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1 Johdanto 

Lahti on huumetilastojen kärkipäässä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n jätevesi-

tutkimuksen mukaan vuonna 2020 huumeita käytettiin ennätysmäärissä. Lahti oli toisena 

amfetamiinin, metamfetamiinin ja ekstaasin käytössä, kun taas kokaiinin käytössä kolman-

tena. (THL 2020a.) 

Lahdessa toimivan, suonensisäisten huumeiden käyttäjille palveluja tarjoavan terveysneu-

vontapiste Jelpin (2020) tilastojen mukaan asiakkaiden määrä on kasvanut vuodesta 2012. 

Kun 2012 asiakkaita kävi vajaa 480, vuonna 2020 heitä oli jo yli 600. Puhtaita annettuja 

neuloja oli vuonna 2020 yli 360 000. Uusia asiakkaita löytää tiensä Jelpin palveluihin kuu-

kausittain. Vuonna 2020 uusi asiakkaita oli 204. THL:n (2020a) mukaan huumeiden käyttö 

ja kokeilu on yleisintä 25–34-vuotiailla, ja samaa osoittavat myös terveysneuvontapiste Jel-

pin tilastot. 

Huumausaineiden käyttö sekä niistä syntyvät haitat ovat lisääntyneet Suomessa 2000-lu-

vulla (THL 2020b). Lahdessa poliisin tilastoimat epäillyt huumerikokset ovat kasvaneet 71 

prosenttiin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Luku ei kuitenkaan välttämättä kerro vain 

huumerikollisuuden lisääntymisestä, vaan myös poliisin ansiokkuudesta selvittää huumeri-

koksia. (Ahjopalo 2018.) 

Päihdepalveluita löytyy Päijät-Hämeestä katkaisuhoidosta kuntouttavaan laitoshoitoon, 

vieroitushoitoon, asumispalveluihin, AA- ja NA-ryhmiin, eri järjestöihin sekä matalan kyn-

nyksen palveluihin. Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä ViaDia Lahti ry:n alla toimi-

van matalan kynnyksen Etsikko-hankkeen kanssa. 

Suoritin työharjoittelun Etsikko-hankkeessa syksyllä 2020, ja minua pyydettiin luomaan 

opas päijäthämäläiseen huumetyöhön osana opinnäytetyötäni. Huumausaineriippuvuuden 

ja siitä kärsivien ihmisten ymmärtäminen aiheena oli alkanut kiinnostamaan minua saman 

vuoden keväällä. Minulla oli halu ymmärtää tätä ongelmaa, joka määrittelee, miten Lahti 

nähdään kaupunkina. Jotta kaupunkia ja sen asukkaiden oloja voidaan muuttaa, on tär-

keää käsittää myös ongelmia sen taustalla. Opinnäytetyö ja opas olivat tutkimusmatka sii-

hen maailmaan. 

Opinnäytetyössä tärkeitä käsitteitä ovat huumausaineriippuvuus, mielenterveys, elämän-

hallinta, häpeä sekä päihteettömyyden tukeminen. Päijäthämäläiseen huumetyöhön teh-

dyn oppaan tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa huumausaineriippuvaisten parissa työs-

kentelevien henkilöiden tietoutta näistä teemoista. Opinnäytetyön kehittämismenetelminä 

käytetään muun muassa ryhmähaastatteluja, sekä muita kehittämisen menetelmiin kuulu-

via työkaluja. 
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2 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

Opinnäytetyön tavoite oli luoda ohjaajan opas Päijät-Hämäläiseen huumetyöhön. Opas teh-

tiin yhteistyössä ViaDia Lahti ry:n alla toimivan Etsikko-hankkeen kanssa, jonka hankesuun-

nitelmassa (2018) yhtenä tuotoksena on oppaan laatiminen. 

Oppaan tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa huumausaineriippuvaisten parissa työskente-

levien henkilöiden tietoutta, ymmärrystä ja ammatillista osaamista huumausaineriippuvai-

suudesta, mielenterveydestä, häpeästä, elämänhallinnasta ja päihteettömyyden tukemi-

sesta. Oppaaseen laadittiin kaavio Päijät-Hämeessä toimivista päihdepalveluista sekä luo-

tiin yksinkertainen malli palvelupolusta, jota asiakas voisi kulkea matkallaan päihteettömyy-

teen. Kaavion sekä palvelupolun on tarkoitus selventää huumausaineriippuvaisten parissa 

työskenteleville, minkälaisia palveluja Päijät-Hämeestä löytyy. 
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3 Huumausaineriippuvuus ja sen mukanaan tuomat haasteet 

3.1 Huumausaineriippuvuus 

Huumausaineriippuvuus tarkoittaa päihteiden jatkuvaa, usein toistuvaa tai pakonomaista 

käyttöä huolimatta siitä, minkälaista vahinkoa käyttö aiheuttaa yksilön terveyteen ja sosiaa-

liseen elämään (Terveyskirjasto 2018). ICD-10 – tautiluokituksen mukaan huume- ja lääke-

riippuvuuden kriteereitä ovat voimakas himo käyttöön, heikentynyt kyky hallita käyttöä, vie-

roitusoireet käyttöä vähentäessä tai lopettaessa, sietokyvyn kasvu, huumeidenkäytön 

muuttuminen elämän keskeiseksi asiaksi ja käytön jatkuminen haittapuolista huolimatta. 

Lääkkeitä lukuun ottamatta (esimerkiksi reseptilääkkeinä saatavat uni- ja rauhoittavat lääk-

keet tai kipulääkkeet) huumausaineiden käyttö sekä hallussapito ovat laitonta. (Seppä, 

Aalto, Alho & Kiianmaa 2012, 9.) 

Huumausaineista kannabistuotteet, etenkin marihuana, sekä amfetamiini, ekstaasi, ja muut 

synteettiset huumausaineet, korvaushoitovalmiste Subutex sekä huumausaineeksi luokitel-

lut lääkevalmisteet, kuten bentsodiatsepiinilääkevalmisteet esiintyvät tällä hetkellä Suomen 

huumausainemarkkinoilla. Myös kokaiinin käyttö on yleistynyt Suomessa, mutta sen käyttö 

on pientä suhteutettuna muihin Suomessa käytettäviin huumeisiin. Muuntohuumeiksi kut-

suttujen aineiden käyttö on myös lisääntynyt. (KRP 2020, Rönkän & Markkulan 2020, 125 

mukaan.) Muuntohuumeilla tarkoitetaan aineita, joita ei ole huumausainelaissa luokiteltu 

huumausaineiksi, mutta jotka ovat verrattavissa joko vaikutuksiltaan tai kemialliselta raken-

teeltaan huumausaineiksi (Päihdelinkki 2020). Huumeiden käyttö ei välttämättä rajoitu vain 

yhden huumeen ongelmakäyttöön, vaan hyvin yleistä on myös sekakäyttö. Opioidipohjaiset 

sekä rauhoittavat lääkeaineet ja kannabis sekä alkoholi ovat eniten käytettyjä aineita seka-

käytön yhteydessä. (Varjonen, Tanhua & Forsell 2014, 48.) 

Huumeet vaikuttavat keskushermostoon eri tavoin. Jotkut huumeet stimuloivat, kun taas 

toiset rauhoittavat hermostoa. Huumausaineen vaikutuksen vahvuus riippuu käytetystä 

määrästä, mutta myös hermoston eri toimintojen herkkyys huumeisiin vaihtelee. Stimulantit 

(kokaiini, amfetamiini, metamfetamiini) lisäävät aktiivisuutta ja vähentävät väsymystä sekä 

ruokahalua. Opiaatit poistavat kipua ja tuottavat mielihyvää. Kannabiksella on huumaava 

vaikutus, ja myös se tuottaa nautinnon tunteita. Huumausaineriippuvuuden kehittyessä to-

leranssi kasvaa. Toleranssilla viitataan huumeen sietokyvyn kasvamiseen ja vaikutuksen 

vähenemiseen jatkuvilla nauttimiskerroilla. Tämä tarkoittaa sitä, että annosteltaessa toistu-

vasti samansuuruista annosta huumetta, ei seuraavilla kerroilla saa samanlaista vaikutusta. 

Tämä johtaa siihen, että huumetta täytyy annostella isompia annoksia. (Seppä ym. 2012, 

25, 27.) 
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Tutkimusten mukaan huumausaineriippuvuus syntyy, kun huumausaineet saavat aivoissa 

aikaan toiminnallisia muutoksia, vapauttavat dopamiinia sekä aktivoivat mielihyväjärjestel-

mää. Dopamiinijärjestelmä, joka voimistaa nautinnon tunteita, toimii ylikierroksilla huumei-

den käytön takia. Mielihyvän ja nautinnon kokeminen saattaa aiheuttaa samanlaisen koke-

muksen jatkuvan tavoittelun, joka voi syrjäyttää jopa muut toiminnot.  Monet tekijät voivat 

altistaa huumeiden käytölle tai olla suojaamassa siltä. Näitä kutsutaan riski- ja suojaaviksi 

tekijöiksi. Riskitekijöitä voi olla impulsiivisuus tai aggressiivisuus, temperamenttiin liittyvä 

tunteiden hallinnan vaikeus tai monet mielenterveyden häiriöt, kuten ADHD. Myös ystävyys- 

ja perhesuhteet voivat olla riskitekijä huumeiden käytön aloittamiselle. Esimerkiksi ystävien 

tai perheen ihannoiva suhtautuminen huumeisiin tai runsas päihteidenkäyttö lisää riskiä. 

Lisäksi perimä vaikuttaa, sillä geneettiset tekijät voivat myös laukaista riippuvuuden kehit-

tymisen. Vanhempien huumausaineriippuvuus, mielenterveyden ongelmat tai riittämätön 

vanhemmuus lisää riskitekijöitä. Suojaavina tekijöinä pidetään lasten ja vanhempien lähei-

siä välejä ja toimivaa keskusteluyhteyttä sekä positiivista temperamenttia ja ongelman-rat-

kaisutaitoja. (Seppä ym. 2012, 9, 216–217.) 

Kaplan ja Wieder (1974, Pylkkäsen 1992, 32–33 mukaan) ovat jakaneet huumeidenkäyttä-

jät kolmeen ryhmään eli ihmistyyppiin. Nämä kolme ryhmää jakautuvat sen mukaan, mitä 

kukin huumeista etsii. ”Ilo irti elämästä” -ihmistyyppi on ihmistyyppi, joka käyttää huumeita 

tavoitellakseen hetkellistä ja lyhytaikaista mielihyvää. Tavoitteena on rentoutua, juhlia ja 

irtautua arjesta. ”Elämisen kurjuuden kestäminen -ihmistyyppi on ihmistyyppi, joka käyttää 

huumeita, koska kokee arjen vaatimukset liian haastavina ja kovina. Huumeiden käytön 

tavoitteena on auttaa kestämään elämää. Viimeinen ihmistyyppi on ”piiloon elämältä” -ih-

mistyyppi, joka käyttää huumeita kohdatakseen mahdollisimman vähän psyykkistä kärsi-

mystä. Ahdistuksen poistaminen ja hyvänolon kokeminen ovat tämän ihmistyypin tavoit-

teita, ja siinä huumeet toimivat korvikkeena.  

Huumeidenkäyttö on joka tapauksessa nopea tapa sekä pikamenetelmä, jonka avulla yri-

tetään löytää sisäinen tasapaino (Heikkilä 1995, 44). Huumeiden ongelmakäyttöön päätynyt 

henkilö voi kokea elämänsä niin vaikeaksi, että huumeisiin liittyvät vaarat ovat hänen mie-

lestään pienempiä suhteessa oman elämänsä aiheuttamaan tuskaan (Pylkkänen 1992, 8). 

3.2 Mielenterveys 

Mielenterveys, niin kuin moni muukin käsite tässä opinnäytetyössä, on laaja-alainen. Siihen 

kuuluu sekä positiivisen mielenterveyden käsite että erilaiset mielenterveyden häiriöt ja sai-

raudet. Hyvä mielenterveys on olennainen resurssi ja voimavara, ja liittyy vahvasti koko 

yhteiskunnan toimivuuteen. Mielenterveyttä on viime vuosikymmeninä tarkasteltu koko-

naisvaltaisesti, ja se koostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja henkisestä puolesta. 
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Siihen vaikuttaa yksilön sisäiset ja ulkoiset tekijät vuorovaikutuksessa keskenään. Näitä 

ovat muun muassa biologiset ja muut yksilölliset tekijät, fyysinen terveys ja toimintakyky, 

kasvuolosuhteet ja sosiaalinen tuki, elämänpiiri ja ystävät, ympäristö ja yhteiskunta sekä 

kulttuuri ja arvot. (Heikkinen-Peltonen, Innamaa & Virta 2019, 10.) 

