on vaihtunu tuo 

johtaja niin on enemmän kaikkia toimintaa …ei niin pitkäveteiseksi mee 

päivät…se on niinkö positiivista…toisaalta negatiivista…ko mielialat heittelee 

kuitenki ylös-alas…ei voi tietää mimmonen päivä se on… ” 

 

”…henkilökunta…ne ottaa…asiakkaina ja kattoo että mikä on tarpeellinen…ne 

on kyllä toiminu hyvin.” 

 

Haastateltava koki palvelut ja niiden tarjonnan riittäväksi. Kuntoutumista tukeviksi 

tekijöiksi kuntoutusjaksolla asiakas koki omahoitajakeskustelut ja vertaistuen.  

 

”…kaikki nämä keskustelut ja miksi niitä nyt sanotaan, toisten kanssa keskustella 

näistä asioista nii se auttaa…kyllä ne palvelut periaatteessa nyt on ollu 

riittäviä…vuosi vuosilta niinku parantunu…parempaan suuntaan se on 

menossa…pystyy järjestään A-klinikallaki aika hyvin aikoja mulle…” 

 

Raittiutta uhkaavina tekijöinä haastateltava koki kaveripiirin ja ristiriidat 

lähipiirissä. 
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”…kaveripiiri on vähän semmonen, ettei taho olla oikeen yhtään ystävää kaveria, 

joka ei käyttäis jotain.” 

 

”oikeestaan toi lähipiiri, kaverit ja semmoset…ne vie kaikista helpoiten…tietenki 

jos tulee riitoja…kotona…monesti sillai, että sitä lyö sitten samantien läskik-

si…antaa vaan itelleen luvan lähteä sitten helpommin sekoileen.” 

 

”…pittää taas vaihtaa puhelinnumero ja karsia taas vähän porukkaa pois…” 

 

Raittiutta tukevia tekijöitä haastateltava kertoi olevan hoitokontakti A-klinikalle, 

sekä pitkän parisuhteensa ja perheensä. Motivoivana tekijänä haastateltava piti 

perheen lisäksi jakson mahdollistamaa raittiutta, jotta saa ADHD-tutkimukset 

suoritettua. 

 

”…tuo A-klinikka siinä (raittiuden tukemisessa) se paras…ja mulla on sisko, joka 

kuitenki se tukee mua nuissa asioissa…lähen sen mökille sitten ko täältä 

pääsen…etten mie jää tuohon kaupunkiin.” 

 

”…mulla on itellä niinkö tyttökaveri…meillä on neljä lasta…mulla on kolme ai-

kasempaa lasta… minusta tulee…vaari…seki sit vähän motivoitti tähän.” 

 

”…saadaan kuukauden selvää aikaa…tehdään ADHD-testit…A-klinikalla…saa 

katkastua tuon päihteitten käytön.” 

6.2 Kehittämisideat 

Mahdollisia kehittämiskohteita ei juurikaan yhden haastateltavan kokemuksien 

perusteella noussut esille. Hoitoon pääsemiseen haastateltava toivoi helpotusta. 

Haastateltava toi esille ystävänsä kokemuksen hoitoon pääsystä. 

 

”…kaveri, yritti saaha apua…se ei ollu A-klinikan niinko asiakas entuues-

taan…sillä oli helevetin vaikia… päässä katkolle ja ynnä muuta…mulla on he-

leppo…on pitkä tuo historia A-klinikan kanssa…mutta taas tämä tyyppi nii sillä 

taas ei, tökkii joka asia.” 
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Haastateltava toivoi jatkossakin saavansa yksilöllisemmän hoito- ja kuntoutus-

suunnitelman. 

 

”tännekki ko nyt tuli…emmin sitä ku tääl on niinku periaatteessa pakko osallistua, 

niinkö omalla tavalla, miten kykenee nii kaikkeen tähän toimintaan…ko viimeks 

olin täällä…jotenki alko tökkiin, että on pakko tehä, mennä tonne pihalle tekeen 

jotaki…Nyt kuitenki sit ko A-klinikalla…mä aloin empimään tänne niinkö lähtöä 

vähäsen…sitten siihe tuli kuitenki se, tämän paikan johtaja ja se minun 

työntekijä…yhessä soitettiin tänne…että jos mulle tullee semmonen huono päi-

vä, eikä kiinnosta… että on muokattu mulle semmonen omanlainen.” 

