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 JOHDANTO 

 

 

Päihderiippuvuus ei ole koskaan vain yhden ihmisen sairaus. Päihteiden liika-

käyttäjä sairastuttaa omalla ongelmallaan usein myös suuren joukon hänen lä-

heisiään. Päihteiden liikakäyttäjä voi kokea syyllisyyttä tilanteesta ja tämä taas 

voi entisestään pahentaa päihteiden käyttöä. Usein omaiset ovat voimattomia 

sekä ymmällään tilanteessa, jossa läheinen ei voi hallita päihteiden käyttöään. 

Pahimmillaan päihteiden käyttäjä hyljätään tai hän itse jättäytyy läheisverkoston 

ulkopuolelle. Omaisten varhaisella mukaan ottamisella pyritään lisäämään lä-

heisten tietoisuutta päihderiippuvuudesta ja näin heille annetaan lisäeväitä han-

kalassa tilanteessa selviytymiseen. Päihderiippuvuus ei ole suoraan perinnöllistä, 

mutta useissa tapauksissa päihteiden liikakäyttö on sukupolvelta toiselle siirtyvä 

opittu tapa sekä jossain määrin taipumus riippuvuuksien muodostumiselle voi olla 

geeniperimään sidottua. Läheisten tietoisuutta lisäämällä voidaan pyrkiä tämän 

kierteen katkaisemiseen.  

 

Opinnäytetyöni aiheena on läheisten varhainen mukaan ottaminen kuntoutuk-

seen, kun omainen muuttaa päihdekuntoutujille tarkoitettuun tukiasuntoon. Opin-

näytetyöni tilaajana toimii Savonkoti, joka on 20-paikkainen päihde- ja mielenter-

veyskuntoutujien tukiasumisen yksikkö. Savonkoti sijaitsee Varkaudessa ja on 

yksi Työterapisen yhdistyksen tukiasumisyksiköistä. Ajatus opinnäytetyöhön tuli 

suoraan tilaavalta organisaatiolta Savonkodilta ja se sai heti aikaan suurta innos-

tusta niin työntekijöissä, yhteistyökumppaneissa kuin Savonkodin päivätuvalla 

kävijöissä. Myös omakohtainen kiinnostus aiheeseen oli alusta alkaen suuri, sillä 

olen itse elänyt päihdeperheessä ja ollut aktiivisesti mukana oman vanhempani 

päihdekuntoutuksessa. Olen päässyt läheisen roolissa näkemään sen vaikutta-

vuutta, mutta samalla myös haasteita, joita kuntoutusprosessiin voi liittyä.. 
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2 TARVE JA TAVOITTEET OPINNÄYTETYÖLLE 

 

 

Opinnäytetyössä tuotetun tiedon ja materiaalin tarkoitus on edistää läheisten 

sekä päihteiden liikakäyttäjien parempaa yhteyttä. Läheistyöllä voidaan mahdol-

lisesti auttaa päihteiden liikakäyttäjää kohti päihteiden käytön lopettamista sekä 

samalla tukea hänen läheisiään haastavassa tilanteessa. Tavoitteena ei kuiten-

kaan ole tarjota spesifiä apua läheisille, vaan asiaa lähestytään päihteiden liika-

käyttäjien lähtökohdista. Opinnäytetyöprosessin tavoitteellinen vaikutus on te-

hostaa läheistyön käyttöä päihdekuntoutuksessa silloin, kun läheinen muuttaa 

päihdekuntoutujien tukiasuntoon. 

 

Läheistyön lisäämisellä pyritään parantamaan henkilön halua päihteettömyyteen 

sekä päihteettömään elämäntapaan. Tarkoituksena on parantaa tukiasunnossa 

asuvien päihdekuntoutujien hyvinvointia sekä elämänhallintaa. Mahdollisimman 

hyvin toimivaa läheistyötä pyrittiin kehittämään ottamalla opinnäytetyöprosessiin 

mukaan päihdekuntoutujat, joilla on omia mielipiteitä ja näkemyksiä läheistyön 

merkityksestä. Tässä apuna toimivat pitkään raittiina olleiden päihdekuntoutujien 

kanssa käydyt keskustelut. Tilanteen ollessa heidän osaltaan jo rauhoittunut, oli 

heille ehtinyt syntyä ajatuksia ja huomioita läheisten mukaan ottamisesta kuntou-

tumiseen.  

 

Opinnäytetyössä saadut ajatukset ja huomiot on tarkoitus ottaa käyttöön Savon-

kodin arjessa, sillä tällä hetkellä toiminnassa ei vielä ole huomioitu riittävästi lä-

heisten merkitystä päihderiippuvaisten elämässä. Opinnäytetyöni tuloksilla on 

tarkoitus täydentää jo nyt käytössä olevaa kuntoutus- ja asumissuunnitelmaa, 

joka yhdessä uuden asukkaan kanssa täytetään asumisen alkaessa Savonko-

dilla. Tavoitteena on pohtia, kuinka läheisten mukaanotolla voitaisiin tukea päih-

teiden liikakäyttäjää paremmin kohti raittiutta. Kuntoutus- ja asumissuunnitel-

massa on jo tällä hetkellä mukana kohta, jossa kysytään yhteydenpidosta lähei-

siin sekä asukkaiden toiveista, kuinka tätä yhteydenpitoa voitaisiin pyrkiä kehittä-

mään. Kun läheistyölle on luotu selkeät raamit Savonkodilla, on henkilöstön hel-

pompi toteuttaa sitä arjessa jokaisen asukkaan kohdalla. 
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Asumispalvelut ovat olleet 2000-luvulla paljon esille. Hallitusohjelmaan perustu-

van pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toisen kauden 2012–

2015 yhtenä lähtökohtana on ollut, että mahdollisuus omaan kotiin kuuluu jokai-

sen ihmisoikeuksiin. Tähän tarpeeseen vastaavat tällä hetkellä lukuisat eri tuetun 

asumisen yksiköt, sillä riittävällä tuella, myös heikoimmassa asemassa olevilla 

ihmisillä on mahdollisuus asua omassa kodissa. Pitkäaikaisasunnottomuutta ryh-

dyttiin vähentämään jo ensimmäisellä kaudella vuosina 2008–2011 ja tällöin Suo-

meen perustettiin lyhyessä ajassa paljon asuntoja sekä näihin tarjottavia tukipal-

veluita. Vähentämisohjelman puitteissa on perustettu niin päihteettömyyttä edel-

lyttäviä kuin päihteiden käytön sallivia asumispalveluja. (Partanen 2015, 489–

490.) Savonkoti on omalta osaltaan vastaamassa tähän tarpeeseen ja siitä 

syystä toimintaa ja työtapoja tulee kehittää sen suuntaisiksi, että ne palvelevat 

entistä paremmin päihteiden liikakäyttäjiä sekä heidän läheisiään. 

 

 

2.1 Savonkoti tuetun asumisen tarjoajana 

 

Opinnäytetyöni tilaaja Savonkoti tarjoaa tuetun asumisen palveluita Varkau-

dessa. Asunnoista 18 on tarkoitettu tuettuun asumiseen tilanteissa, joissa henkilö 

tarvitsee tukea jollain elämänsä osa-alueella ennen siirtymistä täysin itsenäiseen 

asumiseen. Asuntoihin tehdään määräaikaisia vuokrasopimuksia ja asukkaan 

kuntoutumista arvioidaan 3-6 kuukauden välein. Jokaisen asukkaan kanssa teh-

dään heti asumisen alkuvaiheessa kuntoutussuunnitelma, johon yksilöidään tar-

peet, joihin uusi asukas kokee tarvitsevansa tukea ja vahvistusta. Tuetun asumi-

sen asunnoissa asukkaalle taataan asumisrauha ja turvallinen ympäristö fyysisen 

ja psyykkisen voinnin seurannalle. Asunnolla harjoitellaan yhdessä ohjaajien 

kanssa arjenhallintaa, siinä laajuudessa kuin asukas siinä tukea kokee tarvitse-

vansa. Savonkodin ohjaajat myös auttavat ja ohjaavat yhteistyö- sekä läheisver-

koston kanssa tapahtuvaan yhteydenpitoon. Kaksi Savonkodin asunnoista on 

tarkoitettu kartoitusasunnoiksi esimerkiksi sairaalasta tai vankilasta kotiutumisen 

jälkeen, laitoskuntoutuksen jatkoksi tai vaihtoehdoksi sekä tilanteisiin, jossa 

omaa asuntoa ei vielä ole syystä tai toisesta ole löytynyt. Kartoitusasumista voi-

daan hyödyntää myös esimerkiksi laitoskatkojen jälkeisiin päiviin tai eläkeasioi-

den selvittelyyn. Kartoitusasunnossa asuminen kestää yhdestä vuorokaudesta 
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kahteen kuukauteen ja nämä kaksi asuntoa ovat täysin kalustettuja. (Työterapi-

nen yhdistys ry. Asumispalvelut.) 

 

Savonkodilla on töissä neljä kokoaikaista ohjaajaa, joilla kaikilla on sosiaali- ja 

terveysalan koulutus sekä kokemusta mielenterveys- ja päihdetyön kentällä toi-

mimisesta. Savonkodilla työskentelee useita erilaisissa kuntouttavan työtoimin-

nan tehtävissä olevia henkilöitä. Savonkodilla on mahdollista suorittaa myös yh-

dyskuntapalvelua. Ohjaajat auttavat asukkaita arjenhallintaan liittyvissä asioissa, 

kuten henkilökohtaisen hygienian ylläpidossa sekä erilaisissa siivous- ja kodin-

hoidon tehtävissä. Ohjaajien tukemana asiointi eri viranomaisten kanssa on mo-

nille asukkaille helpompaa ja ohjaajat osallistuvatkin usein erilaisiin verkostopa-

lavereihin yhdessä asukkaiden kanssa. Jokaiselle asukkaalle nimetään oma oh-

jaaja, jonka kanssa voi käydä läpi omaa kuntoutumistaan ja toipumistaan. Oma-

ohjaaja kartoittaa, mitä palvelutarpeita asukkaalla on sekä seuraa asukkaan voi-

mavaroja ja jaksamista. Omaohjaajan kanssa yhteistyössä tehdään myös kun-

toutussuunnitelma ja tähän tarvittaessa päivityksiä. Ohjaajat tukevat myös niin 

fyysisen kuin psyykkisenkin kunnon ylläpitoon ja tarvittaessa heiltä saa ohjausta 

myös esimerkiksi ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Ohjaajat eivät kuitenkaan 

tee asioita asukkaan puolesta eli jos asukas oman vointinsa vuoksi tarvitsee tu-

kea esimerkiksi lääkehoidossa tai vaikka asunnon kokonaisvaltaisessa siivoami-

sessa, voi nämä palvelut ostaa ulkopuolisilta tahoilta. (Työterapinen yhdistys ry. 

Asumispalvelut.) 

 

Savonkodilla toimii myös kaikille avoin päivätupa, jonne kuka tahansa voi tulla 

viettämään aikaa, kahvittelemaan tai hakemaan apua haasteelliseen elämänti-

lanteeseen. Päivätuvan tarkoituksena on tarjota mahdollisuus viettää päihtee-

töntä päivää esimerkiksi erilaisen pelailun tai muun harrastustoiminnan turvin. 