Mielenterveys on aikaisemmin nähty vahvasti sanana, joka kuvaa erilaisia psyykkisiä sai-

rauksia. Positiivinen mielenterveys on uudenlainen mielenterveyden määrittely, jossa ihmi-

nen on aktiivinen, muuttuva ja muuttava. Positiivinen mielenterveys koostuu seuraavista 

ominaisuuksista: 

 tunne omien voimavarojen riittävyydestä 

 kyky kohdata vastoinkäymisiä 

 itseluottamus 

 tyytyväisyys elämään 

 tunne elämän hallinnasta 

 optimismi. 

Nämä resurssit ovat tärkeitä ihmisten muodostaessa tyydyttäviä sosiaalisia suhteita, naut-

tiakseen elämästään, sopeutuakseen stressitilanteisiin tai toteuttaakseen omia tavoittei-

taan. (Sohlman 2004, Toivion & Nordlingin 2013, 65 mukaan.)  

Mielenterveydellä voi olla suora yhteys huumeongelmiin sekä toisinpäin. Mitä runsaampaa 

huumeiden käyttö on, sitä todennäköisempää on myös erilaiset mielenterveyden häiriöt (ku-

vio 1).  Aluksi huumeidenkäyttö lisää mielihyvän ja nautinnon kokemuksia, mutta jatkuva ja 

runsas käyttö altistaa erilaisille oireille sekä sairauksille. (Heikkinen-Peltonen ym. 2019, 

177.) Näitä ovat muun muassa 

 univaikeudet 

 ahdistuneisuus 

 masennusoireet 

 persoonallisuuden ja tunnesäätelyn muuttuminen 

 muisti- ja keskittymisvaikeudet 

 tarkkavaisuuden, liikesuorituksien, hahmotuskyvyn, nopeuden ja toiminnanohjauk-

sen heikentyminen 
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 neurologiset sairaudet (aivoverenkiertohäiriöt) 

 psykiatriset sairaudet (psykoottiset häiriöt, skitsofrenia). (Terveyskylä 2021.) 

 

 

Kuvio 1. Päihteiden ja psykiatristen oireiden ja häiriöiden mahdolliset yhteydet toisiinsa (mu-

kailtu Seppä ym. 2012, 164) 

 

HUUTI-tutkimushanke (Kauhanen & Tiihonen 2017) tutki suomalaisten huumausaineiden 

käyttöä ja niistä aiheutuvia seurauksia. Tutkimusaineisto koostui 4817 henkilöstä, jotka vuo-

sina 1997–2008 käyttivät Helsingin Diakonissalaitoksen huumepalveluja. Tutkimuksessa 

selvisi, että hoitoon hakeutuessa yleisin psyykkinen oire oli masennusoireet, joista kärsi 59 

%. Itsemurha-ajatuksista kärsi noin joka kolmas, ja itsemurhaa oli yrittänyt joka viides. Psy-

koottisia oireita ilmeni 17 %:lla. Naisista 84,5 % ja miehistä 73,3 % päätyivät sairaalahoitoon 

vähintään kerran. Pitkät hoitojaksot, jotka miehillä oli keskimäärin pidempiä kuin naisilla, 

selittyvät mielenterveysongelmilla. Yleisimpiä niistä olivat psykoosit, skitsofrenia ja masen-

nus. Ensisijainen sairaalahoidon syy oli harvemmin somaattisista syistä. Jos kyse oli so-

maattisista syistä, yleisimpiä niistä olivat sydän- ja verisuonisairaudet, C-hepatiitti ja HIV. 

Kaksoisdiagnoosit, eli päihdeongelma yhdistettynä mielenterveysongelmaan, ovat hyvin 

yleisiä. Huumeongelmaisista yli 50 % kärsii mielenterveysongelmista. Yleisyyttä voidaan 

tarkastella myös toisesta näkökulmasta. Mielenterveyden häiriöistä kärsivillä noin 30 %:lla 

on jossain vaiheessa elämäänsä myös päihdeongelma. (Aalto 2017.) 

Mielenterveysongelmien ja huumausaineriippuvuuden hoitaminen yhdessä on haastavaa. 

Terveydenhuollolla voi olla ongelmia erottaa päihteistä johtuvia mielenterveyshäiriöitä, jotka 
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häviävät päihteiden lopettamisen jälkeen ja itsenäisiä mielenterveyshäiriöitä, jotka eivät hä-

viä pitkänkään raittiin jakson jälkeen. Näiden kahden erottaminen on kuitenkin tärkeää, jotta 

saadaan oikeanlaista hoitoa. (Seppä ym. 2012, 164.) Erottelun ongelmaa ei helpota se-

kään, että usein huumausaineriippuvuus saatetaan nähdä moraalisena ongelmana ja sel-

kärangattomuutena. Huumausaineriippuvuuden taustalla on kuitenkin monia erilaisia ihmi-

siä perimineen, elämäntilanteineen ja addiktiota ylläpitävine hermostoverkostojen toimin-

nan muutoksineen. (Seppä ym. 2012, 48.) 

3.3 Elämänhallinta 

Elämänhallinta merkitsee sisäistä tasapainoa ja uskoa siihen, että voi omilla päätöksillä itse 

vaikuttaa omaan elämäänsä (Keltikangas-Järvinen 2008, 256–257,275). Elämänhallinnan 

kehittyminen alkaa jo vauvaiästä ja jatkuu koko elämän. Vauvan elämänhallinta alkaa, kun 

hän huomaa, että voi itkullaan viestiä ja vaikuttaa siihen, mitä hänelle käy. Elämänhallinnan 

tärkein elementti on syy-seuraussuhteen näkeminen tekojen ja lopputuloksen välillä. Jos 

tätä kehitysvaihetta ei tapahdu, niin se voi vaikuttaa negatiivisesti yksilön tulevaisuuteen ja 

valintoihin. (Keltikangas-Järvinen 2008, 258–261, 263.) Oman minäkuvansa tunnistaminen 

ja itsensä tunteminen on tärkeää elämänhallinnan vahvistamisessa. Minäkuva merkitsee 

ihmisen omaa käsitystä ja ymmärrystä itsestään sekä omista vahvuuksistaan ja heikkouk-

sistaan. Se merkitsee myös sitä, mitä toivoo elämältään ja mitä haluaa tulevaisuudessa 

saavuttaa. (Keltikangas-Järvinen 2000, 15–17.) Heikkona elämänhallintana pidetään sitä, 

jos yksilö uskoo, että asioita tapahtuu vain sattuman kautta, ja hänellä ei ole mahdollisuutta 

niihin vaikuttaa (Keltikangas-Järvinen 2008, 256). 

Sosiaalinen osallisuus ja huono-osaisuus liittyvät vahvasti elämänhallinnan käsitteeseen. 

Elämän kontrolloiminen ja hallitseminen on sitä vaikeampaa, mitä huono-osaisemmasta ih-

misestä on kyse. Elämän resurssien puute ei ole ainoa, mikä liittyy huono-osaisuuteen, 

vaan myös kyvyttömyys muuttaa resurssit hyvinvoinniksi omassa elämässään. Myös päih-

teet heikentävät elämänhallintaa. Laadullinen ero elintasossa, elämänlaadussa ja elämän-

tavoissa on suuri verrattuna hyvinvoivaan enemmistöön. (Kallio & Hakovirta 2020, 10.) Elin-

taso viittaa kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja ja palveluja. Huono-osaisten alhainen 

elintaso kaventaa tai estää heidän mahdollisuuksiaan tehdä kulutusta koskevia valintoja, 

sillä heidän pienet tulonsa saattavat mennä asumiseen, ruokaan ja vaatteisiin. Elämänlaatu 

käsite taas kytkeytyy vahvasti ihmisen kokemukseen omasta elämäntilanteestaan ja tyyty-

väisyydestään siihen. Myös henkinen ja fyysinen terveys kietoutuu elämänlaadun käsittee-

seen. Jatkuva taloudellinen niukkuus sekä koettu alhainen status heikentävät huono-osais-

ten elämänlaatua ja kokemusta hyvinvoinnista. (Saari, Eskelinen & Björklund 2020, 17–18.) 
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HUUTI-tutkimushankkeessa kävi ilmi, että tutkimukseen osallistuneet kärsivät muun mu-

assa työttömyydestä (54 %) ja asunnottomuudesta (21 %). Toimeentulotuki oli yleisin tu-

lonlähde 32 %:lla. (Kauhanen & Tiihonen 2017.) Pitkään kestäneet päihde- ja mielenter-

veysongelmat vaikuttavat laajasti toimintakykyyn, mielialaan, arjenhallintaan sekä sosiaali-

seen elämään. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimus-ohjelman (MIPA) hyvinvointi-

kyselyssä eniten toimintakyvyn ongelmia tuottivat mielialaan, kipuun ja uneen liittyvät vai-

keudet. Yhtä paljon vaikeuksia tuotti oma elämänhallinta. Peseytyminen ja ruokailu aiheut-

tivat vähiten haasteita, vaikka hyvinvointikyselyssä nämäkin olivat joillekin vaikeita. (Pitkä-

nen & Levola 2016, 26–27.) 

Omasta elämästään ja terveydestään vastuun ottaminen on tärkeää. Välillä yksilön omat 

keinot ja voimavarat eivät riitä siihen, ja silloin läheisten sekä ammattilaisten tehtävä on 

motivoida, tukea ja valaa uskoa sekä toivoa. Päihdepalveluissa halutaan voimistaa asiak-

kaiden osallisuutta oman hoitonsa suunnitteluun ja hoidon kehittämiseen. Tämä on yksi 

keino vahvistaa elämänhallintaa. (Vuorilehto, Larri, Kurki & Hätönen 2014, 30–31.) 

Hämäläisen ja Lytsyn (2020, 33) tutkimuksessa päihderiippuvaisen arki ennen kuntoutusta 

on sekasortoista ja kaoottista. Arkea ei erota viikonlopusta, sillä aika menee päihteiden 

käyttöön ja niiden hankkimiseen. Elämästä puuttuvat rutiinit, ja yöllä valvominen on tyypil-

listä. Kuntoutuksessa päihderiippuvaisten arki muuttuu rutiininomaiseksi ja rytmitetyksi. Uu-

teen rytmiin ja arkeen totuttautuminen on valtava muutos, joka vie aikaa, mutta tuo myös 

toivoa ja luo terveitä raameja. (Hämäläinen & Lytsy 2020, 34, 36.) 

Elämäntavat tarkoittavat arjen toistuvia toimintoja, joita ovat muun muassa vuorokausirytmi, 

päivittäiset rutiinit sekä työ ja vapaa-aika (Saari ym. 2020, 18). Elämäntavoista elintärkeitä 

ovat lepo ja uni, liikunta, ravitsemus sekä päihteettömyys. Fyysinen ja psyykkinen palautu-

minen on tärkeää ja edellyttää unta ilman katkoja. Liikunnasta taas on paljon apua, mutta 

liikunnan puute on terveydelle haitallista. Liikunnan tiedetään helpottavan masennus- ja ah-

distusoireita. Säännöllinen ruokailurytmi auttaa verensokerin säätelyssä. Ihmiset herkästi 

hoitavat stressiään päihteillä, vaikka ne ovat terveydelle haitallisia. Päihteettömyys voi edis-

tää hyvinvointia ja elämänhallintaa. (Vuorilehto ym. 2014, 32–34.) 

3.4 Häpeä 

Kaikki tuntevat häpeää, ja kaikkia pelottaa puhua siitä. Häpeä on erillisyyden pelkoa ja voi-

makkaan kipeä tunne siitä, että uskoo olevansa viallinen ja arvoton. (Brown 2015, 74.) Da-

vid Melleman sanoo (Korkeilan, Joutsenniemen, Sailaksen & Oksasen 2011, 65 mukaan), 

että häpeä on tunne, ”joka syntyy, kun ihmisen itsearvostus laskee hänen pohtiessaan sitä, 

miten muut häneen suhtautuvat.” Syyllisyys sanoo, että tein väärin, mutta häpeä julistaa: 
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olen väärin. Jokainen ihminen on kuitenkin kaikin tavoin tarkoitettu luomaan yhteys toisiin 

ihmisiin, kokemaan rakkautta ja kuulumaan joukkoon. Riippuvuudet, raha- ja työtilanne, 

mielenterveys ja fyysinen terveys sekä leimaaminen ja stereotyypittely voivat lisätä häpeän 

kokemusta. (Brown 2015, 74–78.) Huumausaineriippuvaiset voivat kärsiä sosiaalisesta ki-

vusta. Sosiaalinen kipu tarkoittaa ajatuksia ja tunteita, jotka ovat erityisen kivuliaita. Sitä 

voidaan kuvata, kun esimerkiksi alkuperäisen kivun, kuten sairauden tai työttömyyden, 

päälle kasvaa uusi kivun kerros. Käsite ”kaksinkertainen kärsimys” tarkoittaa samaa ilmiötä. 