 

”…että jos tullee paha päivä, niin ei oo sitten pakko osallistua joka juttuun…se oli 

erittäin hyvä…tosi hyvä että sen pysty tekeen niin…muuten en ois välttämättä 

lähteny sit ollenkaan…” 
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7 POHDINTA 

7.1 Eettisyyden ja luotettavuuden pohdinta 

Tutkimisen ja tutkimuksen tulee olla aina objektiivista eli puolueetonta. 

Tutkimukseen eivät saa vaikuttaa tutkijan omat henkilökohtaiset arvot, mielipiteet 

tai vakaumukset (Kananen 2008, 121-122). Objektiivisuus liittyy jokaiseen 

tutkimusvaiheeseen. Erityisesti objektiivisuus korostuu haastattelutilanteessa. 

Tiedostamme, että suurin objektiivisuuteen liittyvä haaste on juuri 

haastattelutilanne. Haastattelutilanteessa minimoimme virheet nauhoittamalla 

haastattelun, jotta analyysi vaiheessa meillä olisi mahdollisimman autenttinen 

tieto. Tutkimuksen analysointivaiheessa meidän tutkijoiden täytyi suhtautua tut-

kimukseen ja tutkittavan vastauksiin yhtä objektiivisesti kuin haastattelun tekovai-

heessa. Haastattelutilanteessa vältettiin myös reaktiivisuutta (tutkijan ja 

tutkimusasetelman vaikutus tutkittavaan) aiheuttavia tekijöitä, esimerkiksi tutkijan 

asenne, saadaksemme autenttisen haastattelutuloksen. Tiedostimme kuitenkin 

myös sen, että tutkijalla on aina vaikutusta tutkittavaan (Kananen 2008, 122-123). 

Tästä syystä ainoastaan toinen opinnäytteen tekijöistä haastatteli asiakasta päih-

deklinikalla, sillä toinen tekijöistä työskentelee siellä ja näin on entuudestaan tuttu 

asiakkaille. Hoitosuhde voi vaikuttaa haastattelutilanteeseen ja sen myötä tutki-

mustuloksiin.  

 

Eettisyyden näkökulmasta vaitiolovelvollisuus oli opinnäytetyömme tutkittavan 

kohderyhmän kannalta yksi tärkeimmistä kohteista. Haastatteluiden nauhoitteet 

tuhottiin välittömästi tulosten analysoinnin jälkeen asianmukaisesti. Varmuusko-

pioita (esimerkiksi pilvipalveluihin) nauhoitteista ei otettu, jottei tietoturvavuotoa 

voi internetin kautta tapahtua.  

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on julkaissut Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen 

käsitteleminen Suomessa-ohjeistuksen (2012). Siinä on mainittu tieteellisen käy-

tännön keskeisiksi lähtökohdiksi muun muassa tiedeyhteisön tunnustamien toi-

mintatapojen noudattamisen, tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisten ja eet-

tisesti kestävien tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmien soveltamisen 
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sekä muiden tutkijoiden työn ja saavutuksien kunnioittavan huomioimisen. Oh-

jeistuksessa keskeisiä lähtökohtia ovat lisäksi tieteelliselle tiedolle asetettujen 

vaatimusten mukainen tutkimuksen suunnittelu, toteutus, raportointi ja tallenta-

minen. Keskeistä on myös tarvittavien tutkimuslupien hankinta, tutkimukseen 

osallistujien osallisuudesta, oikeuksista, vastuista, velvollisuuksista ja aineistojen 

säilytyksestä ja käyttöoikeuksista sopiminen (Tutkimuseettinen lautakunta 2012, 

6.) Olemme pyrkineet noudattamaan kaikissa työn vaiheissa hyviä eettisiä toi-

mintatapoja. 