Mahdollisuuksien sekä kiinnostusten mukaan järjestetään myös erilaisia retkiä ja 

tutustumiskäyntejä lähialueelle. Päivätuvalla on myös mahdollista ruokailla sekä 

huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastaan, sillä keskukselta löytyy myös kävijöi-

den käytössä oleva pyykinpesukone sekä mahdollisuus saunomiseen. Tarvitta-

essa päivätuvalta voidaan ohjata myös muiden tarvittavien palveluiden piiriin 

sekä autetaan esimerkiksi Kelan lomakkeiden täytössä. Päivätuvan toimintaan 

osallistumisessa ainut ehto on halu viettää päihteetöntä päivää.  
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Suomessa on lukuisia erilaisia päiväkeskuksia, joiden toiminta ja tarkoitus vaih-

televat suuresti. Kaikille päiväkeskuksille voisi kuitenkin ajatella olevan yhteistä 

sen, että ne ovat niin sanottuja matalan kynnyksen kokoontumispaikkoja ja osin 

myös palveluohjausta tarjoavia yksiköitä. Useiden erityisryhmiin kuuluvien henki-

löiden voi olla helpompaa tulla asioimaan päiväkeskukselle kuin erilaisiin julkisiin 

virastoihin ja laitoksiin. Usein esimerkiksi päihdeongelmaisilla ihmisillä voi olla 

haasteita aikatauluihin sitoutumisessa sekä jo ajanvaraukseen liittyvissä asi-

oissa. Päiväkeskukselle ei useinkaan tarvitse varata aikaa ja henkilökunta on voi-

nut tulla jo tutuksi aiempien käyntien yhteydessä. Päiväkeskuksilla voi olla hel-

pompaa myös tavoittaa asiakkaita, joita sosiaalihuolto ei muutoin tavoittaisi. 

Usein päiväkeskuksilla juuri rinnalla kulkeminen sekä arkisten asioiden hoitami-

nen yhdessä asiakkaan kanssa ovat keskeisessä roolissa. Päiväkeskusten teh-

tävä ei kuitenkaan ole tehdä asioita asiakkaan puolesta vaan ohjata asiakasta 

niissä asioissa, joissa asiakas apua tarvitsee. Työntekijöiden tulee luottaa asiak-

kaan pärjäämiseen ja omatoimiseen selviytymiseen niissä asioissa, jotka asiak-

kaalta itseltään sujuu. (Tepponen, Strandén & Rutanen 2015.) 
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3 PÄIHDEKUNTOUTUS SUOMESSA 

 

 

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tekemän juomatapatutkimuksen mukaan suo-

malaisten alkoholin käyttö on kääntynyt ensimmäisen kerran laskuun vuodesta 

2008 eteenpäin. Vuoden 2016 juomatapatutkimuksen yhteydessä laskua oli ta-

pahtunut entisestään. Juomatapatutkimus toteutetaan 8 vuoden välein ja tutki-

musta on tehty vuodesta 1968 alkaen. Vaikka tutkimuksen mukaan alkoholin 

käyttö on hieman vähentynyt, ei silti voida puhua ongelmakäytön vähentymi-

sestä. Suomalaiset juovat yhä varsin suuria määriä alkoholia kerralla ja näin ollen 

alkoholin käyttöön liittyvät järjestyshäiriöt sekä tapaturmariski ovat edelleen mer-

kittäviä. Humalahakuisen juomisen seurauksena Suomessa on runsaasti myös 

alkoholin käytöstä johtuvia sairaalahoitoja sekä kohonnut kuolleisuus- ja depres-

sioriski. (Härkönen, Savonen, Virtala & Mäkelä, 2017) Täytyy myös muistaa ottaa 

huomioon jatkuvasti lisääntynyt huumeiden käyttö ja sen aiheuttamat haitat ja 

ongelmat yhteiskunnassa. Niitä tämän kaltaisessa juomatapatutkimuksessa ei 

ole pohdittu ja näin ollen tulokset ovat suuntaa antavia ajatellen kokonaisuutta 

suomalaisessa päihdekulttuurissa. Päihteiden käyttö on jatkuvassa muutoksessa 

ja suunnan ei voi ainakaan ajatella olevan menossa niin sanotusti oikeaan tai 

parempaan suuntaan. 

 

Päihdekuntoutusta tarjoaa Suomessa lukemattomat eri tahot riippuen tuen tar-

peen määrästä aina päihdeklinikoiden keskusteluavusta päihdesairaaloiden sul-

jettuihin osastohoitoihin. Päihdekuntoutuksen perusajatus on kaikkialla kuitenkin 

se, että asiakas saataisiin irti päihdekierteestä ja samalla hänen elämänhallin-

tansa paranisi. Varkaudessa Savonkodin tarjoama päihdekuntoutus on asumisen 

tuen tarjoamista. Samalla se tarjoaa mahdollisuuden päihteettömän elämäntavan 

opetteluun yhdessä muiden kuntoutujien sekä työntekijöiden kanssa esimerkiksi 

Savonkodin päivätuvalla. Savonkoti toimii tiiviissä yhteistyössä Varkauden kau-

pungin päihdepalvelujen kanssa, sekä mahdollistaa eri päihdekuntoutusyksi-

köistä tulevien asiakkaiden turvallisen ja tehokkaan jatkohoidon. 

 

Päihderiippuvuus voi kehittyä useisiin eri aineisiin kuten alkoholiin, tupakkaan tai 

erilaisiin huumaus- tai lääkeaineisiin. Usein riippuvuus voi myös kehittyä 



10 
 

 

samanaikaisesti useisiin näistä. Riippuvuuden oireina on käytön pakonomaisuus 

sekä käyttöhimo, jota voi olla liki mahdoton hillitä. Riippuvuus ilmenee usein han-

kaluutena hallita päihteiden käytön aloitusta, määriä tai lopetusta. Usein tämä 

hankaloittaa huomattavasi jokapäiväisestä elämästä selviytymistä sekä sosiaa-

listen suhteiden ylläpitoa. Riippuvuuteen liittyy usein myös voimakkaitakin vieroi-

tusoireita käytön lopettamisen jälkeen. Päihteiden liikakäyttöä esiintyy enemmän 

miehillä kuin naisilla ja esimerkiksi Terveys 2000-tutkimuksen mukaan neljällä 

prosentilla yli 29-vuotiaista suomalaisista on alkoholiriippuvuus. Päihderiippu-

vuus voi puhjeta minkä ikäiselle ihmiselle tahansa esimerkiksi elämäntilanteen 

muutosten myötä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014.) 

 

Päihderiippuvuus määritellään krooniseksi sekä helposti toistuvaksi sairaudeksi. 

Riippuvuus voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista, mutta usein kaikkia näitä 

riippuvuuden osa-alueita esiintyy yhdessä. Fyysinen riippuvuus on elimistön tot-

tumisesta johtuva tila, jolloin jonkin tietyn aineen puuttuminen voi johtaa elintoi-

mintojen häiriöihin eli niin sanottuihin vieroitusoireisiin. Vieroitusoireita voi olla 

esimerkiksi hikoilu, vapina, pahoinvointi tai pahimmassa tapauksessa jopa kou-

ristelu. Psyykkinen riippuvuus näyttäytyy usein siten, että päihteiden liikakäyttäjä 

kokee jonkun tietyn päihteen hyvinvoinnilleen välttämättömäksi ja tämä tarve ajaa 

käyttämään päihdettä yhä uudestaan. Usein psyykkinen riippuvuus kehittyy en-

nen fyysistä riippuvuutta. Sosiaalinen riippuvuus tarkoittaa sitä, että ihminen on 

kiinnittynyt sellaiseen sosiaaliseen verkostoon, jossa päihteiden käyttö on kes-

keisessä roolissa. Ihmisellä ei välttämättä ole muuta verkostoa ympärillään ja tä-

män kaltainen sosiaalinen riippuvuus antaa tunteen johonkin kuulumisesta sekä 

hyväksytyksi tulemisesta. (Havio, Inkinen, Partanen 2013, 42–43.) 

 

 

3.1 Päihdekuntoutus osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

 

Päihdekuntoutus kuuluu lakisääteisesti (L 41/1986) jokaisen kunnan ja kaupun-

gin sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Päihdehuoltolaki edellyttää, että jokainen 

kunta huolehtii siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan 

sellaiseksi, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunta voi tarvittaessa järjes-

tää palvelut itse tai ostaa ne ulkopuolisilta toimijoilta joko lähikunnista tai 
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yksityisiltä toimijoilta. Päihdekuntoutuksen tarkoituksena on raittiuteen ohjaami-

sen ohella myös ohjata asiakasta kohti sellaista toimintaa, että hän ymmärtäisi ja 

hallitsisi paremmin omaa elämäänsä. Kuntoutus on aina muutosprosessi, jonka 

tavoitteeksi päihdekuntoutuksessa voidaan katsoa asiakkaan toimintakyvyn sekä 

elämänhallinnan lisääminen. Päihdekuntoutus on moniammatillinen koko-

naisuus, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti edistämään asiakkaan raitistumista. 

(Mattila-Aalto 2013, 375.) 

 

Kunnan järjestämä päihdekuntoutus kuuluu jokaiselle pysyvästi Suomessa asu-

valle, joka on oikeutettu kunnan maksamiin julkisiin palveluihin (L 41/1986). 

Vaikka suurin osa päihdekuntoutuksen palveluista onkin kunnan järjestämiä, on 

tarjolla myös yksityisten palveluntarjoajien tuottamia palveluita. Nykyään useim-

piin työterveyshuoltoihin kuuluu myös päihdekuntoutus, jolloin työnantaja mak-

saa päihdekuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset. Oman kunnan A-klinikan 

palvelut ovat kuitenkin maksuttomia kaikille kuntalaisille. Jos päihdekuntoutuk-

sessa päädytään maksulliseen laitoskuntoutukseen, voivat maksavana tahona 

toimia joko työnantaja, oman kotikunnan A-klinikka tai asiakas itse. (Päihdelinkki, 

i.a.) 

 

Päihdekuntoutus aloitetaan yleensä avohoidolla, mutta saatavilla on myös eri pi-

tuisia laitoshoitojaksoja sekä muita päihdekuntoutujien tukipalveluita kuten tuki-

asuntoja sekä päivätoimintakeskuksia. Päihdepalvelut koostuvat kunnissa erilai-

sista perus- ja erityistason palveluista. Useimmiten suurissa kunnissa erilaisia 

palveluita on saatavilla monipuolisesti, mutta pienissä kunnissa palvelut perustu-

vat sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluihin. Esimerkiksi kuntien A-klinikat 

sekä erilaiset laitoskuntoutukset ovat erityistason palveluita. Jokaisen henkilön 

kanssa päihdekuntoutussuunnitelma tehdään ja suunnitellaan yksilöllisesti. Kun-

toutuja on itse koko suunnitteluprosessin ajan mukana kertomassa omia mielipi-

teitään ja toiveitaan kuntoutuksen etenemisestä. Suunnitteluvaiheessa hoidon 

tarvetta arvioidaan sekä kuntatasolla sen mukaan, mitä palveluita on saatavilla, 

mutta myös yksilötasolla tarveharkintaa käyttäen. (Poikonen & Kekoni 2019, 53-

58.) 
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Päihdekuntoutus on iso menoerä kunnille ja valtiolle. Vuonna 2018 kuntien kus-

tantamien päihdepalveluiden menot olivat lähes 214 miljoonaa euroa. Vastaava 

luku oli vuotta aiemmin noin 209 miljoona euroa, joten vuoden aikana tapahtu-

neen kasvun voidaan katsoa olevan merkittävän suuruinen. Varkaudessa päih-

depalveluiden kustannuksissa oli kuitenkin tapahtunut päin vastaista liikettä vuo-

sien 2018 ja 2017 välillä, sillä menot olivat laskeneet vuoden aikana 9000 euroa. 