Siinä sosiaalinen kärsimys tuottaa uusia kärsimyksen muotoja, kuten häpeää tai syylli-

syyttä. (Filander, Korhonen & Siivonen 2019, 277.) 

Syyllistäminen ja häpeän kokeminen ei ole hyvä työkalu pitämään ihmisiä ruodussaan. Hä-

peä korreloi riippuvuuksien, väkivallan ja muun muassa masennuksen kaltaisten ilmiöiden 

kanssa. Häpeä ei kannusta hyvään käytökseen, vaan itse asiassa voi johtaa tuhoisaan ja 

vahingolliseen käyttäytymiseen. Se estää muuttumasta ja kehittymästä. (Brown 2015, 79).   

Häpeää ei voi torjua, tai se johtaa alkupisteeseen. Häpeänsietokykyä voi kuitenkin kasvat-

taa. Tutkimuksissa on havaittu olevan neljä elementtiä, jotka yhdistävät ihmisiä, keillä on 

korkea häpeänsietokyky: 

 häpeän tunnistaminen ja sen laukaisijoiden ymmärtäminen 

 kriittisen tietoisuuden harjoittaminen 

 ulospäin suuntautuminen 

 häpeästä puhuminen. 

Häpeänsietokyky on tapa, jolla voimme suojella yhteyttä itseemme ja meille tärkeisiin ihmi-

siin. Yllä mainitut neljä vaihetta eivät välttämättä seuraa toisiaan, ja tapahdu järjestyksessä. 

Kuitenkin kun elämässään toteuttaa näitä neljää vaihetta, voi kokea empatiaa sekä parane-

mista. (Brown 2016, 81–82.) 

Suhtautuminen huumausaineriippuvaisiin ja mielenterveysongelmaisiin on ollut erilaista eri 

aikoina ja eri kulttuureissa. Muun muassa psyykkiset sairaudet nähtiin poikkeavana käyt-

täytymisenä, ja niihin suhtauduttiin negatiivisesti, kuten erilaisuuteen yleensäkin. Leimautu-

misen kokemukset ovat edelleen todellisia. Vuonna 2010 julkaistu Mielenterveysbarometri 

kertoi, että 38 % mielenterveyskuntoutujista koki tulleensa leimatuksi. Noin 27 % ei haluaisi 

asua mielenterveyskuntoutujan naapurissa. Huumeiden käyttäjiin suhtauduttiin kielteisem-

min, sillä jopa 83 % ei haluaisi asua huumausaineriippuvaisen naapurina. (Korkeila, Jout-

senniemi, Sailas & Oksanen 2011, 32, 34–35.) Reilu kymmenen vuotta myöhemmin asen-

teet ovat hieman muuttumassa. Tämän vuoden mielenterveysbarometrin tulokset kertovat 
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(Mielenterveyden keskusliitto 2021), että mielenterveyskuntoutujaa ei haluaisi naapurik-

seen 18 %. 

Häpeäleiman saaneet ja omaksuneet ihmiset tuntevat leiman vaikutuksen arjessaan useim-

miten siten, ettei heitä oteta tosissaan. Vähättelevä asennoituminen ja kokemus siitä, ettei-

vät ihmiset osaa kohdata mielenterveyskuntoutujia tuntuu kipeältä. Sairaus on häpeä, ja se 

tuottaa häpeää myös läheisille. Psykiatriset diagnoosit jättävät helposti muut elämän osa-

alueet alleen, vaikka parhaimmassa tapauksessa diagnoosi on vain yksi osa elämää, eikä 

sitä määrittelevä tekijä.  Leimautuminen ja itsensä arvostaminen linkittyvät toisiinsa. Itsear-

vostus heikentyy, mitä enemmän kokee leimautumista. Kun on heikko itsearvostus, sairau-

den leima saa suuremman painoarvon. Se heikentää itsearvostusta lisää ja kierre on syn-

tynyt, kuten kuviossa 2 näytetään (Korkeila ym. 2011, 108–109.) Heikko itsetunto ja itsear-

vostus liittyvät Binghamtonin yliopiston tutkimuksen mukaan (Science Daily 2021) suurem-

paan riskiin käyttää opioideja. Heikko itsetunto oli myös vahvasti linkittynyt muihin elämän 

stressitekijöihin, kuten terveyteen, perheeseen ja parisuhteisiin. 

 

 

Kuvio 2. Leimautumisen ja itsearvostuksen vuorovaikutus (mukailtu Korkeila ym. 2011, 109) 

 

Tietämättömyys ja kyvyttömyys empatiaan ovat usein negatiivisten ja kielteisten asenteiden 

taustalla. Asenteet saattavat olla ympäristöstä opittuja, mutta niitä on hyvä oppia kyseen-

alaistamaan. Sairaus tai mikään muu toisarvoinen asia ei saa olla toisen ihmisen hyväksy-

misen ehtona. Oikean tiedon lisääminen on avainasemassa häpeäleiman vähentämisessä. 

Myös median vaikutus sekä poliittiset ja yhteiskunnalliset päätökset, kokemusasiantuntijoita 

unohtamatta, ohjaavat kehityksen suuntaa. (Korkeila ym. 2011, 35–36.) 
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Koivuniemen tutkimuksessa (2018, 46) tutkittiin, miten mediassa puhutaan huumeista. Suu-

rimmassa osassa artikkeleita jutun näkökulmana oli rikollisuus tai kansainvälinen huume-

kauppa. Tutkimuksen mukaan tällaiset uutiset vahvistavat kansalaisten käsitystä vallitse-

vasta huumetilanteesta ja huumeidenkäyttäjistä, sekä lisäävät turvattomuuden tunnetta. 

Tämän tyyliset uutisoinnit voivat myös lietsoa pelkoa. Neutraalit sekä terveydelliset artikkelit 

tai käyttäjän näkökulmasta tehdyt uutiset olivat tutkimuksen mukaan paljon harvemmassa.  
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4 Päihteettömyyden tukeminen 

4.1 Huumausaineriippuvuuden ammatillinen hoito 

Päihdehuoltolaissa (41/1986, 3 § & 7 §) velvoitetaan, että kunnan on järjestettävä päihde-

huoltoa henkilöille, joilla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen 

ja läheisilleen. Terveydenhoitolaissa (1326/2010, 28§) taas todetaan, että kunnan on jär-

jestettävä päihdetyötä sekä yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavien tekijöiden vah-

vistamiseksi ja riskien vähentämiseksi. Päihdetyöhön kuuluu myös päihteiden aiheuttamien 

sairauksien tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelut. 

Huumausaineriippuvainen voi saada apua riippuvuuteensa sosiaali- ja terveydenhuollon 

yleisistä palveluista ja päihderiippuvaisten hoitoon erikoistuneista paikoista. Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon yleisiä palveluita, joista voi saada apua päihderiippuvuuteen, ovat muun mu-

assa terveyskeskus, äitiys- ja lastenneuvola, mielenterveyspalvelut, sosiaalitoimisto, sai-

raaloiden poliklinikat sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. (Seppä ym. 2012, 78.) Päih-

depalveluita ja niihin erikoistuneita yksikköjä sekä palveluita ovat haittoja vähentävä työ, 

vieroitushoito, korvaushoito sekä päihdekuntoutus, joita voi kutsua myös yhteisöhoidoksi. 

(Seppä ym. 2012, 80, 86–87, 132). Lisäksi apua voi saada matalan kynnyksen palveluista 

ja vertaistukiryhmistä (Seppä ym. 2012, 140 & 159). 

Haittoja vähentävä työ 

Haittoja vähentävä työ on työtä, jonka tavoitteena on estää veriteitse saatuja tartuntoja sekä 

huumeiden yliannostuksia. Haittoja vähentävää työtä tekevät esimerkiksi terveysneuvonta-

pisteet, jossa huumeiden käyttäjä voi palauttaa ja vaihtaa likaisia neuloja puhtaisiin. Lisäksi 

siellä annetaan rokotuksia sekä tehdään testejä. Mahdollisuus tukikeskusteluihin sekä pal-

veluohjukseen on myös tarjolla. (Seppä ym. 2012, 80.) 

Vieroitushoito 

Vieroitushoitoon hakeudutaan silloin, kun huumeiden käyttö on riistäytynyt käsistä. On en-

siarvoisen tärkeää, että tarve ja halu vieroitushoitoon lähtevät asiakkaasta itsestään. (Heik-

kinen-Peltonen, Innamaa & Virta 2014, 179.) Vieroitushoidon tavoite on lääkkeettömyys. 

Hoito suunnitellaan sillä tavalla, että vieroitushoidossa annettavan vieroitusvalmisteen mää-

rää pikku hiljaa pienennetään. (Seppä ym. 2012, 87, 159).  

Korvaushoito 

Korvaushoito on taas opioidiriippuvaisille suunnattu hoitomuoto, jossa riippuvuutta hoide-

taan buprenorfiini- tai metadoni-lääkevalmisteen avulla (Humana 2021). Korvaushoidossa 
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huumeiden vieroitusoireet sekä huumeisiin syntyvä himo pidetään kurissa siten, että hen-

kilön lääkeannos sovitetaan vastaamaan hänen sietokykyään (Seppä ym. 2012, 86). Kor-

vaushoito on pitkäkestoista, ja edellyttää opioidiriippuvuutta sekä aiemman vieroitushoidon 

epäonnistumista (Käypä hoito 2018). Jos korvaushoito onnistuu, huumausaineriippuvuus 

vähenee tai jopa poistuu kokonaan. Normaaliin elämään, opiskeluihin ja töihin paluu on 

mahdollista, kun toimintakyky saavutetaan. (Humana 2021.) 

Päihdekuntoutus eli yhteisöhoito 

Päihdekuntoutus voi olla monia kuukausia kestävä, asiakkaiden ja henkilökunnan muodos-

tama yhteisö. Yhteisöä tietoisesti ja tavoitteellisesti käytetään asiakkaiden hoitoon, kuntou-

tukseen ja kasvuun. Päihdekuntoutuksen tavoitteena on kokonaisvaltainen elämäntapa-

muutos ja henkilökohtainen kasvu. Tähän tavoitteeseen auttaa pääsemään yhteisön tuki. 

Päihdekuntoutuksessa hyödynnetään erilaisia terapiaryhmiä sekä vertaispainetta, -pa-

lautetta ja – tukea. (Seppä ym. 2012, 132. 136.) Päihdekuntoutuksen aikana on tarkoitus 

pohtia omia ajatus- ja käyttäytymismallejaan, jotka ovat voineet olla syynä päihdeongelman 

syntymiseen. Yksi kuntoutusjakso ei kuitenkaan takaa raittiutta, sillä omien ajatus- ja käyt-

täytymismallien muuttaminen vie aikaa. (Halonen & Paasivaara 2008, 267–277.) 

Matalan kynnyksen palvelut 

Matala kynnys on termi, joka tarkoittaa sitä, että sen kaltaiset palvelut ovat maksuttomia, 

luottamuksellisia, nimettömiä sekä niissä ei tuomita riippuvaista, vaikka hän vielä olisi käyt-

tövaiheessa. Matalan kynnyksen palvelut koittavat mahdollistaa sen, että mahdollisimman 

moni huumeiden käyttäjä löytäisi palveluiden piiriin. (Seppä ym. 2012, 159.)  Se, minkälaista 

apua ja tukea huumeiden käyttäjä tarvitsee, määrittelee hoidon ja tavoitteiden suunnittelua 

(Partanen & Kurki 2015, 204–205). 