 

Aineiston riittävyyden arviointi laadullisessa tutkimuksessa on Kanasen (2008, 

34-37) mukaan haastavaa. On vaikeaa arvioida, milloin aineistoa on tarpeeksi, 

jotta siitä saisi luotettavan vastauksen tutkimusongelmiin. Oleellisempaa laadul-

lisessa tutkimuksessa on kuitenkin aineiston laatu, kuin määrä. Tutkimusaineisto 

voidaan katsoa luotettavaksi, kun lisäaineisto ei enää muuta tulkintaa. Lisäksi 

tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että olemme tutkineet niitä asioita, mitä on 

luvattukin tutkia (Sarajärvi & Tuomi2009, 134-137). 

 

Haastateltavia oli vain yksi, joten kehittämisideoiden osalta tutkimus ei ole luotet-

tava. Kokemukset sen sijaan ovat jokaisella ihmisellä yksilöllisiä, joten mieles-

tämme on tärkeää nostaa esille yhdenkin asiakkaan kokemukset. Olemme käyt-

täneet paljon suoria lainauksia haastateltavalta, jotta hänen kokemuksensa tule-

vat autenttisesti esille.  

7.2 Oma ammatillinen kasvu ja opinnäytetyön prosessin tarkastelu 

Opinnäytetyön alkuperäisenä tarkoituksena oli kuvailla asiakkaiden kokemuksia 

ja tavoitteena niiden perusteella kehittää päihdepalveluiden toimintaa. Tarkoituk-

senamme oli haastatella kahta päihdekuntoutujaa kummastakin päihdepalvelui-

den yksiköstä. Emme kuitenkaan saaneet haastateltavia kuin päihdeklinikalta yh-

den. Tämä muutti tavoitteen lisätiedon tuomiseksi kokemuksista. Yhden teema-

haastattelun perusteella pystymme mielestämme antamaan melko suppean ku-

van päihdekuntoutujien kokemuksista. 
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Opinnäytetyömme keskeisen tietoperustan saimme päihdepalveluiden yksiköi-

den haastatteluilla ja Suomalaisen lääkäriseura duodecimin laatimilla käypähoi-

tosuosituksilla. Teoriatietoa täydensimme mielestämme kattavasti eri asiantun-

tija- ja tutkimuslähteistä. Opinnäytetyön prosessin edetessä huomasimme valin-

neemme sellaisia lähteitä, joiden pohjalta teoreettinen viitekehys muodostui.  

 

Opinnäytetyön aihe tuli toisen opinnäytteen tekijän esimieheltä. Myös molempien 

mielenkiinto vaikutti aiheen valintaan. Olisi ollut erittäin mielenkiintoista saada 

kattavampi aineisto, jolloin alkuperäiseen tavoitteeseen olisi päästy. Vaikka alku-

peräistä tavoitetta ei saavutettu, saimme kuitenkin yhden haastateltavan koke-

mukset sekä tietoa kokemuksista ja siten pääsimme analysoimaan aineistoa. 

Mielestämme opinnäytetyöprosessi on ollut antoisa ja opettavainen kokemus. 

Olemme saaneet käsityksen tutkimusprosessista eri vaiheineen.  

 

Sairaanhoitajan kompetensseista, eli osaamisvaatimuksista, opinnäytetyö pro-

sessi on kehittänyt eniten tutkimus- ja kehittämisosaamistamme. Kummallakaan 

ei ollut aiempaa kokemusta tutkimuksen tekemisestä. Opinnäytetyön hyötynä te-

kijöille itselleen oli työvälineiden saaminen potilaslähtöiseen käytännön päihde-

hoitotyöhön, jolloin prosessi kehitti myös potilaslähtöisen hoitotyön osaamista. 