Vuonna 2018 Varkaudessa päihdehuollon kustannukset olivat 1 026 000 euroa. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019.) Päihteistä johtuvat sairaalakäynnit myös 

näyttelevät varsin suurta roolia päivittäisessä terveydenhuollossa. Vuonna 2016 

esimerkiksi rekisteröitiin liki 22 000 hoitojaksoa, joissa alkoholisairaus oli pää-

diagnoosina. Työkyvyttömyyseläkkeitä, joissa perusteena oli alkoholisairaus, 

myönnettiin vuonna 2016 noin 8500, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli yli 

11 000. Päihteiden käyttö työllistää runsaasti myös muuta virkavaltaa, kuin ter-

veydenhuoltoa, sillä vuoden 2016 aikana poliisin tekemiä päihtyneiden säilöönot-

toja kirjattiin yli 56 000 tapausta. Poliisin tekemät säilöönotot ovat kuitenkin miltei 

puolittuneet vuoden 2005 jälkeen, joka sopii hyvin yhteen alkoholinkulutuksen 

laskevan suunnan kanssa. (Karlsson 2018, 20–23.) 

 

 

3.2 Tuettu asuminen osana päihdekuntoutusta 

 

Sosiaalihuoltolaki (L 1301/2014) jakaa asumispalvelut kolmeen eri luokkaan, riip-

puen tuen määrästä, jota eri asumispalveluissa annetaan. Kaikkein eniten tukea 

on saatavilla tehostetussa palveluasumisessa, jossa asiakkaan tarpeet huomioi-

den tukea tarjotaan ympärivuorokautisesti. Palveluasumisen yksiköt ovat tehos-

tettuja yksiköitä kevyempi asumismuoto. Näissä tukea tarjotaan siten, että asuk-

kaalla on mahdollisuus soveltuvaan asumiseen sekä hoitoon ja huolenpitoon. 

Palveluihin voi sisältyä myös ateria-, vaatehuolto- sekä peseytymis- ja siivous-

palveluita. Tuettu asuminen on sosiaalihuollon asumispalveluista kevyimmällä tu-

ella olevaa toimintaa, jota tarjotaan yli 18-vuotiaille ihmisille, jotka syystä tai toi-

sesta ovat asunnottomia tai elävät asunnottomuuden uhan alla. Tuettuja asuntoja 

on tarjolla useille eri asiakasryhmille kuten opinnäytetyön tapauksessa päihde-

kuntoutujille, mutta myös esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille sekä vammaisille 

henkilöille. Tuetuissa asunnoissa tarjotun tuen määrä vaihtelee paikka- sekä 
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asukaskohtaisesti. Tuettujen asuntojen pääperiaate on kuitenkin se, että niitä tar-

jotaan henkilöille, joilla on asumiseen sekä elämänhallintaansa liittyviä tuen tar-

peita. Toisilla henkilöillä tuetun asumisen tarve on vain väliaikaista, mutta joissa-

kin tapauksissa henkilö saattaa asua tuetussa asunnossa liki koko elämänsä. 

Tuetun asumisen keston tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti jokaisen henki-

lön kohdalla. 

 

Tuetun asumisen voidaan katsoa olevan eräänlainen terapeuttinen yhteisö. Päih-

dekuntoutuksessa terapeuttisen yhteisön tehtäviksi voidaan luokitella esimerkiksi 

identiteetin, asenteiden, käyttäytymisen ja elämäntavan muutokset. Näihin muu-

toksiin pyritään tarjoamalla asukkaille osallistumista, vastuuta, luottamusta sekä 

oikean elämän arvoja vertaisryhmän sekä henkilökunnan avulla. Kuntoutumisen 

peruste tämän kaltaisessa yhteisössä perustuu siihen, että kuntoutuja kokee ole-

vansa yhteisössä turvassa sekä hyväksytty. Kuntoutumisen tavoitteena voidaan 

katsoa olevan se, että kuntoutujasta kehittyy vastuullinen ihminen, hyvä van-

hempi, puoliso tai lapsi. Tavoitteena on, että päihdekuntoutujasta kehittyy ihmi-

nen, joka pyrkii hankkimaan itselleen vakaan talouden sekä toimivia ihmissuh-

teita. (Murto 2013, 14.) 

 

Tuetun asumisen vaikuttavuutta on tutkittu myös esimerkiksi opinnäytetöiden tii-

moilta. Porin Sininauhan tukiasumisyksikön asukkaita on esimerkiksi haastateltu 

siitä, kuinka he ovat kokeneet tukiasumisen vaikuttaneen heidän selviytymi-

seensä (Hyytinen 2015). Opinnäytetyössä selvisi, että hyvillä ihmissuhteilla on 

todella suuri merkitys yksilön selviytymiseen, mutta voimavaroiksi oli nostettu 

myös esimerkiksi positiivinen elämänasenne, musiikki ja terveys. Opinnäyte-

työssä käy ilmi myös se, että läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisen katsottiin 

olevan raittiuden sekä tulevaisuuden kannalta tärkeää ja näihin ihmissuhteisiin 

haluttiin panostaa. 

 

 

3.3 Tuetun asumisen ajankohtaista kehittämistä 

 

Suomeen on viime vuosina rantautunut Yhdysvalloista niin sanottu Asunto ensin-

malli, jonka tarkoituksena on, tarjota kaikille kansalaisille oikeus omaan 
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asuntoon. Ajatuksena on, että asukkaan elämäntapa hyväksytään sellaisena kuin 

se on. Tämän kaltaisissa asumisyksiköissä sallitaan elämäntapa, joka johtaisi 

häätöön tavanomaisissa vuokra-asunnoissa. Asunto ensin-mallin perusajatuk-

sena on, että pysyvä asunto nähdään perusedellytyksenä sille, että toipuminen 

psykososiaalisista ongelmista tulee mahdolliseksi. Suomessa Asunto ensin-mal-

lia on toteutettu niin haja-asuttamisena kuin asumisyksiköissäkin. Asunto ensin-

mallin tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että esimerkiksi nuoret asukkaat jäisivät 

pysyvästi asumaan mallin mukaan toimiviin asumisyksiköihin. Perusedellytyk-

senä on tarjota asukkaille mahdollisuus tavoitteelliseen asumiseen sekä luodaan 

edellytyksiä toipumisprosessille. (Granfelt 2013, 219–224.) 

 

Naapuruston ei aina ole helppo suhtautua siihen, että omalle asuinalueelle tulee 

erityisryhmän tuetun asumisen yksikkö. Erilaisuus saattaa pelottaa ja ennakko-

luulot voivat pahimmillaan johtaa siihen, että tuetun asumisen yksikön perusta-

mista vastustetaan voimakkaasti. Tästä syystä olisi ensiarvoisen tärkeää, että jo 

tuetun asumisen yksikköä suunniteltaessa, otettaisiin huomioon naapuruston aja-

tukset ja näkemykset. Tietoa lisäämällä voidaan pyrkiä lievittämään turhia ja ai-

heettomia pelkoja erilaisuutta kohtaan. Sininauhasäätiö on koonnut yhteen asuin-

aluelähtöisen ympäristötyön menetelmiä ja kokemuksia kirjassaan Erilainen naa-

puri (Viskari, Lund & Avellan 2016). Kirjan ajatuksena on keskinäisen ymmärryk-

sen ja suvaitsevaisuuden vahvistaminen erityisryhmien asuinalueella. Kirjassa on 

esimerkiksi hyviä vinkkejä siitä, kuinka asukkaat ja henkilökunta tulisi ottaa mu-

kaan ympäristötyöhön, jotta yhteiselo naapurustossa sujuisi mahdollisimman vai-

vattomasti. Kirjassa nostetaan esille sen tärkeys, että asukasta tulisi heti alkuvai-

heessa ohjata ympäristöä huomioivaan käyttäytymiseen ja ottaa mukaan ympä-

ristötyöhön. Tällä pyritään siihen, että asukkaat alkaisivat kunnioittaa omaa lä-

hiympäristöään ja tämä taas voisi esimerkiksi johtaa siihen, että ei-toivottu käyt-

täytyminen vähenisi asuinalueella. Henkilökunta voi omalta osaltaan parantaa 

asumisyksikön ja naapuruston välistä yhteistyötä olemalla avoimen kiinnostu-

neita naapureiden näkemyksistä ja mahdollisista huolista. Henkilökunnan tehtä-

vänä on myös aktiivisesti pyrkiä ohjaamaan asukkaita kohti toivottua käyttäyty-

mistä. 
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4 LÄHEISTYÖN ROOLI PÄIHDEKUNTOUTUKSESSA 

 

 

Ihminen tarvitsee ympärilleen suojaavan ja riittävän tukevan läheisverkoston, 

jotta normaali kehitys ja kasvu on turvattua. Läheisiksi voidaan laskea puoliso, 

lapset, vanhemmat, isovanhemmat, muut sukulaiset tai läheiset ystävät. Läheis-

työn ajatuksena on auttaa päihteiden liikakäyttäjää luomaan läheisverkostostaan 

positiivinen voimavara muutokselle sekä saman aikaisesti tukea päihteiden liika-

käyttäjän läheisiä. Kokonaisvaltainen ja yksilöllinen tutustuminen päihteiden liika-

käyttäjän läheisverkostoon auttaa kaikkia osapuolia selviytymään haasteellisesta 

tilanteesta ja kehittämään mahdollisesti rikkoutunutta suhdetta kohti eheämpää 

yhteyttä osapuolten välillä. Läheistyötä voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai perhe-

työnä riippuen tuen tarpeesta ja osapuolten omista toiveista. (Holmberg, Salo-

Chydenius, Kurki & Hämäläinen 2015, 391–395.) 

 

Läheistyön tärkeys on ymmärretty jo useiden eri asiakasryhmien kanssa ja eten-

kin lastensuojelullisesta näkökulmasta myös päihdekuntoutuksessa. Läheistyötä 

toteutetaan usein myös mielenterveyskuntoutujien ja rikosseuraamusasiakkai-

den sekä heidän läheistensä kanssa. Päihdetyön puolella esimerkiksi Sininauha-

liitto järjestää eri kaupungeissa Perheklubi-toimintaa, joka on vertaistukiryhmä 

päihteiden ongelmakäytöstä kärsiville perheille. Samassa ryhmässä tarjotaan tu-

kea niin päihteiden liikakäyttäjille kuin heidän omaisilleen. Ryhmään ovat terve-

tulleita keskustelemaan esimerkiksi päihteiden liikakäyttäjien puolisot, lapset, 

vanhemmat tai ystävät ja ryhmään osallistuminen ei edellytä päihteiden liikakäyt-

täjän itsensä osallistumista. Ryhmässä on mukana myös koulutettu tukiohjaaja. 

(Sininauhaliitto, i.a.)  Läheistyö on usein vertaistukiryhmän periaatteella toimivaa 

joko ohjaajan johdolla tai ryhmän omalla panoksellaan eteenpäin vievää toimin-

taa. Joissakin tapauksissa läheistyötä toteutetaan myös yksilötyönä, jolloin joko 

pelkästään läheinen tai hän yhdessä päihteiden liikakäyttäjän kanssa käyvät kes-

kustelemassa erilaisten auttavien tahojen kanssa.  

 

Läheisten voidaan katsoa olevan merkittävä tuki ja turva päihdekuntoutujan ar-

jessa ja elämässä. Toisaalta läheiset ovat itse usein varsin kuormittuneita päih-

deongelmaisen henkilön auttamisesta. Suurella osalla päihteiden liikakäyttäjien 
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läheisistä on itsellään masennusta sekä arkielämässä selviytymisen ongelmia. 