Vertaistukiryhmät 

Muiden auttaminen ja itselle tuen saaminen on vertaisryhmien tarkoitus (Tammi, Aalto & 

Koski-Jännes 2009, 38). Suomessa on monia vertaistukiryhmiä huumausaineriippuvaisille, 

joista muutamia ovat NA – nimettömät narkomaanit, A-killat, Elokolot ja Stop Huumeille ry:n 

vertaisryhmät. Arjen tuki, elämänhallinnan vahvistaminen ja tunteiden käsittely ovat esi-

merkkejä, joihin saa vertaisryhmistä tukea. (Päihdelinkki 2021a). 

4.2 Huumausaineriippuvaisten kanssa työskenteleminen 

Pitkä raittiusjakso ei ole tae siitä, että huumeista toipumismatkalla ei tulisi retkahduksia. 

Retkahtaminen tarkoittaa tapahtumaa, jossa ihminen käyttää huumeita päihteettömän jak-

son jälkeen. (Päihdelinkki 2021b.) Häkkisen (2015, 57) mukaan se on taas ”uskottomuutta” 
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itselle, oman pyrkimyksen rikkomista ja vastoin parempaa tietoa toimimista. Tutkimuksen 

mukaan retkahtamisen jälkeisiin negatiivisiin tunteisiin liittyy kontrolloimattomuutta ja epä-

varmuutta. Oma tilanne voi näyttäytyä loputtomana ja toivottomana. Toisaalta positiivinen 

vaikutus voi olla se, että oma kuntoutusprosessi etenee, ja ihminen saa uutta motivaatiota 

taas yrittää. (Kivinen 2019, 33, 45.) 

Retkahduksien ennakoimiseen ja käsittelyyn tarvitaan tukea ja apua. Hälytysmerkkejä ret-

kahtamisesta ovat esimerkiksi lisääntynyt äreys ja masentuneisuus, ongelman kieltäminen, 

toisten syyttely ja vastuunoton välttely, erilaiset tekosyyt, aggressiivinen ja vihamielinen 

käytös, epärealistinen ajattelu toipumisprosessista sekä omien asioiden hoitamatta jättämi-

nen. (Päihdelinkki 2021b.) Toipumisprosessi voi pysähtyä, kun ihminen ei osaa tunnistaa 

omia vaikeita tunteitaan (viha, häpeä, avuttomuus, syyllisyys) tai torjuu ne kokonaan. Huu-

meet ovat olleet nopea ja helppo tapa muuttaa tunnetiloja, joten houkutus käyttää tätä van-

haa tapaa voi olla suuri. (Heikkinen-Peltonen 2019, 191.) On tärkeää myös tunnistaa erilai-

sia riskitilanteita ja – tekijöitä, jotka voivat johtaa retkahtamiseen. Näitä voivat olla esimer-

kiksi valvominen, yksinäisyys ja tekemisen puute sekä toisten käyttäjien kanssa ajanviettä-

minen. Riskitilanteiden tunnistaminen auttaa olemaan valppaana ja ymmärtämään syitä ret-

kahdusten taustalla. (Päihdelinkki 2012b.) 

Huumausaineriippuvaisen kanssa työskennellessä ohjaajan asennoitumisella ja ammatti-

taidolla on iso merkitys. Turhautumisen ja neuvottomuuden tunteet ovat normaaleja, kun 

asiakkaiden ongelmat pysyvät kuukaudesta ja vuodesta toiseen samoina, he tulevat yhä 

uudelleen hoitoon, rikkovat yhdessä tehtyjä sopimuksia tai eivät ota apua vastaan. (Heikki-

nen-Peltonen ym. 2019, 192.) Tilanteesta tekee ammattilaiselle helpomman se, kun ym-

märtää riippuvuuden olevan sairaus, eikä moraalinen ongelma tai paha tapa. Kohtaamisten 

tulee olla asiakasta kunnioittavia, ymmärtäviä ja arvostavia. (Seppä ym. 2012, 46–48.) Am-

mattilaisen on hyvä osata ottaa vastaan asiakkaan vaikeitakin tunteita. Kaikkiin kysymyksiin 

ei kuitenkaan tarvitse heti olla vastausta. (Heikkinen-Peltonen ym. 2019, 193.) Huumausai-

neriippuvaisen asiakkaan valistaminen ja pakottaminen eivät ole tehokkaita keinoja muut-

taa käyttäytymistä, sillä ne ovat hyvin yksisuuntaisia ja saattavat aiheuttaa vastarintaa. Ko-

kemus siitä, että pystyy vaikuttamaan omiin tai yhteisiin asioihin, voi kuitenkin muuttaa suh-

tautumisen nopeastikin. (Isola ym. 2017, 34.) Huumausaineriippuvaisten kanssa työsken-

televän on myös hyvä aina muistaa, että huumeiden ongelmakäyttäjä ei käytä päihteitä hu-

vikseen. Taustalla on usein vaikea lapsuus, rankkoja elämäntapahtumia ja sietämättömiä 

tunnetiloja. Luottamus elämään ja tulevaisuuteen on heikentynyt tai jopa kadonnut. Sai-

raudestaan riippuvaista ei pidä syyllistää, mutta omasta toipumisestaan on mahdollisuus 

ottaa vastuu. (Seppä ym. 2012, 46, 48.) 
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5 Etsikko-hanke 

Teen opinnäytetyöni ViaDia Lahti ry:n alla toimivalle Etsikko-hankkeelle. ViaDia ry on Suo-

men Vapaakirkon arvoihin perustuva diakoniatyön järjestö, joka toimii 45 eri paikkakunnalla 

(ViaDia 2021a). Toukokuussa 2019 ViaDia Lahti ry aloitti kaksivuotisen Euroopan sosiaali-

rahaston rahoituksella toimivan hankkeen (ViaDia 2021b). Hankkeella on töissä hankkeen 

projektipäällikkö, jolla on sosionomin tutkinto sekä hanketyöntekijä, joka on taustaltaan nuo-

risotyöntekijä.  

Etsikko-hankkeen tavoite on olla tukena ja vahvistaa huumausaineriippuvaisia, vankilasta 

vapautuvia sekä rikostaustan omaavia henkilöitä kohti päihteetöntä elämää. Etsikko-hank-

keen toiminta on matalan kynnyksen toimintaa, jossa asiakkaat saavat tekemistä arki-päi-

viin sekä saavat harjoitella arjen- ja elämänhallintataitoja. Asiakas saa myös henkilökoh-

taista tukea. (ViaDia 2021b.) Yhdessä ohjaajan kanssa asiakkaalle luodaan tavoitteet, ja 

asiakas saa tarvittaessa myös apua sekä tukea eri asioiden hoitoon lääkärinkäynneistä so-

siaaliohjaajan tapaamisiin. 

Etsikossa tarjotaan myös ruokaa. Se on yksi tärkeä tekijä, joka houkuttelee asiakkaita pa-

laamaan uudelleen toiminnan piiriin. Voileipien ja kahvin lisäksi joka päivä tarjotaan läm-

mintä ruokaa, jota asiakkaat pääsevät myös itse valmistamaan. Lisäksi asiakkaat saavat 

viikoittain ottaa mukaansa ruokaa sekä muita elintarvikkeita. 

Etsikko-hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjel-

man viidenteen toimintalinjaan, joka edistää sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa. 

Erityistavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. 

(Etsikko-hankkeen hankesuunnitelma 2018.)  

Tavoitteena on saada asiakkaat vähentämään huumeidenkäyttöään, parantaa heidän elä-

mänhallintataitojaan sekä rohkaista heitä eteenpäin elämässään. Elämässä eteenpäin me-

neminen tässä tapauksessa tarkoittaa esimerkiksi päihdekuntoutusta, kuntouttavaa työtoi-

mintaa tai jopa opiskelu- tai työpaikkaa. (Etsikko-hankkeen hankesuunnitelma 2018.) 

Etsikon kohderyhmää ovat huumausaineriippuvaiset sekä korvaushoidossa olevat, mutta 

yhteistyötä tehdään myös Rikosseuraamuslaitoksen kanssa, joka ohjaa Etsikkoon huu-

mausaineiden käyttäjiä, joilla on lyhyt vankeustuomio. Etsikossa he voivat suorittaa esimer-

kiksi yhdyskuntapalvelustaan (Etsikko-hankkeen hankesuunnitelma 2018). Asiakkaita ei 

oteta rajattomasti toimintaan mukaan, vaan on ajateltu, että pienempi asiakasmäärä sallii 

työntekijöille paremmat mahdollisuudet kohdata jokaista erikseen. Yleensä toiminnassa on 

mukana noin kuusi vakituista ja säännöllistä kävijää sekä alle kymmenkunta epäsäännölli-

sesti toiminnassa mukana olevaa.  
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Etsikko-hanke pyrkii siis vastaamaan varhaisen vaiheen tarpeeseen, kun huumausaineriip-

puvaiset yrittävät päästä eroon riippuvuudestaan. Elämänhallintataitoja vahvistamalla, mie-

lekkäällä tekemisellä sekä henkilökohtaisella ohjauksella Etsikko-hanke paikkaa varhaisen 

sekä matalan kynnyksen tukemisen puutetta Päijät-Hämeessä. Toiminta ei edellytä päih-

teettömyyttä eivätkä retkahdukset estä toiminnassa mukana olemista. (Etsikko-hankkeen 

hankesuunnitelma 2018.) 
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6 Ohjaajan opas päijäthämäläiseen huumetyöhön 

6.1 Oppaan kehittäminen 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallinen opinnäytetyö liitetään 

vahvasti käytännön työhön, joka kasvattaa motivaatiota tutkimusmenetelmien opiskeluun 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 9-10). Toiminnallinen opinnäytetyö voi esimerkiksi olla opas, oh-

jeistus tai tapahtuma. Toiminnallisen opinnäytetyön perustana on ajatus siitä, kuinka käy-

täntö pitää sisällään teorian ja teoria käytännön (Heikkinen 2015, 204–205). Toiminnallinen 

opinnäytetyö muodostuu raportin tekemisestä. Raportista selviää opinnäytetyön syyt, valin-

nat, työtavat ja johtopäätökset. Raportti ja lopullinen tuotos eroavat toisistaan muun muassa 

tekstityylillä ja tarkoituksella. Raportin kuuluu tukea tuotosta sekä kuvailla opinnäytetyötä. 

Tuotos on selkeästi suunnattu jollekin kohderyhmälle. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) 

Toiminnallinen opinnäytetyö oli selvä valinta, kun minua pyydettiin tekemään opinnäytetyö 

Etsikko-hankkeelle oppaan muodossa. Etsikko-hankkeen hankesuunnitelmaan (2018) on 

kirjattu konkreettisena tuotoksena elämäntaito-ohjaajan opas, joka kirjoitetaan Päijät-Hä-

meen alueelle. Toimeksiantaja koki, että opas sähköisessä muodossaan palvelisi heidän 

tarpeitaan parhaiten. Heti alussa muodostui jo selkeä kuva, että opas tulisi sisältämään 

tietoa huumausaineriippuvuudesta, elämänhallinnasta, päihteettömyyden tukemisesta ja 

mielenterveydestä. Lisäksi toimeksiantajan toive oli, että oppaassa olisi esimerkki palvelu-

polusta huumausaineriippuvuudesta kuntoutumiseen, sekä lista Päijät-Hämeen päihdepal-

veluista. Halusin itse lisätä häpeän ja häpeän kokemukset osaksi opinnäytetyötä ja opasta, 

sillä se on aihe, jota voisi tuoda julki enemmänkin.  

Tutkimisen ja kehittämisen taidot painottuvat ammattikorkeakouluopiskelijan roolissa (Salo-

nen, Eloranta, Hautala & Kinos 2017, 14). Kehitettävä kohde, kohteen perustelut ja rajauk-

set, kehittämisen tavoitteet ja menetelmät sekä lopullinen arviointi ovat kehittämistoiminnan 

periaatteita (Salonen ym. 2017, 29). Käytännön työskentelyn vaiheet ovat kehittämistarpei-

den tunnistaminen, ideointivaihe, suunnitteluvaihe, toteutusvaihe, valmis tuotos, arviointi-

vaihe ja päätös (Salonen ym. 2017, 51). 

Aloittaessani oppaan työstämistä, tunnistin joitain kehittämistarpeita. Työskennellessäni eri 

päihdepalveluiden piirissä, oli käynyt selväksi, että päihdepalvelut ovat pirstaleisia, ja niiden 

kokonaisuutta on välillä vaikea hahmottaa. Tämän takia koimme toimeksiantajan kanssa 

tärkeäksi, että oppaassa on lista Päijät-Hämeessä toimivista päihdepalveluista. Hyvin no-

peasti huomasin myös, että opas ei voi olla kaiken kattava tietopankki koko huumausaine-

riippuvuudesta, vaan aihetta täytyy rajata, ja sen pitäisi olla tiivis, mutta informatiivinen. 