Kliininen osaaminen on kasvanut tiedonhaun myötä, on helpompi työskennellä 

päihdekuntoutujien kanssa, kun on tietoa päihteistä, riippuvuuksista ja alueemme 

hoitokäytännöistä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamista tietojen 

karttuminen kehitti myös, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on helpompaa, 

kun on taustalla tutkimusnäyttöä. Vuorovaikutus ja kumppanuusosaaminen on 

kehittynyt prosessin myötä. Olemme tehneet tiiviisti yhteistyötä A-klinikan ja päih-

deklinikan henkilökunnan kanssa. Opinnäytetyö on toteutettu molempien tekijöi-

den tehdessä kolmivuorotyötä, joten aikataulujen yhteensovittaminen ja tehtävien 

jako on vahvistanut vuorovaikutus- ja kumppanuusosaamistamme. Eettinen 

osaaminen on mielestämme molemmilla ollut jo prosessin alusta saakka hyvällä 

tasolla. Opinnäytetyön tekeminen on vahvistanut entisestään eettisesti kestävien 

toimintatapojen noudattamista, esimerkiksi asiakkaan kohtaamistilanteessa ja ar-

kaluonteisen tiedon vastaanottamisessa ja käsittelyssä (Eriksson, Korhonen, Me-

rasto & Mosio 2015, 22.) 
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7.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Yhden henkilön haastatteluun perustuvan tutkimuksen pohjalta ei mielestämme 

voi kovin luotettavia johtopäätöksiä muodostaa. Haastattelussa tulleiden koke-

musten pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että yksilöllinen hoito- ja kuntoutus-

suunnitelma motivoi asiakasta omaan kuntoutukseensa. Haastateltava toi esille 

palveluiden olevan hänelle riittävät ja tukevan hänen kuntoutumistaan sekä tul-

leensa kohdatuksi yksilöllisesti ja kunnioittavasti henkilökunnan toimesta. Haas-

tateltava koki palveluiden kehittyneen koko ajan parempaan suuntaan, josta voi-

daan johtopäätöksenä todeta jo tapahtuneen kehitystyön olleen oikeansuun-

taista. Tapahtuneet muutokset henkilöstössä haastateltava koki vaikuttaneen po-

sitiivisesti jo tapahtuneeseen kehitystyöhön.  

 

Sosiaalisen verkoston haastateltava koki niin raittiutta tukevana kuin uhkaavana-

kin tekijänä. Haastateltava toi esille, että sosiaalisen verkoston tuoma tuki tai 

uhka riippuu pitkälti siitä, kenen kanssa hän on tekemisissä. Raitis lähipiiri tukee 

haastateltavan omaa raittiutta, kun taas päihteitä käyttävä lähipiiri uhkaa raittiina 

pysymistä. Johtopäätöksenä voidaan todeta sosiaalisella verkostolla olevan suuri 

merkitys kuntoutusprosessissa.  

 

Haastateltava toi esille kehittämiskohteena laitoskuntoutukseen pääsyn. Haasta-

teltava koki oman laitoskuntoutukseen pääsynsä helpoksi A-klinikan asiakkuuden 

vuoksi, mutta haastateltava toi myös esiin lähipiirinsä kokemuksen laitoskuntou-

tukseen pääsyn vaikeudesta ilman A-klinikan asiakkuutta. Johtopäätöksenä voi-

daan todeta hoito- ja kuntoutuspolkujen ja -prosessien olevan asiakkaille epäsel-

vät ja lisäävän pohdintaa eriarvoisuudesta asiakkaiden keskuudessa. 

 

Haastateltavien saaminen oli erittäin haastavaa. Kävimme esittäytymässä mo-

lempien yksiköiden henkilökunnalle, joiden kautta haastateltavia oli tarkoitus 

saada kummastakin yksiköstä. Saatekirjeemme oli päihdeklinikan seinällä use-

amman kuukauden ajan, jotta asiakkaat voisivat ottaa yhteyttä meihin myös ilman 

yksikön työntekijää. Kun haastateltavia ei edellä mainituin toimin saatu kuin yksi, 

kiersimme yksiköissä esittelemässä tutkimusta myös suoraan asiakkaille. Ajatuk-

sena oli niin sanotusti madaltaa kynnystä haastattelun antamiseen, mutta siitä 
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huolimatta haastateltavia emme saaneet enempää. Haastateltavien vähäisen 

määrän perusteella voisi päätellä, että kyseinen ryhmä on haastava motivoida 

osallistumaan tämän kaltaisiin tutkimuksiin.  