Päihdepalveluiden avohoitopainotteisuus siirtää hoito- ja huolenpitovastuuta yhä 

enemmän läheisten vastuulle ja tämä omalta osaltaan lisää läheisten kuormittu-

neisuutta ja taakkaa jo ennestään raskaan tilanteen edessä. (Jurvansuu & Ris-

sanen 2016.) 

 

 

4.1 Läheiset voimavarana 

 

Etenkin vanhemmuudella voi olla suuri kannatteleva rooli päihdekuntoutuksessa. 

Arja Ruisniemen (2006) tekemässä artikkelissa nousi esille, että vanhemmuus 

koettiin tärkeänä osana elämää ja vanhemmat itse kokivat tämän olevan tärkeä 

voimavara omassa päihdekuntoutumisessaan. Haastattelut oli Ruisniemen tutki-

muksessa toteutettu hoitokodissa, jossa vanhemman ja lapsen suhdetta pyritään 

rakentamaan ja tervehdyttämään. Vaikka kyseessä onkin tutkimus, joka pohjau-

tuu päihteitä käyttävän vanhemman ja lapsen väliseen yhteyteen, on tämä yhteys 

tärkeä ja voimaannuttava tekijä myös lapsen ollessa aikuinen. Savonkodilla to-

teuttamissani keskusteluissa moni toi esille mielipahaa juuri siitä, jos välit lapsiin 

olivat päihteidenkäytön seurauksena katkenneet tai ainakin huonontuneet.  

 

Ruisniemi (2006) nostaa artikkelissaan esille, että yhä enemmän lapsia tulisi ot-

taa mukaan päihdekuntoutukseen, vaikkakin se voi asettaa haasteita kuntoutuk-

sen suunnittelulle ja toteuttamiselle. Vanhemmuus koetaan kuitenkin usein niin 

suurena voimavarana, että siitä syystä sitä tulisi kaikin keinoin vahvistaa jo van-

hemman kuntoutumisen alkuvaiheessa. Laitosoloissa tapahtuva vanhemman ja 

lapsen vuorovaikutuksen kehittäminen mahdollistaisi myös sen, että turvallisissa 

oloissa molempien osapuolien olisi mahdollista opetella arkeen ja tavalliseen elä-

mään liittyviä asioita. Ennen kaikkea luottamuksen rakentaminen vanhemman ja 

lapsen välillä saisi vahvistusta, kun ympärillä olisi turvalliset seinät ja auttavia ih-

misiä. 

 

Päihdehoitotyössä perhe tulisi nähdä kokonaisuutena, jossa yhden perheenjäse-

nen muuttuminen vaikuttaa aina myös muihin. Tästä syystä olisi tärkeää pyrkiä 

kartoittamaan päihteidenkäyttäjän läheisverkosto, jotta mahdollisimman 
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tehokkaasti voitaisiin tukea koko perhettä. Läheisiä tulisi kannustaa kokoamaan 

voimavaransa ja näin ollen hankkimaan itselleen tarvitsemansa avun. Samalla 

tieto perheen merkityksestä ja mukana olosta tukisi päihteiden liikakäyttäjää 

oman toipumisensa eteenpäin viemisessä. Läheisverkostoa tulisikin aina tarkas-

tella päihteiden liikakäyttäjän taustalla olevana voimavarana. Läheisverkostoa tu-

lisi tukea kommunikaation ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen, jotta jokainen ti-

lanteeseen tavalla tai toisella liittyvä henkilö saisi äänensä kuuluviin ja esimer-

kiksi perheen sisäinen yhteistyö saisi vahvistusta. (Sutinen, Mattila, Sinnemäki & 

Syysmeri 2003.)  

 

Perintötekijöillä on jossain määrin merkittävä rooli yksilön taipumuksessa sairas-

tua päihderiippuvuuteen. Esimerkiksi alkoholiriippuvuuteen sairastumisen riskiä 

lisää noin 50% se, jos perintötekijät ovat suotuisat riippuvuuden syntymiselle. Ei 

voida kuitenkaan automaattisesti sanoa, että päihdeongelmaisen henkilön lap-

sesta tulisi väistämättä päihderiippuvainen tai että täysin raittiiden vanhempien 

lapsesta ei voisi tulla päihderiippuvaista. Ulkoisilla tekijöillä on suuri merkitys riip-

puvuuden synnyssä. Esimerkiksi joihinkin mielenterveyshäiriöihin sekä sosiaali-

siin tekijöihin voi liittyä suurentunut riski sairastua päihderiippuvuuteen. Päihde-

riippuvuuden syntyminen edellyttää toistuvaa aineiden käyttöä, joka johtaa riip-

puvuuteen liittyviin aivo- ja psykososiaalisiin muutoksiin. Miehillä riippuvuutta to-

detaan jossain määrin enemmän kuin naisilla ja riippuvuus voi kehittyä minkä 

ikäiselle ihmiselle tahansa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014) Läheisten 

varhaisella mukaan ottamisella voitaisiin pyrkiä ehkäisemään päihderiippuvuu-

den siirtyminen sukupolvelta toisella. 

 

 

4.2 Läheisten kuormittuminen päihdeperheessä 

 

Jurvansuun ja Rissasen tekemän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että 

mielenterveys- sekä päihdeongelmaisten läheisistä jopa kaksi kolmesta kokee 

psyykkistä kuormittuneisuutta ja jopa neljännessä siinä määrin, että se vaarantaa 

heidän oman hyvinvointinsa. Tutkimuksen mukaan läheisistä 20–60%:lla oma 

elämä on vaikeutunut jossain määrin taloudellisesti, työssä käynnin suhteen, har-

rastusten suhteen, sosiaalisten sekä perhesuhteiden osalta tai käytännön 
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asioiden hoitamisen osalta. 40% tutkimukseen osallistuneista läheisistä kertoo, 

että heidän elämänsä on vaikeutunut kolmella tai useammalla aiemmin mainitulla 

osa-alueella. (Jurvansuu & Rissanen 2016.) 

 

Läheisten kuormittuneisuutta omaisen sairastaessa päihderiippuvuutta on pyritty 

vähentämään erilaisten tukitoimien avulla. Aiheesta on tehty tutkimus Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n sekä 

FinFami Etelä-Pohjanmaa ry:n toimesta. Tutkimuksessa on todettu, että läheis-

ten kanssa työskennellessä, olisi ensiarvoisen tärkeää huomioida kuormittunei-

suutta, masennusta sekä uupumista ennaltaehkäisevää toimintaa. Tutkimuksen 

tuloksista kävi ilmi se, että liki kaikki vastaajat kokivat auttavansa sairastunutta 

läheistään useilla eri elämän osa-alueilla, mutta siitäkin huolimatta suurimmalla 

osalla vastaajista oli kokemus, että heitä ei kuultu riittävästi läheisensä hoitoon 

liittyvissä asioissa. Enemmistö vastaajista oli mielenterveys- ja päihdekuntoutu-

jien vanhempia ja seuraavaksi suurin ryhmä olivat puolisot. (Paattimäki, Huhtala, 

Joutsiluoma, Lampinen, Ojanen, Penttilä, & Nordling 2015.) 

 

Läheistyöstä päihdekuntoutuksessa on tehty useita eri opinnäytetöitä sekä tutki-

muksia. Suurin osa näistä tutkimuksista sekä kirjallisista raporteista käsittelee 

asiaa läheisten näkökulmasta käsin. Ammattikorkeakouluissa toteutettuja opin-

näytetöitä aiheeseen liittyen on esimerkiksi lähestytty päihdeperheen kuntoutuk-

sen näkökulmasta Mikkeli-yhteisössä (Konttinen 2008) sekä Tampereen Mylly-

hoito-keskuksen läheisohjelmaan osallistuneiden läheisten kokemusten näkökul-

masta (Sarna 2007). Yhteistä molemmille opinnäytetöille oli se, että läheistyöhön 

osallistuminen oli näyttänyt vaikuttavan positiivisesti läheisten omaan jaksami-

seen sekä perhetilanteeseen.  

 

Läheisen roolista päihdeperheessä on jo vuosikymmenten ajan tehty erilaisia tut-

kimuksia niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Lukuisten tutkimusten avulla 

on voitu osoittaa, että päihdeongelmaisten läheisillä on paljon yhteisiä piirteitä. 

Usein etenkin taloudelliset ongelmat sekä väkivalta ovat asioita, joita monet päih-

teiden liikakäyttäjien läheiset tuovat esiin, kun kuvaavat suhdettaan päihteiden 

liikakäyttäjiin. Myös tunnetasolla läheiset ovat useissa lähteissä kuvanneet paljon 

samankaltaisia tunteita liittyen läheisen päihdekäyttöön. Tyypillisimpiä tunteita 
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ovat häpeä, suru, pelko, viha, uupumus ja syyllisyys. Se, minkälaisessa suh-

teessa päihteiden ongelmakäyttäjään on, vaikuttaa usein siihen, minkä kaltaisia 

tunteita ja ajatuksia läheisen ongelmaan liittyy. Esimerkiksi on täysin eri tilanne 

olla päihteiden ongelmakäyttäjän puoliso kuin esimerkiksi lapsi. (Holmila 2004, 

80). 

 

Usein päihteiden ongelmakäyttäjän läheiset kokevat ajan saatossa jäävänsä eri-

laisten tukiverkkojen ulkopuolelle. Tämä voi osin johtua siitä, että päihdeongel-

maa voi olla vaikea hyväksyä ja ei esimerkiksi ymmärretä, miksi päihteitä liikaa 

käyttävää henkilöä ei vain jätetä oman onnensa nojaan. Toisaalta jos läheinen 

on tehnyt ratkaisun, että ei enää jaksa olla päihteitä liikaa käyttävän henkilön tu-

kena ja lähtenyt rakentamaan omaa elämää, voi tämäkin olla ulkopuolisten ar-

vostelijoiden mielestä väärä ratkaisu. Päihteiden käyttäjän ennakoimattoman 

käytöksen vuoksi myös suhteet ystäviin voivat olla haasteellisia, sillä läheinen ei 

uskalla tai halua sopia mitään tapaamisia ystäviensä kanssa siinä pelossa, että 

läheinen liiallisella päihteiden käytöllään pilaa nämä suunnitelmat. (Holmila 2004, 

83). 

 

Läheisten asemasta päihdeperheessä on kirjoitettu myös romaanimuotoisia kir-

joja, joista yhtenä esimerkkinä ruotsalaisen Katerina Janouchin (2005) Läheinen. 

Kirja on realistinen kuvaus avioliiton ongelmista, raitistumisyrityksistä ja retkah-

duksista, riidoista ja rakkaudesta. Vaikka kirja kertookin totuudenmukaisesti siitä, 

mitä on olla päihderiippuvaisen puoliso, on se toisaalta myös selviytymistarina, 

joka voi valaa uskoa toisiin samassa tilanteessa oleviin. Osin romaanimuotoisena 

on kirjoitettu myös kirja Vapaa valitsemaan, tositarinoita raitistumisesta (Kinnu-

nen, Sumupuu, Virtanen 2015), mutta siinä tositarinoihin on lisätty muutosval-

mentajien ammatillisia pohdintoja tarinoista. Kirjassa korostuu paljon päihteiden 

käytön lopettaminen suhteessa läheissuhteisiin ja useissa pohdinnoissa korostuu 

se, kuinka suuri merkitys koko päihteiden liikakäyttäjän lähipiirille on, kun lähei-

nen lopettaa päihteiden käytön. 
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5 OPINNÄYTETYÖ KEHITTÄMISPROSESSINA 

 

 

Opinnäytetyöprosessini alkoi jo syksyllä 2017, kun menin työharjoitteluun silloi-

sen Varkauden Työterapisen yhdistyksen ylläpitämään päiväkeskus Kalevaan 

sekä päihdekuntoutujien tukiasunnoille. Silloinen yhdistyksen toiminnanjohtaja 

toivoi rakenteilla olevaan Savonkodin tuetun asumisen yksikköön läheistyön ke-

hittämisen työkaluja. Toiminnanjohtaja myös toivoi, että niin silloisia asukkaita, 

kuin henkilökuntaakin osallistettaisiin mukaan projektiin ja näin ollen päädyttiin 

järjestämään vapaamuotoisia keskustelutilanteita aiheeseen liittyen. Keskustelu-

jen ajatuksena oli osallistamisen lisäksi kerätä tietoa ja ajatuksia siitä, miten lä-

heistyötä olisi tarpeen käynnistää ja kehittää. 