Opasta tehdessäni tunnistin lisäksi, että opas tulisi kohdentumaan päihdealalla aloitteleviin 
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ohjaajiin tai asiasta kiinnostuviin. Päihdealan konkareille oppaassa ei välttämättä ole mitään 

uutta tietoa.  

Suureksi osaksi oppaan tekstit ovat mukautettuna otettu tämän opinnäytetyön teoriaosuu-

desta. On tärkeää, että faktat perustuvat tutkittuun tietoon. Oli kuitenkin alusta asti selvää, 

että tulisin hyödyntämään oppaan teossa myös haastattelua kehittämismenetelmänä ja tie-

don hankintana. Kun haastateltavia oli neljä, päädyin valitsemaan kehittämismenetelmäksi 

kaksi ryhmähaastattelua. Ryhmähaastattelu on haastattelu, jossa on vähintään kaksi osal-

listujaa. Haastattelija voi puhua kaikille haastateltaville samaan aikaan, tai hän voi kohden-

taa kysymyksen yksittäiselle ryhmän jäsenelle. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 61–63.) Koin ryh-

mähaastattelun hyvänä vaihtoehtona, sillä haastateltavat pystyisivät tukeutumaan toisiinsa 

haastattelun aikana. Haastateltavat tunsivat toisensa jo etukäteen, joten toisen läsnäolo 

voisi luoda turvallisen ja rennon ilmapiirin. Kysyin etukäteen haastateltavilta, käykö ryhmä-

haastattelu heille, ja heistä se oli hyvä idea. Haastattelujen sisältö on avattu tarkemmin 

kohdassa 6.2. 

Etsikko-hankkeen hankesuunnnitelmaan (2018) on myös kirjattu asiakkaiden osallistami-

nen oppaan tekemisessä. THL (2019) korostaa, kuinka kriittistä on asiakkaiden osallistami-

nen omien palveluidensa ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen, toteuttamiseen ja arvioin-

tiin. Kokemus osallisuudesta on tutkittu lisäävän hyvinvointia. Lisäksi on ensiarvoisen tär-

keää tuoda asiakkaiden ääni ja kokemukset osaksi ammatillista ja tieteellistä tietoa. (THL 

2019.) Koin itsekin tärkeänä osallistaa kohderyhmää ja kuulla heidän kokemuksiaan opin-

näytetyön ja oppaan teemoista. Minusta aidosti tuntuu, että oppaasta puuttuisi sielu, jos 

asiakkaiden äänet ja kokemukset eivät kuultaisi sieltä läpi sitaattien muodossa.  

Käytin myös muita työkaluja tuotoksen kehittämisprosessissa. Ideointi- ja suunnitteluvai-

heessa käytin Innokylän (2020) työkaluista verkostokarttaa luonnostellessani kaaviota sekä 

palvelupolkua päihdepalveluista. Teoreettisena mallina käytin lineaarista mallia, jossa ke-

hittämistoiminta voidaan nähdä yhtenäisenä kokonaisuutena. Lineaarisessa ajattelussa 

tehtävät viedään läpi rationaalisessa ja loogisessa järjestyksessä. Käytännössä kehittämis-

toiminta ei kuitenkaan aina mene täysin lineaarisesti, vaan vaiheet voivat limittyä toisiinsa 

tai olla jopa päällekkäisiä. (Salonen ym. 2017, 52.) Oppaan visuaalisen ilmeen luomisessa 

käytin Internetistä löytyvää Canva-työkalua, jonka avulla voi luoda suunnittelumalleja esi-

merkiksi mainoksista, korteista tai erilaisista esityksistä.  

Toimeksiantajaan olin säännöllisesti yhteydessä (kuvio 3). Toimeksiantajan tuki ja näke-

mykset olivat minulle tärkeitä, ja pohdimme myös yhdessä oppaan sisältöä. Heiltä sain 

myös lopullisen hyväksynnän valmiille oppaalle. 
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SYKSY 2020 Oppaan teemojen luonnostelua 

26.2.2021 Pohdintaa palveluverkostosta ja siitä, mikä palvelu menee minkä-

kin alaotsikon alle 

9.3. & 18.3.2021 Pohdintaa CC-lisenssistä ja oppaan ulkoasusta 

23.3.2021 Pohdintaa oppaan kaavioista ja palvelupolusta 

29.3.2021 Pohdintaa oppaan sisällöstä 

1.4.2021 Pohdintaa oppaan lopullisesta sisällöstä 

16.4.2021 ViaDia Lahti ry:n logon lähettäminen opasta varten ja pohdintaa 

mihin kohtaan opasta se sijoitetaan 

23.4.2021 Valmis opas lähetetään toimeksiantajalle 

Kuvio 3. Toimeksiantajan ja opiskelijan välistä yhteydenpitoa 

 

6.2 Haastattelut 

Haastattelin opasta varten neljää huumausaineriippuvaisuudesta toipuvaa henkilöä. Haas-

tateltavat löysin Etsikosta ja Homebase:sta, kahdesta Lahdessa sijaitsevasta huumaus-

aine- ja/tai päihderiippuvaisille suunnatusta matalan kynnyksen palvelusta. Haastateltavat 

ovat 20–40-vuotiaita, Lahdesta kotoisin olevia naisia ja miehiä. Toteutin haastattelut kah-

tena ryhmähaastatteluna, joista molemmat kestivät noin 60 minuuttia. Äänitin haastattelut 

puhelimellani, ja poistin ne sen jälkeen, kun olin puhtaaksi kirjoittanut molemmat haastatte-

lut. Haastattelun rungon ja kysymykset olin luonut etukäteen. Kysymyksiä oli 12 kappaletta, 

joihin ei ollut pakollista vastata, jos jokin kysymys tuntui liian henkilökohtaiselta tai aralta. 

Haastateltavat olivat kuitenkin hyvin rohkeita ja avoimia, mikä välittyy vastauksista. Viittaan 

haastateltaviin H-kirjaimella sekä numerolla, riippuen siitä, kuka heistä on äänessä. 

Haastattelun purkamisessa käytin kevyttä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysissä paneudu-

taan siihen, mistä aiheista ja teemoista aineisto kertoo (Kallinen & Kinnunen 2021). Sisäl-

lönanalyysin tavoite on saada aikaiseksi selkeä ja sanallinen kuvaus ilmiöstä, jota tutkitaan 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 4). Tässä tapauksessa paneuduin siihen, mitä haastateltavat 

puhuivat, ja mitä eroja sekä samankaltaisuuksia löysin vastauksista. Pidin tärkeänä myös 

ymmärtää, miksi haastateltavat aloittivat huumeidenkäytön, sekä minkälaisia vaikutuksia 

sillä on ollut heidän elämäänsä. 
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Haastateltavilla selkeästi yksi teema nousi ylitse muiden, kun kysyin, mikä sai aloittamaan 

huumeiden käytön. Ystävä- ja kaveripiiri sekä porukkaan kuulumisen tunne olivat avainase-

massa päihteiden käytön aloittamisessa. Huumeet olivat myös jännittävä uusi tuttavuus, ja 

niiden käyttäminen nähtiin osana hauskanpitoa. 

Mulle oli varmaan aika iso tekijä se seura missä liikkui. (H1) 

Puhdas hauskanpito, ja semmonen, voisko sanoa jännityksen haku – siitä sai kiksejä. 

(H2) 

Porukkaan kuuluminen. Oli ite koulukiusattu ja yksinäinen, ni kuulu porukkaan ku 

käytti päihteitä yhdessä. (H3) 

Siitä, miten huumausaineriippuvaisuus vaikutti elämään, oltiin yksimielisiä. Huumausaine-

riippuvaisuus oli vaikuttanut jokaiseen elämän osa-alueeseen, ja lopulta tuntui, kuin huu-

meet olisivat vieneet ihmistä, eikä toisinpäin. Haastateltavat menivät elämässään huu-

meet edellä, ja huumeriippuvuuden takia he tekivät päätöksiä, joita eivät normaalitilan-

teessa olisi tehneet. 

Vaikutti ja paljon. Aika nopeasti lähti kehittymään – hauskaa pidettiin, kun otettiin jo-

tain. Et se liitty kaikkeen tekemiseen jo alkuvaiheessa, ja siitä pikku hiljaa se huu-

mausaineriippuvuus otti koko mun elämän hallintaan. Kaikki mun valinnat, ajatukset, 

ihmissuhteet, kaikki linkitty päihteen kautta. (H2) 

Ei mulla itellä ollut enää mitään päätäntävaltaa. Elin tavallaa viikonloppuja varten, vii-

konloput oli hauskanpitoa ja päihteitä – päihteet otti mun elämän haltuun – ku ajat-

telee et lähtökohta oli, kun halusin kuulua porukkaan, mutta loppuvaiheessa mä en 

enää kuulunut mihinkään, kun tuli se eristäytyminen. (H3) 

Erilaiset vastaukset korostuivat, kun kysyin, mikä lisäisi haastateltavien osallisuuden koke-

musta. Vastauksissa näkyi, mikä oli kellekin tärkeää ja lisäisi osallisuuden kokemusta. So-

siaaliset suhteet, työ- tai koulupaikka, päihteetön elämä sekä parempi tietoisuus itsestään 

lisäisivät yhteiskuntaan kuulumisen tunnetta.  

Kokisin, että olisin enemmän osallinen, jos kävisin koulussa tai duunissa. (H4) 

Päihteettömyys – on raitistunut ja löytynyt vertaistukiryhmät – kuulunut johonkin yh-

teisöön. (H3) 

Elämänhallinnan menetyksestä huumausaineriippuvuuden aikana oltiin myös yksimielisiä. 

Elämänhallinta kärsi kokonaisvaltaisesti. Itsestään huolehtiminen, laskujen maksaminen 

sekä raha-asioiden hoitaminen oli vaikeaa, ellei välillä suorastaan mahdotonta huumaus-

aineriippuvuuden takia. Haastateltavat halusivat sydämessään hoitaa asioitaan kunnolla 
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ja voida hyvin, mutta riippuvuus oli ottanut vallan, ja vei heitä toiseen suuntaan. Oli vai-

keaa löytää mielenkiintoa tai voimia tilanteen parantamiseksi. 

Pahimpaan aikaan lähti asunnot alta – ei jaksanut edes yksinkertaisesti ottaa sähkö-

laskusta kuvaa Kelalle, että olis pysynyt edes sähköt päällä, ja jos sieltä sai rahaa 

tilille, niin se meni kamaan ja rikollisuus lisääntyi ihan totaalisesti tosi paljon – raha-

asiat menny, velkaa, luottotiedot menny. (H4) 

Kylhän se kärsi. Ei mulla ollut mitään velvollisuuksia tai kellonaikoja – en mä oikeas-

taan huolehtinut itsestäni. En syönyt, mä en levännyt, en nukkunut – oikeastaan mua 

ei kiinnostanut mitä mulle kuuluu tai mitä mulle käy. Multa puuttui sellainen itsesuoje-

luvaisto. (H2) 

Mä sinnittelin loppuun asti, että mulla oli kulissit kunnossa, oli työpaikka ja koulupaikka 

ja koti – yritin ihan hirveästi hallita mun elämää, että se pysyis kasassa, mut loppu-

vaiheessa en mä pystynyt käymään töissä, en mä pystynyt menee sinne kouluun – 

en mä pystynyt pitämään huolta mun taloudesta, niinku mä hassasin kaikki mun rahat, 

olin jäämässä ilman asuntoa. (H3) 

Elämänhallinnan lisääntymisessä painottuivat ensisijaisesti arjen rutiinit ja päihteettömyy-

teen pyrkiminen, oli kyse sitten korvaushoidon aloittamisesta tai päihdekuntoutuksesta. 

Arjen rutiinien tärkeys tunnistettiin elämänhallinnan vahvistamisessa. Lepo, liikunta ja ra-

vinto, jotka ovat suurimmalle osalle ihmisistä itsestäänselvyyksiä, ovatkin olleet element-

tejä, jotka huumausaineriippuvaisuudesta toipujien on täytynyt opetella uudelleen. Myös 

lapsen olemassaolo nousi haastatteluissa esille. Toipujat halusivat olla hyviä äitejä ja isiä, 

ja tahtoivat tarjota lapselleen paremmat olosuhteet. 