 

Jatkotutkimusaiheita ei vähäisen osallistujamäärän vuoksi syntynyt. Jälkeenpäin 

pohdimme, että olisiko vaihtoehtoisesti lomakemuotoisella kyselyllä tai kvantita-

tiivisilla tutkimusmetodeilla saatu suurempi otanta. Lomakemuotoiseen kyselyyn 

olisi asiakkaalla voinut olla matalampi kynnys osallistua. Alun perin teemoittelu 

on tehty sillä ajatuksella, että voitaisiin jatkotutkimuksena materiaalin perusteella 

tehdä vertailuja esimerkiksi eri päihteiden käyttäjien välillä, sekä vertailla esim. 

palveluiden riittävyyttä avo- ja laitoskuntoutuksen välillä. Pidemmällä aikavälillä 

saman asiakkaan kokemuksia tarkastelemalla voisi tehdä suuntaa antavia johto-

päätöksiä hoidon ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta. 
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LIITE 2 

 

 

 

Hyvä Päihdepalveluiden asiakas,  

 

Teemme opinnäytetyönä tutkimusta Päihdekuntoutujien kokemuksista hoidosta 

ja kuntoutuksesta Lapin sairaanhoitopiirin Päihdepalveluissa. Tutkimuksen ta-

voitteena on saada tietoa asiakkaiden kokemuksista avohoidosta A-klinikalla 

sekä laitoshoidosta Päihdeklinikalla, jotta Päihdepalveluiden toimintaa voitaisiin 

kehittää vastaamaan enemmän asiakkaiden tarpeita. 

Tutkimus toteutetaan haastattelemalla ja osallistuminen on täysin vapaaehtoista. 

Meille on ensisijaisen tärkeää, että yksityisyydensuojanne säilyy, joten tutkimuk-

seen osallistuminen tapahtuu täysin luottamuksellisesti, emmekä haastattelussa 

kysy Teiltä tietoja, mistä teidät voitaisiin tunnistaa.  

Ohessa haastattelurunko, johon toivoisimme Teidän tutustuvan ennen haastatte-

lua. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Joni Norvapalo; joni.norvapalo@edu.lapinamk.fi 

Sara Erholtz; sara.erholtz@edu.lapinamk.fi 

Sairaanhoitajaopiskelijat 

Lapin ammattikorkeakoulu 

  

mailto:joni.norvapalo@edu.lapinamk.fi
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  LIITE 3 

Haastattelurunko    

 

Päihteiden käyttö 

- Mitä päihteitä käytät/olet käyttänyt? 

- Käyttöhistoria  

Nykytilanne 

- Tukiverkosto/Perhesuhteet 

- Mitä päihdepalveluita sinulla on käytössäsi? 

Kokemukset hoidosta ja kuntoutuksesta 

- Miten hoitohenkilökunta suhtautui sinuun? 

o Kuinka tulit kohdatuksi? 

- Miten hoito on tukenut kuntoutumistasi? 

- Miten koet palveluiden riittävyyden? 

- ”Onnistumiset”; asiakkaan positiiviset kokemukset, raittiutta tukevat tekijät 

- ”Kompastuskivet”; asiakkaan negatiiviset kokemukset, raittiutta uhkaavat 

tekijät 

- Miten edellä mainituista esteistä selviää, minkälaista tukea siihen tarvit-

see? 

”Kehittämisehdotukset” 

- Miten palvelua voisi muuttaa/kehittää enemmän vastaamaan tarpeitasi? 

- Miten kuntoutumistasi voitaisiin tukea enemmän/paremmin? 

- Miten Päihdepalveluita voisi kehittää? 

Tulevaisuus 

- Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? 

- Miltä tulevaisuus tässä valossa näyttää? 

 