 

Opinnäytetyöprosessin alussa silloisen Varkauden Työterapisen yhdistyksen 

työntekijöille järjestettiin työyhteisöpalaveri, jossa henkilökunnalle kerrottiin opin-

näytetyön tavoitteista sekä opinnäytetyöprosessin eri vaiheista. Tässä vaiheessa 

henkilökunta sai esittää kysymyksiä ja ideoita opinnäytetyöhön liittyen. He myös 

pääsivät vaikuttamaan siihen, minkälaisia apuvälineitä toivoivat saavansa läheis-

työn toteuttamiseksi omaa työtään helpottamaan. Vapaamuotoinen työyhteisö-

palaveri oli perusteltu toteutusmuoto opinnäytetyön esittelyyn ja suunnitteluun 

siitä syystä, että idea ja aihe opinnäytetyöhön tuli suoraan työyhteisöltä. Heillä oli 

jo alkuvaiheessa melko tarkat toiveet siitä, minkälaista prosessia lähdetään to-

teuttamaan. Vapaamuotoisen palaverin aikana jokainen halukas sai äänensä 

kuuluviin ja pystyi ilmaisemaan oman toiveensa opinnäytetyöhön liittyen. 

 

Savonkodin valmistuttua ja avauduttua syksyllä 2018 keskustelutilaisuuksia hen-

kilökunnan kanssa jatkettiin koko opinnäytetyöprosessin ajan. Henkilökunta 

pääsi kertomaan jokaisessa opinnäytetyön vaiheessa omia näkemyksiään, mihin 

suuntaan opinnäytetyötä tulisi viedä. Keskusteluja oli helppo toteuttaa lyhyelläkin 

aikataululla ja ilman erillistä suunnittelua, sillä tein jatkuvaa yhteistyötä Savonko-

din kanssa oman palkkatyöni tiimoilta ja näin ollen tapasimme viikoittain erilaisten 

palavereiden merkeissä. Näiden keskustelujen pohjalta opinnäytetyön tavoit-

teiksi vahvistui läheistyön selkiyttäminen ja varhainen mukaan ottaminen Savon-

kodin arjessa. Savonkodin työntekijät toivoivat apuvälinettä, jonka avulla voisivat 
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helpommin lähestyä Savonkodin asukkaiden läheisiä. Helpoimmaksi koettiin val-

mis kirjallinen pohja, joka voitaisiin tarvittaessa lähettää asukkaan läheisille joko 

heti muuton yhteydessä tai kun asukas on ensiksi asettunut Savonkodin yhtei-

söön. Toiveissa oli myös selkeä malli laajemman yhteistyöverkoston kartoittami-

seen, joten läheisille lähetettävän lomakkeen rinnalle rakennettiin yhteistyössä 

myös verkostokartta. Verkostokartan avulla työntekijät saavat helpommin käsi-

tyksen asukkaan asioissa toimivasta verkostosta. 

 

 

5.1 Osallistava keskustelu tiedonkeruun menetelmänä 

 

Osallistavan keskustelun voi ajatella olevan avointa haastattelua. Keskustelun 

tarkoituksena on selvittää keskustelukumppanin ajatuksia, mielipiteitä, tunteita 

sekä käsityksiä keskusteltavasta aiheesta. Eri haastattelumuodoista avoin haas-

tattelu on lähimpänä keskustelua ja tätä käytetäänkin tyypillisesti esimerkiksi te-

rapeuttisessa keskustelussa. Keskusteluun ei ole luotu valmista runkoa, vaan 

haastattelija ohjailee keskustelua mahdollisilla apukysymyksillä tai tarkentavilla 

kysymyksillä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2018, 209–210.) 

 

Keskusteluja voidaan toteuttaa joko yksilö-, pari- tai ryhmäkeskusteluina. Opin-

näytetyössäni keskustelumuodoiksi valikoitui yksilökeskustelut asukkaiden sekä 

päiväkävijöiden kanssa sekä ryhmäkeskustelut henkilökunnan kanssa. Osan 

henkilökunnan kanssa käytiin myös yksilökeskusteluja, jos heillä ei ollut mahdol-

lisuutta tulla mukaan ryhmämuotoisiin keskusteluihin. Tiedon keruussa yksilökes-

kustelut ovat tyypillisimpiä, mutta ryhmäkeskustelu on metodina tehokkaampi. 

Ryhmäkeskusteluissa ryhmän koko tulisi kuitenkin pitää melko pienenä, jotta 

kaikki saavat äänensä kuuluviin ja keskustelussa myös hiljaisemmat osapuolet 

uskaltavat tuoda mielipiteensä esille. Opinnäytetyöhön liittyvissä ryhmäkeskuste-

luissa paikalla oli kerrallaan maksimissaan viisi henkeä. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2018, 210–211.) 

 

Keskustelun aluksi kerrottiin, että tarkoituksena on keskustella läheistyöstä ja sen 

mukaan ottamisesta kuntoutusprosessiin. Keskustelun organisoijan oli mahdol-

lista käynnistää keskustelua avoimilla kysymyksillä, jos keskustelukumppani ei 
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omatoimisesti lähtenyt asioita pohtimaan. Yhtä tapausta lukuun ottamatta aiheen 

kertomisen jälkeen keskustelukumppanit lähtivät itse kertomaan, mitä läheis-

työstä heille tulee mieleen. Omassa opinnäytetyössäni haastattelun kantavana 

voimana oli se, että haastateltavat olivat ennestään tuttuja, jolloin vaikeidenkin 

asioiden käsittely helpottui ja molemmin puolinen luottamus oli jo valmiiksi saa-

vutettu. Joskus tuttuus voi tulla myös esteeksi asioiden käsittelyssä. Niin haas-

tattelu tilanteissa kuin Savonkodin henkilökunnan kautta saamani palaute oli kui-

tenkin sen suuntaista, että tuttuudesta oli tässä tapauksessa pikemminkin hyötyä 

kuin haittaa. 

 

Keskusteluista saadusta aineistosta kirjattiin ylös pääasiat jo keskustelun aikana 

ja lopuksi vielä yhdessä käytiin läpi kirjatut asiat. Tässä vaiheessa keskusteluun 

osallistuneilla oli vielä mahdollista esittää korjausehdotuksia sekä lisäyksiä kes-

kustelutilanteeseen liittyen. Keskustelujen jälkeen aineistosta nostettiin esille eri-

laisia teemoja, joiden perusteella koottiin yhtenäinen aineisto. Tämän aineiston 

perusteella käytiin opinnäytetyön tilaajatahon kanssa keskustelua siitä, kuinka ai-

neistoa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti Savonkodin tuetun asumisen 

yksikössä.  

 

Osallistavien keskustelujen avulla oli tarkoitus kartoittaa läheistyön tarpeellisuutta 

sekä suuntaviivoja sille, minkälaista läheistyötä Savonkodilla olisi mahdollista ke-

hittää. Idea osallistavaan keskusteluun tuli Savonkodin vastaavalta ohjaajalta. 

Tarkoituksena oli käydä keskusteluja tukiasunnoissa asuvien henkilöiden kanssa 

siitä, kuinka he toivoisivat läheisiään otettavan mukaan heidän kuntoutumisensa 

tukemiseen. Keskusteluja käytiin myös jo pidempään raittiina olleiden entisten 

päihteiden liikakäyttäjien kanssa siitä, kuinka he olisivat toivoneet aikoinaan omia 

läheisiään huomioitavan heidän raittiutensa alkuvaiheessa. Heiltä myös kysyttiin, 

otettiinko heidän läheisiään jotenkin mukaan heidän raitistumiseensa. Päihderiip-

puvaisten läheisiä ei tämän opinnäytetyön tiimoilta keskusteluihin mukaan otettu, 

sillä tarkoituksena oli lähestyä asiaa nimenomaan päihteiden käyttäjän näkökul-

masta. Keskusteluja ei videoitu eikä nauhoitettu, vaan muistiinpanot keskustelui-

hin liittyen tehtiin kirjallisesti. Keskustelutilanteet toteutettiin avoimina haastatte-

luina, jolloin etukäteen tarkkaan suunniteltuja kysymyksiä ei ollut, vaan keskus-

telu pyörii vapaammin tietyn aihealueen ympärillä. 
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Kaikki keskustelut aloitettiin kysymällä, mitä ajatuksia läheistyö herättää. Tässä 

vaiheessa riippuen vastaajan vastauksesta, ohjattiin keskustelua apukysymyk-

sin, joko sen suuntaan, että miten läheisten mukaan tulo voisi päihdekuntoutujaa 

auttaa tai vaihtoehtoisesti, että miksi lähteisten mukaan tulo olisi huono asia. Kes-

kustelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, jolloin vaikeistakin asioista voitiin puhua 

vapaammin pelkäämättä muiden reaktioita. Keskusteluihin osallistuminen oli täy-

sin vapaaehtoista ja mukana olleiden anonymiteetti säilytettiin koko opinnäyte-

työprosessin ajan. Keskusteluihin osallistuneet saivat myös itse päättää mitä asi-

oivat halusivat kertoa ja mitkä asiat tahtovat sivuuttaa pois keskustelutilanteista.  

 

Henkilökunnan kanssa käydyillä keskusteluilla oli myös tärkeä merkitys opinnäy-

tetyön kannalta. Heidän mukaansa ottamisella varmistettiin, että opinnäytetyössä 

kerätty tieto palvelisi heitä mahdollisimman hyvin. ja prosessissa kerättyä tietoa 

hyödynnettäisiin Savonkodilla. Savonkodin työntekijöistä osa on itsekin entisiä 

päihteiden liikakäyttäjiä, joten he pystyvät arvioimaan läheistyön tarpeellisuutta 

niin työntekijän kuin päihteiden liikakäyttäjänkin näkökulmista. Työntekijöiden 

kanssa käytyjen keskustelujen perusteella lähdettiin pohtimaan sitä, että minkä-

laisia työkaluja heidän mielestään olisi tarpeen saada Savonkodille, jotta läheis-

työtä tulisi varmemmin otettua käyttöön Savonkodin arjessa. 