Korvaushoito ehottomasti on isoin tekijä, miks on pystyny muuttaa elämää paljon – 

kyllä matalan kynnyksen palvelut on todella, todella iso juttu – en tiedä miten muuten 

täyttäisin päivät ja jaksaisinko olla. (H1) 

Ensimmäinen asia varmaan oli, ku lopetti ne päihteet ja meni niinku hoitoon. Ja sit 

siellä hoidossa piti opetella petaamaan sänky ja niinku ulkoilla tiettyyn aikaan ja osal-

listua niihin ryhmiin. Siellä hoitopaikassa oli tosi tarkka se päivärytmi, jota opetteli 

noudattamaan. – Pitkän aikaan mua ahdisti avata laskuja, tai siis laskujen maksami-

nen oli tosi vaikeeta, ja raittiinakin yhteen asuntoon tuli vuokravelkaa, kun en suos-

tunu niiku noudattamaan niitä yhteiskunnan normeja, mutta niiku päivä kerralla on 

saanut opetella niitä asioita. (H3) 
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Kyl se ihan perusasioista on lähtenyt, niinku ravinto, lepo, liikunta, että sen ympärille 

on lähtenyt rakentuu. – Toki perhe on auttanut siinä, et on ollut ympärillä niitä muita 

ihmisiä, mistä on joutunut ottaa vastuuta. – Se on auttanut tosi paljon. (H2) 

Päihteistä eroon pääseminen ei ole ollut helppoa, mutta haastatteluissa tunnistettiin kei-

noja, jotka ovat vieneet toipumismatkalla eteenpäin. Tässäkin kysymyksessä erottui erilai-

set vastaukset, mutta yhtä mieltä oltiin siitä, että aineista vieroittautuminen oli alku toipu-

miselle. Eräs haastateltavista sanoi myös entisen kaveripiirin jättämisen tärkeyden, joka 

onkin olennaista huumausaineriippuvuudesta parantumisessa. ”Entisestä elämästä” ei voi 

ottaa mukaansa mitään. Vertaistukiryhmät nähtiin myös olennaisena osana toipumismat-

kaa. 

Kyl se lähti siitä, et ihan sellainen aineista vieroittautuminen, et sai elimistöstä itse 

huumausaineen pois. Siihen auttoi katkolle meno ja siellä pysyminen, mut kyl sen 

jälkeen se vahva tuki, kun meni päihdekuntoutukseen. (H2) 

Kyl tossa huumekoukusta irtaantumisessa on auttanu se, kun on tiedostanut, etten 

mä voi ottaa mitään sieltä mun entisestä elämästä mukaan, et mun pitää jättää ne 

mun vanhat kaverit, tavallaan ne vanhat sosiaaliset suhteet – Se on äärimmäisen 

pelottavaa, sieltä tutusta ja turvallisesta hyppy tuntemattomaan ja semmoseen, mistä 

sä et tiedä mitään. Se on ehkä ollut mulle aina sellainen kompastuskivi, et sit mä en 

oo uskaltanut luopua siitä – sit ne on tietyllä tavalla aina vetänyt mua taakkepäin – Ja 

se identiteetti, et kuka mä oon ilman päihteitä, mihin mä meen ja mihin mä kuulun. 

(H2) 

Siinä, miten ohjaaja voisi auttaa asiakasta päihteettömyydessä, nousi selkeästi esille 

kaksi isoa teemaa. Ensimmäinen on avun antaminen ja tarjoaminen, kun sitä pyydetään. 

Kyse ei aina tarvitse olla isoista teoista, vaan pienet avun ja tuen osoitukset koettiin myös 

tärkeiksi. Toinen teema oli ”ylhäältä”, auktoriteetista tai paremmuudesta käsin valistami-

nen. Haastateltavat kokivat, että tiedon jakaminen esimerkiksi kuntoutuksesta, opiskelu-

paikan hakemisesta tai muusta vastaavasta on tervetullutta, mutta valistaminen, varsinkin 

jos ohjaajalla ei ole omaa kokemusta, ei tuota hedelmää. 

Tiedon jakaminen, miten pääsee vaikka kuntoutukseen, ja samalla sellainen rohkai-

seva ja ymmärtävä (asenne). (H3) 

Se, että laskeutuu ihmisen tasolle, pois sieltä ammattilaisuuden viitasta, se kohtaami-

nen ihminen ihmiselle. (H3) 



23 

Kyllä se valistaminen varmaan toimii joillekin, mut jos sä oot addikti, niin ethän sä ota 

sitä vastaan, jos sä et oo siinä tahtotilassa. – En usko, että se pelottelu kauheasti 

toimii. (H3) 

Riippuvuuden koettiin suuresti vaikuttavan mielenterveyteen. Mielenterveysongelmat oli-

vat enemmänkin sääntö, kuin poikkeus huumemaailmassa. Paniikkihäiriöt, pelkotilat ja 

sairaalareissut olivat tuttuja tilanteita. Haastateltavilla esiintyi myös tiloja, joissa he kuvitte-

livat asioita, joita ei todellisuudessa siinä hetkessä tapahtunut. Useimmat sanoivat mielen-

terveysongelmien johtuvan huumeiden käytöstä, mutta eräs haastateltava kertoi, että oli 

saanut kaksoisdiagnoosin, joka ei poistunutkaan vaan pelkällä päihteiden käytön lopetta-

misella. 

Romahti – osastolle ja takaisin – tollaiset jutut (paniikkihäiriö, ahdistus) pahenee. (H1) 

Mulla ainakin varsinki siinä vaiheessa kun tuli noita kaikkia muuntohuumeita – niin 

nehän siis, siinä vaiheessa mulla meni kaikista pahiten yli, vedin ihan tosi isoja määriä 

– mä kuvittelin ihan kaikkea, ajettiin poliisia karkuun 5 tuntia, joita ei koskaan ees ollut 

missään. (H4) 

Se päihteidenkäyttö oli yhtä ku mun mielenterveys. Nyt kun on tullut puhtaaks, niin 

mun mielenterveys on palautunut. Muutos on ihan mieletön. Just kaikki ne masen-

nuksen, ahdistuksen oireet, niinku ne johtu vaan siitä mun elämäntavasta ja päih-

teestä. (H2) 

Se, miten ohjaaja voisi tukea asiakkaan mielenterveyttä ja hyvinvointia ei ollutkaan niin 

selkeää. Haastateltavat eivät kaikki osanneet sanoa, mikä olisi hyvä tapa tukea riippu-

vaista. Esiin kuitenkin tuli tiedon jakaminen, että omaan mielenterveyteen voi vaikuttaa 

itse. Haastateltavat totesivat myös, että ohjaajan on hyvä pysyä mahdollisuuksien mukaan 

kartalla asiakkaan tilanteesta, ja tarjota apua, jos näkee, että asiakas on vaikeuksissa. 

Ainaki heti jos näkee mitään oireita – niin yrittää järjestää apupaikkaa ja töniä avun 

piiriin. (H1) 

Tuoda tietoa siitä, että on mielenterveys, johon voi vaikuttaa paljon omalla tekemi-

sellä, ja sit on mielensairaudet, et sit ku se mielenterveys menee, niin sä sairastut. – 

Sä voit treenata sun mieltä samalla tapaa ku kehoa, mihin just auttaa ne elämän ru-

tiinit. Syö hyvin, lepää. Tuoda ehkä vähän niinku sellaista tietoisuutta siihen tukemi-

seen. (H3) 
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Häpeän kokeminen on todella universaali tunne, ja se tuli myös esille haastateltavilla. 

Huumausaineriippuvuus aiheutti paljon häpeää, mutta siitä oli ja saattaa edelleen olla ää-

rimmäisen vaikeaa puhua. Häpeäleiman koettiin olevan nimensä mukaisesti hyvin lei-

maava. Häpeäleima vaikutti vahvasti, minkälaista palvelua haastateltavat saivat. Häpeän 

tunnetta paettiin käyttämällä lisää päihteitä. Yhteistä haastateltavien kesken oli se, että 

häpeän tunteet saivat aikaan negatiivisen suhtautumisen itseensä. 

Jos sen leiman saa, niin se vaikuttaa sit esim terveyspuolella aika laajasti asioihin – 

ei ne nää enää mitään muuta kun sen päihteitä käyttävän ihmisen. (H1) 

Jäätävä häpeä ollut pohjalla, sellainen taustavire. Kyl mä muistan ku käytti päihteitä 

ja katto ympärillä olevaa maailmaa, näki vaikka pariskunnan samoissa verkkareissa 

kusettamassa koiraa, niin et semmoisella kaiholla katoin, et heillä on jotain sellaista, 

mitä mä haluaisin. Sitä ei ehkä myöntänyt silloin, mut sit vaan otettiin vähän isompi 

annos (päihteitä), että pääsi siitä häpeän tunteesta eroon. (H2) 

Hyvän ja huonon ohjaajan ominaisuudet olivat helppo luetella. Syyllistävä ohjaaja nähtiin 

henkilönä, joka ei lisää luottamusta. Samaistuttavuus, jopa oman päihdetaustan omaami-

nen nähtiin plussana. Lisäksi kaivattiin kannustavaa ja rohkaisevaa asennetta huumausai-

neriippuvaisia kohtaan. Toive siitä, että heidät nähtäisiin ihmisinä, oli olennaista. 

Mun mielestä lähes poikkeuksetta päihdeohjaajilla pitäis olla jonkin asteista omaa 

kenttäkokemusta, olkoon se sit asunnoton, viikon ryyppäysputki tai sit ihan vuosien 

sukellus – se antais tosi paljon kokemusta – mut ei se tietenkään oo mahollista, että 

kaikki päihdetyöntekijät ois ite käyttäjiä ollut. (H1) 

Kyllä niiden valitettavasti täytyy kestää, jos joku huonona päivänä sanoo päin naamaa 

tosi huonoja juttuja, niin pitää nähä sen läpi, että ne sanat tulee nyt jostain muualta, 

eikä ne kohdistu sinuun. (H1) 

Ei ala syyllistää – jos et hyväksy jonkun tekoa, niin sitä ei tarvi näyttää. Sun työ vaan 

sattuu olemaan se, että oot jonkun tukena. (H4) 

Paras tapa kohdata huumausaineriippuvainen ihminen on niin kuin kuka tahansa muukin 

ihminen. Tämä oli yksimielinen mielipide haastateltavilla. Ihmisten toivottiin näkevän riippu-

vuuden taakse, ja löytävän sieltä ihan tavallisen miehen tai naisen, jolla on vain vaikeuksia 

elämässään. Haastateltavat toivoivat, että huomio ei aina kiinnity vain riippuvuuteen, vaan 

myös moninaisiin syihin sen takana. 

Ei tuomita sitä huumausaineriippuvuuden takia, vaan kohtais sen ihan niiku kohtais 

kenet tahansa muunki. (H1) 
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Niinku ihminen, mutta sulla on vaan tällainen haaste, riippuvuus, mutta se on vaan 

oire. – Ku on ollu kaikenlaisis palavereis, niin lähdetään aina siitä, että kuinka sulla 

on tää riippuvuus. Ei lähdetä ollenkaan siitä ihmisestä. Kun se ei oo syy vaan se on 

seuraus jostain. (H3) 
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7 Yhteenveto 

7.1 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Opinnäytetyöprosessi oli puolivuotinen prosessi, joka sisälsi monia eri vaiheita teoriasta 

haastatteluihin sekä itse oppaan laatimiseen. Aihe on todella kiinnostava, ja työn touhuun 

oli joitakin hetkiä lukuun ottamatta helppo uppoutua pitkiksi ajoiksi.  

Eniten prosessissa innostivat haastattelut ja itse oppaan tekeminen sekä visualisointi. Ym-

märrys riippuvuutta ja siitä kärsiviä ihmisiä kohtaan kasvoi. Jos ennen huumemaailma oli 

näyttäytynyt hieman epämääräisenä, jopa pelottavana, niin nyt on syntynyt uusi ymmärrys 

huumausaineriippuvuudesta ja sen kanssa kamppailevista ihmisistä. Riippuvaisista on tullut 

entistä enemmän vain tavallisia, joskin rikkinäisiä ihmisiä. Jokainen ihminen kuitenkin kan-

taa jotain rikkinäistä mukanaan, joten ei ole vaikeaa samaistua siihen, että elämä on välillä 

haastavaa. 

Opinnäytetyöprosessin raskaudesta muistutti tiukkeneva aikataulu ja loputtomalta tuntuva 

kirjoittaminen. Pitkien tekstien kirjoittaminen ei ole aina mieluista puuhaa, joten se haastoi. 

Oli kuitenkin hyvä oppia lisää tiedon etsimisestä ja tieteellisestä kirjoittamisesta. Opinnäy-

tetyön yksin tekemisessä on hyvät ja huonot puolensa, ja yksi huono puoli oli, kun ei ollut 

ketään, jolla suodattaa ajatuksiaan. Toimeksiantajan tuki ja ideat olivat kuitenkin kannusta-

via ja ensiarvoisen tärkeitä. Oli myös hyvä huomata, miten olennaista on pyytää ja saada 

palautetta työstään. Uusia näkökulmia sai, kun lähetti oppaan välillä toimeksiantajalle arvi-

oitavaksi. Kun tekee työtä yksin, on vain oma pää seuranaan, joten toisten näkökulmat ja 

ideat tekevät työstä entistä rikkaamman.  

Toimeksiantajan palaute lopullisesta tuotoksesta oli, että opas on visuaaliselta ilmeeltään 

laadukas ja selkeä. Sisällöllisesti opas palvelee hyvin työntekijää, joka kohtaa työssään 

huumausaineriippuvaisia ihmisiä. Erityisen hyväksi oppaan tekee punaisena lankana hyvin 

esille tuotu asiakkaiden ääni. 

7.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Ammattikorkeakoulun opiskelijan on opinnäytetyössään osattava hyvän tieteellisen käytän-

nön, tieteellisen käytännön vastuut, ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen yleiset periaatteet 

sekä eettisen ennakkoarvioinnin lähtökohdat, tarpeellisuuden ja ennakkoarviointimenette-

lyn (Arene 2020, 5). Opinnäytetyötä aloittaessa opiskelija tekee yhteistyösopimuksen opin-

näytetyön toimeksiantajan kanssa. Näin varmistetaan yhteiset pelisäännöt aiheesta, aika-

taulusta, kustannuksista, tausta-aineistosta ja sen käyttöoikeuksista, luottamuksellisista ai-

neistoista, vastuusta ja tarvittaessa henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja käsiteltäessä 
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on kiinnitettävä huomiota tutkimuksen kohteena olevien ihmisten tietosuojan toteutumiseen. 

Tämä sisältää muun muassa tutkimuksen kannalta olennaisten henkilötietojen keräämisen, 

säilytyksen ja tuhoamisen, tutkittavan tutkimukseen suostumisen sekä aineistojen ano-

nymisoinnin. (Arene 2020, 6-7.) 

Toteutin opinnäytetyön aikana kaksi ryhmähaastattelua. En kerännyt talteen haastateltujen 

nimiä, ja opinnäytetyössänikin viittaan haastateltuihin vain esimerkiksi termeillä ”haastatel-

tava 1” tai ”haastateltava 2”. Sukupuolen jätin mainitsematta, koska Etsikko-hankkeen ti-

loissa käy säännöllisesti noin kuusi asiakasta, joten jos viittaan tekstissä naiseen tai mie-

heen, saattaa henkilö olla tunnistettavissa. Näillä keinoilla pyrin varmistamaan eettisen ja 

luotettavan henkilötietojen käsittelyn. 

Rehellisyys, huolellisuus, avoimuus ja kunnioitus ovat ensisijaisen tärkeitä opinnäytetyötä 

tehdessä. Oleellista on myös suunnitelmallisuus tutkimusta toteutettaessa. (Arene 2020, 8-

9.) Halusin olla rehellinen ja avoin koko kehittämisprosessin aikana. Olin yhteydessä toi-

meksiantajaan säännöllisesti ja kerroin missä vaiheessa prosessia olin, sekä mitä olin sii-

hen mennessä saanut aikaiseksi. Kysyin säännönmukaisesti myös toimeksiantajan mieli-

pidettä opasta laadittaessa varmistaakseni myös toisen osapuolen tyytyväisyyden. 

Opinnäytetyötä tehdessä on tärkeää osata hyvän tieteellisen käytännön taitoja. Näitä ovat 

muun muassa eettisesti kestävä tiedonhankinta sekä asianmukaiset lähdeviittaukset ja 

tarkka dokumentointi. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) 

Pyrin tiedonhankinnassani käyttämään ajan tasalla olevia sekä luotettavia tiedonlähteitä. 

Lähdeviitteet merkitsin huolellisesti sekä tekstiin että lähdeluetteloon, jotta opinnäytetyöstä 

selviää kenen alkuperäiseen tekstiin viittaan. Myös dokumentoinnin tein huolellisesti ja asi-

anmukaisesti, parhaan kykyni mukaan.  

7.3 Johtopäätökset ja kehittämisaiheet 

Huumausaineriippuvuus ja sen kanssa kamppailevat ihmiset aiheuttavat eri ihmisissä eri-

laisia reaktioita. Jos on omakohtainen kokemus riippuvuudesta, kokemus läheisen riippu-

vuudesta tai alan ammattilainen, saattaa ymmärtää riippuvuutta ja sitä aiheuttavia tekijöitä 

paremmin. Aina kuitenkaan läheisen riippuvuus tai alan ammattitutkintokaan ei auta luo-

maan yhteistä ymmärrystä tai kosketuspintaa riippuvuuksiin. Huumausaineriippuvuus, ku-

ten muutkin riippuvuudet, nähdään usein yksilön ongelmana, laiskuutena ja selkärangatto-

muutena. Huumausaineriippuvuus sairautena ei ole vielä kaikille tuttu termi. On helpompi 

omaksua sairautena esimerkiksi reuma, syöpä tai Parkinsonin tauti, mutta huumausaine-

riippuvuuskin vaikuttaa ihmisen kehoon fyysisesti kuin henkisestikin. Huumausaineriippu-

vaisuus on etenevä sairaus, joka voi johtaa kuolemaan, ellei käyttöä lopeteta. 
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Monet tekijät voivat johtaa riippuvuuden syntymiseen. Taustalla saattaa olla rankkoja elä-

mänkokemuksia, kuten vaikea lapsuus, tai sitten vain kokeilunhalu tai kaveriporukan kult-

tuuri ja painostus. Ihminen voi valita käyttää huumeita ensimmäisiä kertoja, mutta pian huu-

meet koukuttavat niin pahasti, että kyse ei ole enää vain pelkästä valinnasta. Riippuvuus 

on syntynyt, joka ohjaa ihmisen elämää.  

Huumausaineriippuvuus tuo mukanaan muitakin elämän haasteita. Mielenterveysongelmat, 

elämänhallinnan kärsiminen ja häpeäleima vaikeuttavat elämää entisestään. Riippuvaisen 

olisi hyvä huolehtia itsestään ja nostaa itsensä jaloilleen, mutta miten se toteutuu käytän-

nössä, kun riippuvaisen elämä on kuin lankakerä, jossa huumeet, rikokset, ahdistus ja ma-

sennus, voimattomuus ja toivottomuus sekä mahdollinen rahapula kietoutuvat toisiinsa.  

Ihmiset on luotu tarvitsemaan toisiaan. Huumausaineriippuvuuksiin saa apua monenlaisista 

paikoista, ja palveluja on eri riippuvuuden vaiheisiin. Huumeiden käyttöä ei kuitenkaan noin 

vain lopeteta, vaan se usein vaatii paljon työtä, ja jopa takapakkejakin. Jaloilleen ei nousta 

omillaan, vaan läheisten, vertaisten sekä ammattilaisten tuella. 

Opinnäytetyön ja oppaan tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa huumausaineriippuvaisten 

parissa työskentelevien henkilöiden tietoutta ja ammatillista osaamista huumausaineriippu-

vaisuudesta, sekä siihen liittyvistä muista elämän haasteista. Koen, että tietouden lisäämi-

nen on yksi avain siihen, että huumausaineriippuvuus voitaisiin alkaa näkemään enemmän 

sairautena. Tietous yksinään ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan myös ymmärrystä ja halua pois-

taa häpeäleima riippuvuuden ympäriltä. Häpeä aiheuttaa eristäytymistä, ja tavoitteena taas 

on saada huumausaineriippuvaiset takaisin osallisiksi yhteiskuntaan, sekä ottamaan vas-

tuuta omasta parantumisestaan. Jokainen ihminen on arvokas ja oikeutettu saamaan apua. 

Tätä työtä voi myös kehittää ja löytää jatkoaiheita. Ensimmäinen liittyy oppaaseen. Opasta 

voisi kehittää lisää, ja sitä voisi uudistaa, kun tieto vanhentuu tai huumetyö menee eteen-

päin. Toinen liittyy häpeään. Olisi mielenkiintoista tutkia syvemmin häpeää yhtenä riippu-

vuuden synnyttämänä ongelmana, ja miten se vaikuttaa valintoihin ja siihen, miten riippu-

vainen itsensä näkee. 



29 

Lähteet 

Aalto, M. 2017. Samanaikainen päihde- ja mielenterveyden häiriö. Päihdelinkki.Vii-

tattu 12.5.2021. Saatavissa: https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/mielenter-

veys/samanaikainen-paihde-ja-mielenterveyden-hairio 

Ahjopalo, J. 2018. Lahti leimataan suotta Suomen huumepääkaupungiksi – ongel-

mat eivät ole pääkaupunkiseutua pahempia. Uutinen Ylen verkkosivustolla 

19.5.2018. Viitattu 23.3.2021. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-10204361 

Arene ry. 2020. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset. Am-

mattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Viitattu 20.1.2021. Saatavissa: 

http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/AMMATTIKORKEAKOULU-

JEN%20OPINN%C3%84YTET%C3%96IDEN%20EETTISET%20SUOSITUK-

SET%202020.pdf?_t=1578480382 

Brown, B. 2012. Uskalla haavoittua. Elä rohkeasti täydellä sydämellä. Helsinki: Ba-

sam Books Oy. 

Etsikko-hankkeen hankesuunnitelma. 2018. Viitattu 27.1.2021. Saatavissa Et-

sikko-hankkeen henkilökunnalle organisaatiotiedostoissa. 

Filander, K., Korhonen, M. & Siivonen, P. 2019. Huiputuksen moraalijärjestys. 

Osallisuuden ja sosiaalisen kivun kertomuksia. Tampere: Kustannusosakeyhtiö 

Vastapaino 

Halonen, M. & Paasivaara, L. 2008. Asiakkaiden kokemuksia päihdepalveluista. 

Hoitotiede Vol. 20(5), no 2008, 267–277. 

Heikkilä, A. 1995. Riippuvuus - valheiden verkko. Hämeenlinna: Karisto Oy 

Heikkinen, H. 2015. Toimintatutkimus: Kun käytäntö ja tutkimus kohtaavat. Jyväs-

kylä: PS-kustannus 

Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. 2014. Mieli ja Terveys. Porvoo: 

Bookwell Oy. 

Heikkinen-Peltonen, R., Innamaa, M. & Virta, M. 2019. Mieli ja terveys. Keuruu: 

Otavan Kirjapaino Oy 

 

https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/mielenterveys/samanaikainen-paihde-ja-mielenterveyden-hairio
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/mielenterveys/samanaikainen-paihde-ja-mielenterveyden-hairio
https://yle.fi/uutiset/3-10204361
http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/AMMATTIKORKEAKOULUJEN%20OPINN%C3%84YTET%C3%96IDEN%20EETTISET%20SUOSITUKSET%202020.pdf?_t=1578480382
http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/AMMATTIKORKEAKOULUJEN%20OPINN%C3%84YTET%C3%96IDEN%20EETTISET%20SUOSITUKSET%202020.pdf?_t=1578480382
http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2020/AMMATTIKORKEAKOULUJEN%20OPINN%C3%84YTET%C3%96IDEN%20EETTISET%20SUOSITUKSET%202020.pdf?_t=1578480382


30 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2001. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino 

Humana. 2021. Korvaushoito. Viitattu 13.5.2021. Saatavissa: https://www.hu-

mana.fi/mielenterveys-ja-paihdekuntoutujat/korvaushoito/ 

Häkkinen, I. 2013. Toipumiskulttuuri: Päihdetoipuminen ja esimerkin voima. Hyvin-

kää: Prometheus. 

Hämäläinen, O. & Lytsy, S. 2020. Päihdekuntoutuksen merkitys päihdekuntoutujan 

arjenhallintataitojen kehittämisessä. Itä-Suomen yliopisto. Viitattu 31.5.2021. Saa-

tavissa: https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/22911/urn_nbn_fi_uef-

20200684.pdf 

Innokylä. 2020. Verkostokartta. Viitattu 19.1.2021. Saatavissa: https://inno-

kyla.fi/fi/tyokalut/verkostokartta 

Isola, A-M., Kaartinen, H., Leemann, L., Lääperi, R., Schneider, T., Valtari, S. & 

Keto-Tokoi, A. 2017. Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa. 