 

Keskusteluja toteutettiin pitkin opinnäytetyöprosessia ja yhteensä keskusteluja 

eri henkilöiden kanssa kertyi koko prosessin aikana 33. Näistä 12 oli Savonkodin 

asukkaita, 8 oli jonkinlaisessa työsuhteessa Savonkodilla olevia, 9 Savonkodin 

päivätuvalla kävijöitä ja 4 muita Savonkodin yhteistyökumppaneita, jotka kiinnos-

tuivat opinnäytetyöprosessista ja halusivat ilmaista oman näkemyksensä läheis-

työstä. Vaikka osan kanssa keskusteluja käytiin useammin kuin kerran, laskettiin 

jokainen keskustelukumppani vain kerran mukaan keskustelujen kokonaismää-

rään. Ensimmäiset keskustelut toteutettiin jo vuoden 2018 alussa ja viimeisin yk-

silökeskustelu käytiin keväällä 2020. Lyhyin keskustelu kesti hieman alle puoli 

tuntia ja pisin keskustelu hieman alle kaksi tuntia. Kaksi keskusteluihin osallistu-

neista Savonkodin asukkaista halusi ensimmäisen keskustelukerran jälkeen va-

rata vielä toisenkin keskusteluajan ja tämä prosessin puitteissa heille järjestettiin. 

Keskustelujen jälkeen yhteen koottua materiaalia kertyi neljä sivua, johon 
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ranskalaisin viivoin ja sitaatein oli kerätty keskusteluissa esiin nousseita asioita. 

Lähes kaikkien keskusteluihin osallistuneiden ajatukset läheistyöstä olivat hyvin 

samankaltaisia, vain muutamia eriäviä mielipiteitä tuli sen suuntaa, että läheis-

työllä ei päihderiippuvuuden hoidossa ole merkitystä. 

 

 

5.2 Teoriatiedon kerääminen keskustelujen ohella 

 

Aloitin teoriatiedon keräämisen niin Diakin omasta Finna-tietokannasta kuin kan-

sallisesta Finna-hakupalvelusta heti opinnäytetyön alkuvaiheessa syksyllä 2017. 

Tiedonhakua suoritin koko prosessin ajan ja viimeisimmän opinnäytetyöhöni 

käyttämät tietolähteet lainasin vielä elokuussa 2020. Hakusanoina käytin eri yh-

distelmiä asiasanoistani ja hain myös englannin kielistä aineistoa. Päädyin kui-

tenkin käyttämään vain suomeksi kirjoitettua aineistoa, koska ne vastasivat pa-

remmin oman opinnäytetyöni sisältöä. Sain apua aineiston etsimiseen myös pit-

kään päihdetyötä tehneiltä ammattilaisilta ja hyödynsin oman työyhteisöni kirjas-

toa aineiston keruussa. Myös Googlehakuja tekemällä etsin materiaalia, joskin 

tällä tavoin lähdekritiikki karsi pois ison osan löydetystä aineistosta.  

 

Kirjallisuutta tutkiessa suurimmaksi haasteeksi muodostui vähäinen painettu tieto 

siitä, kuinka läheistyö vaikuttaa nimenomaan päihteiden liikakäyttäjien arkeen ja 

elämään. Suurin osa kirjoista ja tutkimuksista painottui enemmän läheisten nä-

kökulmiin ja heidän tukemiseensa, joten aineiston läpikäyminen ja etsiminen oli-

vat melko työlästä ja aikaa vievää. Toisaalta oli ilo huomata, että läheistyö on 

todella otettu suurennuslasin alle viime vuosina, sillä nykypäivänä liki jokainen 

suomalainen voi sanoa kärsivänsä tai ainakin olevansa huolissaan jonkun lähei-

sensä alkoholin käytöstä. Mitä läheisempi ihminen on kyseessä, sitä enemmän 

päihdeongelma satuttaa myös läheistä. 

 

Tuettu asuminen oli osa-alue, josta tietoa oli kaikkein haastavinta löytää. Jokai-

nen suurempi kaupunki kyllä tarjoaa jonkinlaista tuettua asumista ja useat eri jär-

jestöt ovat myös mukana toiminnassa, mutta juuri muuta tietoa aiheesta ei löyty-

nytkään. Teoria painottui enemmän vammaispalveluiden sekä vanhuspalvelui-

den tukiasumiseen, joka taas on täysin erilainen maailma kuin omaan 
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opinnäytetyöhöni liittyvä päihdekuntoutujien tuettu asuminen. Jäin kaipaamaan 

enemmän tutkimustietoa siitä, kuinka vaikuttavaksi tuettu asuminen on arvioitu ja 

missä muodossa tuettu asuminen on kaikkein vaikuttavinta.  

 

 

5.3 Kerätyn aineiston yhteensovittaminen 

 

Kun suurin osa keskustelutilanteista oli ohi ja teoriatietoa oli riittävästi löytynyt, 

alkoi prosessin haastavain vaihe, eli materiaalien yhteensovittaminen. Keskuste-

luissa esille nousseet seikat olivat pitkälti samankaltaisia, mitä kirjallisuus nosti 

esille niin läheistyön kuin tuetun asumisenkin osalta. Molemmissa läheistyön tär-

keys korostui voimakkaasti sekä tuetun asumisen merkityksellisyydelle annettiin 

arvoa. Tämän kaltainen yhteneväisyys loi vaikutelman luotettavuudesta ja teoria-

tieto täydentyikin hyvin arkielämän kokemuksilla ja näkemyksillä, joita keskustelut 

toivat esille. Vaikkakin keskusteluista saamaani materiaalia oli melko vähän ja 

keskustelujakaan ei määrällisesti ollut kovin paljon, olivat keskustelujen aiheet ja 

teemat varsin yhteneviä. Toisaalta olisi ollut mielenkiintoista tietää, olisiko mieli-

piteissä ja ajatuksissa ollut enemmän hajontaan, jos keskusteluja olisi ollut mah-

dollista suorittaa enemmän Tämän opinnäytetyöprosessin puitteissa siihen ei ol-

lut mahdollisuutta. 

 

Kävin aineistoa läpi yhdessä Savonkodin henkilökunnan kanssa ja etenkin vas-

taavan ohjaajan kanssa pohdimme paljon, kuinka materiaalia voidaan hyödyntää 

läheistyön kehittämisessä. Suuntaviivat tuotettaville apuvälineille olivat melko 

selkeät heti prosessin alusta alkaen. Yhteistyössä päädyimme siihen, että kaik-

kea saatua materiaalia ei yritetä suoraan hyödyntää apuvälineitä suunnitellessa, 

vaan henkilökunnan kanssa käytävissä loppukeskusteluissa nostetaan esille asi-

oita, joita sitten jokainen voi omien asiakkaidensa kanssa ryhtyä tarvittaessa 

työstämään eteenpäin. Tämän kaltaisia asioita olivat esimerkiksi häpeä omasta 

päihteiden käytöstä sekä asukkaiden oman läheisroolin läpikäyminen. 

 

Materiaalia läpi käydessä korostui aiheen sensitiivisyys niin päihteiden liikakäyt-

täjille kuin heidän läheisilleen Työntekijöiltä vaaditaan todellista herkkyyttä ja osin 

myös melko hyvää asiakkaan tuntemista, jotta läheistyötä voidaan lähteä kaikkia 
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osapuolia tyydyttävästi viemään eteenpäin. Asiakkaan oikea-aikainen motivoimi-

nen läheissuhteiden uudelleen luomiselle sekä toisaalta läheisverkoston kipeiden 

kokemusten käsittely ovat taitolaji, jossa työntekijä ei voi omalla kiirehtimisellään 

yrittää asioita ratkaista. On myös osattava antaa niin päihteiden liikakäyttäjälle 

kuin hänen läheisilleen mahdollisuus perääntyä, jos suhteen uudelleen luominen 

ei tunnu oikealta tai luontevalta. 

 

Materiaalia luodessa korostui vahvasti ajatus myös siitä, että päihdekuntoutus ei 

ole koskaan vain yhden organisaation työtä. Päihdekuntoutujan tukiverkoston tu-

lisi olla laaja ja moniammatillinen, jotta hoito olisi tehokasta ja kannattavaa. Tu-

ettu asuminen yksin ei riitä, vaan yhteistyötä tulee tehdä lukuisten niin julkisen 

kuin kolmannenkin sektorin toimijoiden välillä. Jo pelkästään julkisella sektorilla 

on useita toimijoita, jotka tulee ottaa mukaan päihdeasiakkaan kuntoutumispro-

sessiin. Usein myös erilaiset järjestöt ovat omalta osaltaan tukemassa tätä pro-

sessia ja monet toivovat seurakunnankin mukana oloa omassa kuntoutumises-

saan. Ajatusta vahvisti niin keskustelut Savonkodin asukkaiden sekä kävijöiden 

kanssa, mutta toisaalta myös olemassa oleva materiaali. Moniammatillisuus on 

nouseva trendi, mutta kaikessa toiminnassa tulisi kuitenkin huomioida asiakkaan 

kannalta mahdollisimman joustava yhteistyö eri organisaatioiden välillä. 
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6 TULOKSET JA YHTEENVETO 

 

 

Opinnäytetyöhön keräämäni aineiston analysointi oli yksi kiinnostavimmista vai-

heista prosessia. Keskusteluista saamani aineisto sekä teoriatieto kulkivat koko 

ajan käsikkäin. Asiat, joita juuri olin lukenut eri lähteistä, nousivat pian esille kes-

kusteluissa ja toisaalta samaa tapahtui myös toisinpäin. Myös aiheen tärkeys 

vahvistui koko ajan prosessin edetessä. Oli mukava huomata, kuinka asukkaiden 

ja päivätuvalla kävijöiden kanssa käydyt keskustelut herättivät heissäkin kipinän 

pohtia omia läheissuhteitaan tarkemmin. Mitä pidemmälle prosessi eteni, sitä 

enemmän huomasin myös omassa työssäni ottavani esiin asiakkaideni kanssa 

läheisten roolia heidän elämässään. 

 

 

6.1 Häpeä ja ylisukupolvisuus keskustelujen keskiössä 

 

Reilusti yli puolet haastateltavista oli sitä mieltä, että läheisiä olisi tarpeen ottaa 

enemmän mukaan kuntoutusprosessiin. Osa kuitenkin oli sitä mieltä, että eivät 

tahtoisi omia läheisiään sotkettavan tilanteeseensa. Tälle näkemykselle kaikki 

antoivat perusteluksi sen, että läheiset ovat jo liikaa joutuneet kärsimään päihtei-

den liikakäytön seurauksena ja heille ei haluttu tuottaa enempää pahaa mieltä ja 

pettymyksiä. Kaikki haastateltavat, pois lukien henkilökunta, toivat jollain tavalla 

haastattelun aikana esille häpeän omasta päihteidenkäytöstään ja tämän koet-

tiinkin olevan suurin este yhteydenotolle. Päihteiden käyttäjät toivoivatkin nimen-

omaan apua siihen, että joku ulkopuolinen, tässä tapauksessa Savonkodin hen-

kilökunta, olisi helpottamassa ensikontaktin uudelleenluomista. 

 

Toinen tärkeä näkökulma, jonka lähes jokainen päihteitä liikaa käyttävä tai käyt-

tänyt toi esille oli se, että heistä jokaisella oli myös omakohtainen kokemus lähei-

sen roolista. Suurella osalla vastaajista vanhemmista vähintään toinen oli ollut 

päihteiden liikakäyttäjä. Useimmilla oli kokemusta myös päihteitä liikaa käyttä-

västä puolisosta. Osalla vastaajista päihdeongelmat ulottuivat vanhempien yli 

isovanhempiinkin ja osalla myös omat lapset olivat päihteiden liikakäyttäjiä. Nel-

jässä sukupolvessa oleva päihteiden liikakäyttö ei ollut lainkaan epätavallinen 
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tilanne vastaajien keskuudessa. Tähän pohjautuen moni toivoi saavansa läheiset 

mukaan omaan hoitokuvioonsa, jotta tämä ylisukupolvinen ketju olisi mahdollista 

jossain vaiheessa katkaista. 

 

Useimmat Savonkodin asukkaat eivät kokeneet halukkuutta heti asumisen alku-

vaiheessa ottaa läheisiä mukaan oman kuntoutumisensa suunnitteluun. Tätä pe-

rusteltiin usein sillä, että useita kertoja aiemmin läheiset olivat joutuneet petty-

mään epäonnistumisiin ja retkahduksiin. Asukkaista monet toivat esille sitä, että 

kunhan raittiutta on saatu ensin turvallisessa ympäristössä alulle ja kuntoutuspro-

sessin alkuhaasteet selätetty, on siinä vaiheessa helpompi ottaa läheisiä mukaan 

toimintaan. 

 

Suurella osalla keskustelukumppaneistani oli kokemuksia, että läheiset ovat hyl-

jänneet heidät päihteiden käytön lisääntyessä. Osa kertoi myös välien katken-

neen päihteiden käytön lopettamisen jälkeen. Syyksi tähän he itse pohtivat sitä, 

että niin sanottu hoitosuhde heidän ja läheistensä välillä oli päättynyt päihteiden 

liikakäytön loputtua ja läheiset olivat vihdoin antaneen oman pahan olonsa näkyä. 

Tässä vaiheessa välit entiseen ongelmakäyttäjään oli helpompi katkaista, kuin 

yrittää korjata vuosien aikaan kehittyneet tuhot suhteessa. 

 

 

6.2 Läheistyön apuvälineitä Savonkodille 

 

Työntekijät toivat haastatteluissa esille sitä, että nimenomaan haasteellisin vaihe 

läheistyössä on sen käynnistäminen. Siitä syystä jo hyvin varhaisessa vaiheessa 

muodostui käsitys siitä, että tämän asian tueksi olisi tarpeen saada valmis kirjal-

linen pohja, jonka voi lähettää tuettuun asumiseen tulevan läheiselle. Näin läheis-

työn käynnistäminen olisi helpompaa. Työntekijöiden kanssa pohdittiin sitä, että 

kirjeitse lähestyminen olisi helpoin tapa läheiselle ottaa tietoa vastaan läheisensä 

tilanteesta. Tämä siitä syystä, että se mahdollistaisi asian rauhassa pohtimisen, 

kun vastausta ei tarvitsisi antaa kenellekään heti. Kirje antaisi kaiken tarvittavan 

esitiedon siitä, minkälaiseen paikkaan läheinen on muuttanut. Samalla saisi esi-

tietoa siitä, miksi nyt mahdollisesti vuosienkin jälkeen läheisiä tahdottaisiin ottaa 
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mukaan hoitoketjuun. Kirjeeseen tulisi myös ohjeet yhteydenottoon, jos läheinen 

tahtoisi ryhtyä luomaan uudestaan suhdetta omaan läheiseensä. 

 

Työntekijät kokivat osin haasteelliseksi myös uuden asukkaan tukiverkoston kar-

toittamisen. Tähän toivottiin kehitettävän verkostokartan, johon olisi helppo koota 

heti alkuvaiheessa kaikki uuden asukkaan hoidossa ja elämässä mukana olevat 

viranomaistahot ja samalla myös läheiset. Läheisistä verkostoon voisi kirjata hei-

dät, jotka jo ovat tai joiden asukas toivoisi olevan mukana kuntoutumisprosessis-

saan. Verkostokarttaan ajatus lähti myös osin Savonkodin asukkaiden haastatte-

lujen pohjalta. Heistä lähes kaikki kokivat haasteelliseksi sen, että heidän asiois-

saan mukana olevia tahoja oli niin monta, että itsekään ei aina tiennyt kehen olla 

minkäkin asian tiimoilta yhteydessä. Verkostokartan luomisen jälkeen Savonko-

din henkilökunnan olisi helppo ohjata asiakasta ottamaan yhteyttä oikeaan ta-

hoon tai tarvittaessa itse olla avustamassa yhteydenotossa. Tämän avulla myös 

läheisiä pystyisi helpommin ohjaamaan oikeiden henkilöiden luokse, jos he lä-

heistä auttaessa osallistuisivat asioiden hoitoon. 

 

Verkostokartan (LIITE 1) ja läheisille lähetettävän valmiin kirjepohjan (LIITE 2) 

valmistuttua, tuotokset esiteltiin Savonkodin henkilökunnalle yhteisessä palave-

rissa. Palaveriin osallistui neljä vakituista työntekijää sekä kaksi Savonkodilla 

kuntouttavassa työssä olevaa henkilöä. Heistä kaikki yhtä lukuun ottamatta olivat 

osallistuneet opinnäytetyöprosessiin keskustelutilaisuuksien muodossa. Kaksi 

yksilökeskusteluun osallistunutta työntekijää ei enää opinnäytetyön loppuvai-

heessa ollut mukana Savonkodin toiminnassa, joten he eivät myöskään osallis-

tuneet opinnäytetyön loppupalaveriin. Tässä vaiheessa henkilöstölle kerrottiin 

myös haastattelujen tulokset yhteenvetona. Henkilökunnalla oli tässä vaiheessa 

mahdollisuus tutustua valmiisiin tuotoksiin ja antaa palautetta näiden toimivuu-

desta ja helppokäyttöisyydestä. Palautteen perusteella valmiita tuotoksia ei enää 

tarvinnut lähteä muokkaamaan, vaikka tämäkin mahdollisuus olisi vielä ollut ole-

massa. Palaute, jota henkilökunta antoi niin verkostokartasta kuin kirjepohjasta 

oli sen suuntaista, että he kokivat nämä selkeiksi ja helppokäyttöisiksi. He uskoi-

vat, että näiden avulla niin läheis- kuin muutakin verkostotyötä olisi jatkossa hel-

pompi toteuttaa. Läheisille lähetettävä kirjepohja sai erityiskiitosta siitä, että se oli 

rakenteeltaan sellainen, että sen pystyi tarvittaessa lähettämään läheisille vasta 
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pidemmänkin ajan jälkeen muutosta, jos asukas ei heti alkuvaiheessa tahtonut 

läheisiään ottaa mukaan kuntoutumiseen 

 

 

6.3 Ajatuksia prosessista sekä tulevaisuudesta 

 

Opinnäytetyöprosessin suunnitteluvaiheessa korostui aiheen tärkeys niin työn ti-

laajataholle kuin työn tekijällekin ja tämä ajatus vain vahvistui mitä pidemmälle 

opinnäytetyön tekeminen eteni. Niin prosessin alun osallistavissa keskusteluissa 

kuin Savonkodin henkilökunnan keskustelutilaisuuksissa nousi esille monenlaisia 

tunteita läheistyöstä ja läheisten roolista päihdekuntoutujan elämässä. Pääsin 

prosessin aikana keskustelemaan myös muutamien läheisten kanssa, ja he toivat 

esille usein hyvin samankaltaisia ajatuksia läheisensä sairastamisesta ja omasta 

roolistaan päihdekuntoutujan auttamisessa. Suurin osa toi esille väsymystä ja hä-

peää, joita läheisen sairastamiseen liittyi. He toivat esille myöskin sen, että lähei-

sen toipumisprosessissa he kokivat usein jäävänsä yksin ja ulkopuolelle asioiden 

käsittelyssä. Läheiset, joiden kanssa pääsin asiasta keskustelemaan, toivoivat 

avointa kommunikointia hoitotahojen kanssa, liittyen oman läheisen sairastami-

seen, mutta myös tukea itselleen. Etenkin vertaistuella katsottiin olevan suuri 

merkitys läheisten jaksamisessa. 

 

Vaikka opinnäytetyön alussa kysymyksiä herätti mahdolliset työntekijä vaihdok-

set ja muutokset Savonkodilla, ei tämä loppujen lopuksi ollut ongelma. Keskus-

telua opinnäytetyöstä käytiin aktiivisesti niin vanhojen kuin uusienkin työntekijöi-

den kanssa koko prosessin ajan. Kaikilla työntekijöillä oli samankaltaisia ajatuk-

sia läheistyön tärkeydestä ja ennen kaikkea ne työntekijät, ketkä tekevät työtä 

omalla päihdetaustallaan, korostivat jatkuvasti läheisten mukaanoton tärkeyttä. 

 

Kirjallisuuteen tutustuminen herätti halun oppia aiheesta lisää. Vaikka tutkimuksia 

ja etenkin opinnäytetöitä aiheesta melko hyvin löytyikin, jäi mielestäni paljon vielä 

uupumaan. Vaikka kuntoutujat itse ovatkin merkittävimmässä roolissa kuntoutuk-

sen aikana, läheisten vaikutusta heidän kuntoutumiselleen oli pohdittu mielestäni 

tarpeettoman vähän. Kun itse olen aiemmissa työharjoitteluissani sekä muissa 
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yhteyksissä keskustellut päihteiden ongelmakäyttäjien kanssa, ovat he kaikki ta-

valla tai toisella nostaneet esille läheisensä.  

 

Toivon, että läheistyön kehittäminen Savonkodilla jatkuu, vaikka opinnäytetyö-

prosessini päättyy. Henkilöstöllä on nyt kaipaamiaan työkaluja siihen, kuinka lä-

heisiä on helpompi lähestyä ja kuinka asukkaiden yhteistyöverkostoa saataisiin 

helpommin kartoitettua. Vielä tässä vaiheessa on mahdotonta sanoa, tuottaako 

apuvälineet läheissuhteiden uudelleen käynnistymisiä, mutta myöhemmässä vai-

heessa myös tätä asiaa olisi syytä tarkastella ja pohtia. Vaikuttavuutta voitaisiin 

tarkastella asukkaiden kohdalla viimeistään siinä vaiheessa, kun asuminen Sa-

vonkodilla on päättymässä. Tässä vaiheessa poismuuttavan asukkaan kanssa 

voitaisiin käydä keskustelua siitä, onko läheistyö toiminut heidän kohdallaan. Jos 

asuminen on vasta alkuvaiheessa, voitaisiin vastaavia keskusteluja käydä esi-

merkiksi vuoden kuluttua siitä, kun läheistyö ensimmäisen kerran on otettu pu-

heeksi. Näiden keskustelujen pohjalta läheistyötä olisi mahdollista muokata tar-

vittavaan suuntaan tai kehittää uusia toimivampia apuvälineitä henkilöstön 

avuksi. Läheistyön vaikuttavuuden arviointi voisi olla esimerkiksi opinnäytetyön 

aihe myöhemmin valmistuville sosionomiopiskelijoille. 
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7 POHDINTA 

 

 

Päihdetyön kentällä toimiminen on aina herkkyyttä ja tarkkuutta vaativaa työtä. 

Päihdeongelma on yhä yhteiskunnassamme suuri häpeän aihe. Päihdeasiakkaat 

joutuvat herkästi kohtaamaan epäasiallista kohtelua hakiessaan apua ongel-

miinsa ja tästä syystä moni jättääkin lähtemättä avun piiriin, vaikka tarve tuelle 

olisikin ilmeinen. Ammattilaisen näkökulmasta on toisaalta helppo ymmärtää 

miksi päihdeongelmaista ihmistä ei aina jakseta kohdata hymyssä suin esimer-

kiksi sairaalan kiireisessä päivystyksessä. Päihdeasiakkaat ovat usein äänek-

käitä, vaativia ja jopa pelottavia. Nämä ominaisuudet yhdistettynä työntekijän kii-

reeseen ja stressiin luovat yhtälön, jossa kumpikaan osapuoli ei ole tyytyväinen 

lopputulokseen. On helppo ajatella, että itsehän olet itsesi tuohon päihtymystilaan 

ajanut ja jättää ajattelematta sitä, että kaiken tämän käytöksen takana kytee ka-

tala sairaus nimeltä päihderiippuvuus. 