THL. Viitattu 22.1.2021. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Kallinen, Timo & Kinnunen, Taina. 2021. Etnografia. Teoksessa Jaana Vuori 

(toim.) Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen 

tietoarkisto. Viitattu 14.5.2021. Saatavissa: https://www.fsd.tuni.fi/palvelut/menetel-

maopetus/ 

Kallio, J. & Hakovirta, M. 2020. Lapsiperheiden köyhyys & huono-osaisuus. Tam-

pere: Vastapaino 

Kauhanen, J. & Tiihonen, J. 2017. Huumeiden terveysriskit Suomessa- voiko niitä 

hallita? Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. Viitattu 11.5.2021. Saatavissa: 

https://www.duodecimlehti.fi/duo13488 

Keltikangas-Järvinen, L. 2000. Tunne itsesi, suomalainen. Juva: WSOY 

Keltikangas-Järvinen, L. 2008. Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. Helsinki: 

WSOY 

https://www.humana.fi/mielenterveys-ja-paihdekuntoutujat/korvaushoito/
https://www.humana.fi/mielenterveys-ja-paihdekuntoutujat/korvaushoito/
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/22911/urn_nbn_fi_uef-20200684.pdf
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/22911/urn_nbn_fi_uef-20200684.pdf
https://innokyla.fi/fi/tyokalut/verkostokartta
https://innokyla.fi/fi/tyokalut/verkostokartta
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135356/URN_ISBN_978-952-302-917-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.fsd.tuni.fi/palvelut/menetelmaopetus/
https://www.fsd.tuni.fi/palvelut/menetelmaopetus/
https://www.duodecimlehti.fi/duo13488


31 

Kivinen, J. 2019. Päihdeongelmaisten kokemuksia retkahtamisesta ja sen jälkei-

sestä ajasta. Itä-Suomen yliopisto. Viitattu 31.5.2021. Saatavissa: 

https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/22024/urn_nbn_fi_uef-

20191328.pdf?sequence=-1&isAllowed=y 

Koivuniemi, P. 2018. Mitä media kertoo meille huumeista? Tutkimus median huu-

mekeskustelusta keväällä 2018. Turun yliopisto. Viitattu 31.5.2021. Saatavissa: 

https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/147517/Koivu-

niemi%20Pihla%20Opinn%C3%A4yte.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Korkeila, J., Joutsenniemi, K., Sailas, E. & Oksanen, J. 2011. Irti häpeäleimasta. 

Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 

Korkeila, J., Joutsenniemi, K., Sailas, E. & Oksanen, J. 2011. Leimautumisen ja it-

searvostuksen vuorovaikutus. Kuvio 2. Viitattu 12.5.2021. Irti häpeäleimasta. Hel-

sinki: Kustannus Oy Duodecim 

Käypä hoito. 2018. Huumeongelmaisen hoito. Duodecim. Viitattu 13.5.2021. Saa-

tavissa: https://www.kaypahoito.fi/hoi50041#s6 

Leemann, L., Kuusio, H. & Hämäläinen, R.-M. 2015. Sosiaalinen osallisuus. Sosi-

aalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke (Sokra). Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos. Saatavilla: www.thl.fi/sokra 

Mielenterveyden keskusliitto. 2021. Mielenterveysbarometri 2021. Viitattu 

12.5.2021. Saatavissa: https://www.mtkl.fi/toimintamme/julkaisut/mielenterveysba-

rometri-2021/ 

Partanen, A. & Kurki, M. 2015. Päihdehoitotyön ulottuvuudet ja toimintaympäristöt. 

Teoksessa A. Partanen, J. Holmberg, M. Inkinen, M. Kurki & S. Salo-Chydenius 

(toim.). Päihdehoitotyö. 1.  painos. Helsinki: SanomaPro Oy, 192–197. 

Pitkänen, T. & Levola, J. 2016. Päihde- ja mielenterveysongelmat kuormittavat toi-

mintakykyä. Tiimi (5). A-klinikkasäätiö. Viitattu 12.5.2021. Saatavissa: https://tie-

dostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_516.pdf 

Pylkkänen, K. 1992. Syy vai Seuraus? Kysymyksiä ja vastauksia huumeista. Kan-

salaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja 95. 

Päihdehuoltolaki 41/1986. 

https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/22024/urn_nbn_fi_uef-20191328.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/22024/urn_nbn_fi_uef-20191328.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/147517/Koivuniemi%20Pihla%20Opinn%C3%A4yte.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/147517/Koivuniemi%20Pihla%20Opinn%C3%A4yte.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.kaypahoito.fi/hoi50041#s6
http://www.thl.fi/sokra
https://www.mtkl.fi/toimintamme/julkaisut/mielenterveysbarometri-2021/
https://www.mtkl.fi/toimintamme/julkaisut/mielenterveysbarometri-2021/
https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_516.pdf
https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tutkittua/Tiimi_516.pdf


32 

Päihdelinkki. 2020. Muuntohuumeet. Viitattu 25.1.2021. Saatavissa: https://paihde-

linkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/huumeet-ja-muut-paihdyttavat-aineet/muuntohuu-

meet 

Päihdelinkki. 2021a. Vertaistukiryhmät. Viitattu 13.5.2021.  Saatavissa: 

https://paihdelinkki.fi/fi/mista-apua/vertaistukiryhmat 

Päihdelinkki. 2021b. Retkahdusprosessin ymmärtäminen. Viitattu 13.5.2021. Saa-

tavissa: https://paihdelinkki.fi/fi/oma-apu/huumeet-ja-laakkeet/retkahduksen-eh-

kaisyn-kasikirja/retkahdusprosessin-ymmartaminen 

Rönkä, S. & Markkula, J. 2020. Huumetilanne Suomessa 2020. THL. Viitattu 

25.1.2021. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/140710/URN_ISBN_978-952-343-576-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Saari, J., Eskelinen, N. & Björklund, L. 2020. Raskas perintö. Tallinna: Gaudea-

mus 

Science Daily. 2021. Low self-esteem connected to greater risk for opioid use. Vii-

tattu 12.5.2021. Saatavissa: https://www.sciencedaily.com/re-

leases/2018/10/181003134452.htm 

Salonen, K., Eloranta, S., Hautala, T. & Kinos, S. 2017. Kehittämistoiminta ja ke-

hittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Turun ammattikor-

keakoulu. Viitattu 19.1.2021. Saatavissa: http://julkaisut.tur-

kuamk.fi/isbn9789522166494.pdf 

Seppä, K., Aalto, M., Alho, H. & Kiianmaa, K. 2012. Huume- ja lääkeriippuvuudet. 

Helsinki: Duodecim 

Seppä, K., Aalto, M., Alho, H. & Kiianmaa, K. 2012. Päihteiden ja psykiatristen oi-

reiden ja häiriöiden mahdolliset yhteydet toisiinsa. Kuvio 1. Viitattu 12.5.2021. 

Huume- ja lääkeriippuvuudet. Helsinki: Duodecim 

Tammi, T., Aalto, M. & Koski-Jännes, A. 2009. Irti päihdeongelmista. Porvoo: WS 

Bookwell Oy 

Terveydenhoitolaki 1326/2010. 

https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/huumeet-ja-muut-paihdyttavat-aineet/muuntohuumeet
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/huumeet-ja-muut-paihdyttavat-aineet/muuntohuumeet
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/huumeet-ja-muut-paihdyttavat-aineet/muuntohuumeet
https://paihdelinkki.fi/fi/mista-apua/vertaistukiryhmat
https://paihdelinkki.fi/fi/oma-apu/huumeet-ja-laakkeet/retkahduksen-ehkaisyn-kasikirja/retkahdusprosessin-ymmartaminen
https://paihdelinkki.fi/fi/oma-apu/huumeet-ja-laakkeet/retkahduksen-ehkaisyn-kasikirja/retkahdusprosessin-ymmartaminen
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140710/URN_ISBN_978-952-343-576-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140710/URN_ISBN_978-952-343-576-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181003134452.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181003134452.htm
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf


33 

Terveyskirjasto. 2018. Päihde- ja huumeriippuvuus. Viitattu 25.1.2021. Saatavissa: 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00414 

Terveyskylä. 2021. Päihteet. Viitattu 10.5.2021. Saatavissa: https://www.terveys-

kyla.fi/aivotalo/aivot-ja-toimintakyky/aivojen-tiedonk%C3%A4sittelyyn-vaikuttavia-

asioita/p%C3%A4ihteet 

THL. 2019. Asiakkaat ja osallisuus. Viitattu 25.5.2021. Saatavissa: 

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus 

THL. 2020a. Jätevesitutkimus: Huumeiden käyttö oli ennätyslukemissa maalis-

kuussa lähes koko maassa, notkahti loppukeväästä ja jatkoi kasvuaan kesällä. Vii-

tattu 27.1.2021. Saatavissa: https://thl.fi/fi/-/jatevesitutkimus-huumeiden-kaytto-oli-

ennatyslukemissa-maaliskuussa-lahes-koko-maassa-notkahti-loppukevaasta-ja-

jatkoi-kasvuaan-kesalla?redirect=%2Ffi%2F 

THL. 2020b. Katsaus ajankohtaiseen huumetilanteeseen – Huumeiden käyttö ja 

haitat ovat kasvaneet 2000-luvulla merkittävästi. Viitattu 23.3.2021. Saatavissa: 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140711/URN_ISBN_978-952-343-

592-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Toivio, T. & Nordling, E. 2013. Mielenterveyden psykologia. Helsinki: Edita 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (uud. lai-

tos). Helsinki: Tammi 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen louk-

kausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Viitattu 21.1.2021. Saatavissa: 

https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf 

Varjonen, V., Tanhua, H.  & Forsell, M. 2014. Huumetilanne  Suomessa  2013. 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL). Viitattu 10.5.2021. Saatavissa: 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114862/URN_ISBN_978-952-302-

123-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

ViaDia.  2021a. ViaDia-liike. ViaDia ry. Viitattu 13.5.2021. Saatavissa: 

https://viadia.fi/viadia-liike/ 

ViaDia. 2021b. Etsikko-hanke. ViaDia Lahti ry. Viitattu 13.5.2021. Saatavissa: 

https://www.viadia.fi/lahti/etsikko-hanke/ 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00414
https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/aivot-ja-toimintakyky/aivojen-tiedonk%C3%A4sittelyyn-vaikuttavia-asioita/p%C3%A4ihteet
https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/aivot-ja-toimintakyky/aivojen-tiedonk%C3%A4sittelyyn-vaikuttavia-asioita/p%C3%A4ihteet
https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/aivot-ja-toimintakyky/aivojen-tiedonk%C3%A4sittelyyn-vaikuttavia-asioita/p%C3%A4ihteet
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/palvelujen-tuottaminen/asiakkaat-ja-osallisuus
https://thl.fi/fi/-/jatevesitutkimus-huumeiden-kaytto-oli-ennatyslukemissa-maaliskuussa-lahes-koko-maassa-notkahti-loppukevaasta-ja-jatkoi-kasvuaan-kesalla?redirect=%2Ffi%2F
https://thl.fi/fi/-/jatevesitutkimus-huumeiden-kaytto-oli-ennatyslukemissa-maaliskuussa-lahes-koko-maassa-notkahti-loppukevaasta-ja-jatkoi-kasvuaan-kesalla?redirect=%2Ffi%2F
https://thl.fi/fi/-/jatevesitutkimus-huumeiden-kaytto-oli-ennatyslukemissa-maaliskuussa-lahes-koko-maassa-notkahti-loppukevaasta-ja-jatkoi-kasvuaan-kesalla?redirect=%2Ffi%2F
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140711/URN_ISBN_978-952-343-592-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140711/URN_ISBN_978-952-343-592-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114862/URN_ISBN_978-952-302-123-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/114862/URN_ISBN_978-952-302-123-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://viadia.fi/viadia-liike/
https://www.viadia.fi/lahti/etsikko-hanke/


34 

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi 

Vuorilehto, M., Larri, T., Kurki, M. & Hätönen, H. 2014. Uudistuva mielenterveys-

työ. Helsinki: Fioca Oy 



 

Liite 1. Ohjaajan opas päijäthämäläiseen huumetyöhön 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

  