 

Juuri asiakkaiden monien ikävien kokemusten vuoksi oli todella tärkeää, että 

heille ei missään vaiheessa keskusteluja tullut sellainen olo, että olisin syyttänyt 

tai syyllistänyt heitä mistään. Keskustelujen aikana oli todella tärkeää pitää neut-

raali kuuntelijan rooli ja tarkentavia kysymyksiä esittäessä sanat tuli asetella niin, 

että vastapuoli ei ajatellut minun esimerkiksi syyllistävän heitä siitä, että välit lä-

heisiin olivat katkenneet. Ajattelen niin, että tässä asiassa minun ja keskustelu-

kumppaneideni välinen tuttuus oli etu, sillä olimmehan jo aiemminkin käyneet mo-

nia erilaisia keskusteluja liittyen esimerkiksi päihteiden liikakäyttöön. 

 

Jo opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa työllistyin Varkauden päihdeklinikalle ja 

sain näin ollen oivan tilaisuuden testata ideoitani ja ajatuksina vuosikymmeniä 

päihdetyötä tehneille kollegoilleni. Puhuin opinnäytetyöprosessista myös useiden 

omien asiakkaideni kanssa. Heistä suurin osa oli kiinnostunut opinnäytetyöni tu-

loksista ja siitä, voisiko opinnäytetyöstä saatua tietoa hyödyntää myös heidän ti-

lanteissaan avohoidon puolella. Kävi myös selväksi, että suurimmalla osalla päih-

dekuntoutujista oli välit katkenneet yhteen tai useampaan läheisiin oman päihtei-

den liikakäytön seurauksena. Osalla asiakkaista tilanne oli myös sellainen, että 

välit läheisiin katkesivat oman raitistumisen myötä, jos läheiset vielä jatkoivat 
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päihteiden liikakäyttöä. Haasteellisimmiksi nousivat vanhemman ja lapsen välit, 

sillä tavoin jos suhteen päihteitä liikaa käyttävä osapuoli oli lapsi.  

 

Toimiminen päihdetyön kentällä on monipuolista ja haasteellista työtä. Päihdeon-

gelma on laaja-alainen ongelma ja tietoa sekä taitoa vaaditaan usein monelta eri 

osa-alueelta. Asiakkaalla voi hoitosuhteen alkuvaiheessa olla kaikki elämänalu-

eet enemmän tai vähemmän sekaisin ja apua saatetaan tarvita niin talouteen kuin 

terveyteenkin liittyvissä asioissa. Työntekijän rooli tässä tilanteessa on olla asi-

akkaan tukena etsimässä oikeita väyliä ongelmien ratkaisuun. Yksi tärkeimmistä 

tehtävistä on myös toimia äänenä heikossa asemassa olevalle ihmiselle, joka 

muutoin voisi jäädä vahvemmassa asemassa olevien ihmisten jalkoihin. Myös 

epävarmuuden ja muutoksen sietäminen ovat asioita, joita sosionomilta vaadi-

taan työskennellessä asiakastyössä niin päihde- kuin mielenterveystyönkin ken-

tällä. 

 

Opinnäytetyöni aikana käydyt keskustelut eri ihmisten kanssa opettivat minulle 

sen, että tavoitteet tulee toisinaan asettaa todella matalalle. Tällä tarkoitan sitä, 

että jos lähtee heti alkuvaiheessa asiakkaan kanssa tavoittelemaan suuria muu-

toksia, voi pettymykset vesittää koko projektin jo ennen kuin on kunnolla päästy 

alkuunkaan. Esimerkiksi läheistyö on niin monitahoista toimintaa, että ensimmäi-

nen tavoite voisi olla vain pelkkä yhteydenotto. Jo tämä voi aiheuttaa paljon stres-

siä ja ahdistusta. On varmasti pelottavaa odottaa, vastaako toinen henkilö yhtey-

denottoon vai joutuuko omat toiveensa suhteen uudelleen luomisesta unohta-

maan jo ennen kuin sitä on ehtinyt kunnolla käynnistämäänkään. 

 

Kuten jo opinnäytetyöni alussa mainitsin, olen itse päihdeperheen tytär. Ennen 

päihde- ja mielenterveyspuolelle suuntautumista ajattelin, että aihe tulee liian lä-

helle omaa elämääni ja koin, että en pystyisi toimimaan ammatillisesti kyseisellä 

työkentällä. Kuitenkin kun ensimmäisenä päivänä astuin sisälle Savonkodin edel-

täjän Kalevan päiväkeskuksen ovista, tajusin, että olin tullut ympäristöön, josta 

minulla jo valmiiksi oli paljon hyödynnettävää kokemusta ja ymmärrystä. Kun 

siellä työharjoittelussa ollessani keskustelin nykyisen Savonkodin vastaavan oh-

jaajan kanssa elämästäni ja opinnoistani ja hän ehdotti opinnäytetyön tekemistä 

rakenteilla olevaan Savonkotiin, koin sen jonkinlaiseksi lottovoitoksi. Pääsin 
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työstämään aihetta, joka oli minulle jo ennestään läheisen asemassa tuttu ja josta 

halusin oppia valtavasti lisää ammattilaisen roolissa. 

 

Opinnäytetyöprosessini kuitenkin koki ikäviä viivästyksiä, kun oma isäni pitkälli-

sen alkoholismin jälkeen sairastui maksasyöpään. Näin kaikessa raadollisuudes-

saan sen, mihin alkoholismi voi pahimmillaan johtaa, mutta toisaalta olin kiitolli-

sessa asemassa sen suhteen, että sain viettää isäni viimeiset kuukaudet hänen 

kanssaan asioista keskustellen ja tulevaan kuolemaan yhdessä valmistautuen. 

Vietin isäni rinnalla hänen viimeiset kuukautensa ja lähdön hetkellä olin hänen 

rinnallaan. Tämä raskas kokemus sytytti sisälleni vielä voimakkaamman palon 

siihen, että tahdon olla auttamassa muita päihdeperheitä jaksamaan päihdesai-

rauden tuomat haasteet yhdessä. Näinhän omakohtaisesti, kuinka tärkeää se oli 

isälleni ja kuinka äärettömän tärkeää se oli minulle. 

 

Sosionomina voin olla tukemassa niin päihteiden liikakäyttäjiä kuin heidän lähei-

siään paremman yhteyden luomisessa ja jo kenties rikkoutuneiden välien korjaa-

misessa. Tiedostan kuitenkin myös sen, että joskus läheisen on itseään ja omaa 

jaksamistaan suojellakseen tehtävä eroa päihteitä liikaa käyttävään läheiseen ja 

myös näissä tilanteissa molempien osapuolien tukeminen on äärimmäisen tär-

keää. Kuten jo aiemmin olen tuonut esille, on täysin eri tilanne olla päihteitä liikaa 

käyttävän henkilön tytär kuin esimerkiksi äiti ja jokainen ihmissuhde on yksilölli-

nen. Se mikä toimi minulle ja isälleni, ei todennäköisesti toimi toisille samassa 

tilanteessa oleville. Tässä tullaan siihen eroavaisuuteen, miten toimin läheisenä 

ja miten valmiina sosionomina. Työssäni kohtaan jokaisen ihmisen yksilönä ja 

sivuutan oman roolini läheisenä, joskin voin tarvittaessa ja tilanteen sen salliessa 

hyödyntää omaa kokemustani, samalla tavoin kuin voin hyödyntää opinnoissani 

oppimiani asioita. 

 

Maailman ollessa koko ajan muutoksessa, on pysyttävä koko ajan valppaana sen 

suhteen, minkälaisia muutoksia esimerkiksi sosiaalialan kenttään on muotoutu-

massa. Kukaan ei vielä tiedä, kuinka esimerkiksi mahdollinen SOTE-uudistus tu-

lee työnkuvia muokkaamaan ja kuinka nämä muutokset tulevat näkymään asia-

kastyössä. Ainut pysyvä asia on suhde työntekijän ja asiakkaan välillä, joskin tä-

mäkin tulee varmasti saamaan uusia muotoja koko ajan yleistyvän teknologian 
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hyödyntämisen vuoksi. Asiakkaan tulee pystyä luottamaan siihen, että hänen asi-

oihinsa perehdytään ja hänet otetaan tosissaan. Luottamus on avain kaikkeen 

toimintaan, oli asiakas sitten päihdeongelmainen, kehitysvammainen tai vaikka 

vanhus. Jokainen asiakas tulee kohdata yksilönä ja muistaa, että viime kädessä 

asiakas saa itse päättää minkälaista apua ja tukea tahtoo ottaa vastaan. Työnte-

kijänä tulee kuitenkin muistaa se, että yksin ei tarvitse pärjätä vaan aina on mah-

dollista ja jopa suositeltavaa hyödyntää työyhteisöä sekä muuta yhteistyöverk-

koa, jotta pystyy tarjoamaan asiakkaalleen hänen tarvitsemansa avun ja tuen. 

 

Kaikki edellä mainitsemani asiat saivat minut tajuamaan, että olen opinnäytetyöni 

kanssa tärkeän asian äärellä. Kukaan ei voi vähätellä päihdeongelmien vaiku-

tusta myös ongelmakäyttäjän läheisiin eikä toisaalta myöskään sitä, etteikö syyl-

lisyys ja huoli läheisten jaksamisesta vaikuttaisi päihteiden liikakäyttäjän elä-

mään. Minusta olisi enemmän kuin tarpeellista saada kehitettyä työkaluja siihen, 

kuinka molempien osapuolien taakkaa raskaassa tilanteessa saataisiin keven-

nettyä, ja jos opinnäytetyölläni voin vaikuttaa edes jossain määrin Savonkodin 20 

asukkaan kuntoutumiseen sekä läheistyön tehostamiseen Savonkodin tuetun 

asumisen yksikössä, koen onnistuneeni opinnäytetyöni tekemisessä. 
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LIITE 2. Läheisille lähetettävä valmis kirjepohja 

 

Hei _________________________, 

 

läheisesi ________________________ on muuttanut Savonkodin tukiasumisen asumis-

yksikköön Varkauteen ja on ilmaissut suostumuksensa lähestyä Teitä tällä kirjeellä. 

 

Savonkoti tarjoaa tuettua asumista varkautelaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutu-

jille. Meillä toimii myös kaikille avoin päivätupa, jonne toivotamme tervetulleiksi kaikki 

vierailijat. Meille kaikille Savonkodilla on tärkeää saada myös Teitä läheisiä mukaan toi-

mintaamme ja osaksi yhteisöämme! Läheisten tuen tiedetäänkin olevan yksi tärkeim-

mistä voimavaroista päihde- ja mielenterveyskuntoutujien elämässä. 

 

Tiedämme, että aina ei ole helppoa olla läheisen roolissa, kun perheessä on päihde- tai 

mielenterveysongelmia ja siitä syystä tahdommekin luoda turvallisen ympäristön läheis-

suhteen ylläpidolle sekä kehittämiselle. Suhteenne on voinut muuttua läheisen sairasta-

misen myötä ja toivommekin, että voimme olla auttamassa kehittämään suhdettanne 

jälleen Teitä molempia miellyttävään suuntaan. 

 

Voitte ottaa meihin yhteyttä, jos tahdotte tulla tutustumaan yhteisöömme sekä samalla 

pohtia kanssamme, kuinka yhdessä voisimme olla tukemassa läheisenne kuntoutumista. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Savonkodin ohjaajat 

Savontie 68,78300 Varkaus 

040-7512200 

 


