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Johdanto

Päihdeneuvonta on maksuton, vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden auki oleva palvelu, 
johon omasta tai läheisen päihteidenkäytöstä huolestuneet henkilöt voivat soittaa. Palvelun tarkoituk-
sena on ennaltaehkäistä päihdeongelmien syntyä ja tukea päihteiden käytön lopettamista tai vähentä-
mistä. EHYT ry on ylläpitänyt Päihdeneuvontaa tammikuusta 2018 lähtien, tätä ennen palvelun tuotti 
Helsingin Diakonissalaitos yhteistyössä EHYT ry:n kanssa. Päihdeneuvonnassa annetaan neuvontaa ja 
tukea soittajan omaan tai läheisen päihteiden käyttöön liittyen.  Puhelimessa työskentelevät sosiaali- ja 
terveysalan koulutetut ammattilaiset. Palvelu keskittyy ennaltaehkäisyyn ja tukeen, eikä se ole hoitava 
taho – tarvittaessa soittaja jatko-ohjataan päihdepalveluiden piiriin. 
 
Päihdeneuvonnan puhelumäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta, joten palvelulle selkeästi on tarvetta 
ja se tuntuu kasvavan koko ajan. Vuoden 2021 vastattujen puheluiden määrä on kasvanut 47 prosent-
tia koronapandemiaa edeltävään vuoteen 2019 verrattuna. Päihdeneuvonnasta ei aiemmin ole tehty 
systemaattista selvitystä, joten tämä selvitys lähti tarpeesta selvittää, millaista apua Päihdeneuvonta 
antaa. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa ketkä Päihdeneuvontaan soittavat ja millaisissa tilanteissa 
he ovat. Lisäksi haluttiin tietää millaista apua soittajat saavat ja kuinka he hyötyvät saamastaan palve-
lusta. Tietolähteinä oli Päihdeneuvonnan työntekijöiden täyttämät kyselylomakkeet jokaisen vastatun 
puhelun jälkeen, ja tämän selvityksen tarpeisiin tehdyt työntekijähaastattelut. 

Päihteiden ongelmakäyttö Suomessa

Alkoholin ongelmakäyttö on Suomessa yleistä – vaikka alkoholinkulutus on Suomessa kokonaisuutena 
tarkasteltuna laskenut jo pidemmän aikaa, kulutuksesta varsin suuri osa kuuluu riskikäyttöön (THL 
2020). Yli puoli miljoonaa suomalaista juo yli alkoholinkäytön määriteltyjen riskirajojen (THL 2021a). 
Alkoholinkäytön hälytysrajan ylittäviä suomalaisia käyttäjiä on puolestaan arvioitu olevan noin viisi pro-
senttia väestöstä, eli 210 000 henkilöä. Heillä alkoholinkulutus on sellaista, että se edellyttäisi tervey-
denhuollon puuttumista käyttöön.  (Lintonen, Niemelä & Mäkelä 2019.) Alkoholiongelma onkin yksi 
merkittävistä terveysuhista yhteiskunnassa. 

Alkoholin runsas käyttö lisää merkittävästi useiden sairauksien riskiä ja suurentaa kokonaiskuolleisuutta 
(ks. esim. Rehm, Gmel & Probst 2015). Juomatapatutkimuksen mukaan 270 000 suomalaista on koke-
nut ongelmia alkoholinkäyttönsä vuoksi vähintään yhdellä elämänalueella – useimmiten terveyden ja 
perhe-elämän alueilla, mutta myös taloudessa, työelämässä tai opinnoissa tai muussa sosiaalisessa 
elämässä. (THL 2021a.) Alkoholin haitat eivät rajoitu pelkästään käyttäjään itseensä, vaan ongel-
makäyttö vaikuttaa myös erityisesti käyttäjän läheisiin, mutta myös laajemmin koko yhteiskuntaan  
(THL 2021b). Alkoholin kulutuksen ja haittojen välillä on selkeä yhteys – mitä enemmän alkoholia juo-
daan, sen enemmän ja pahempia haittoja sen käytöstä aiheutuu ja vastaavasti käytön vähentyessä 
haitatkin vähentyvät (THL 2020). 
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Alkoholin lisäksi toinen merkittävä haittoja aiheuttava päihde ovat huumausaineet. Huumeiden kokei-
lut ja käyttö ovat Suomessa jo pidemmän aikaa yleistyneet ja yhä useammalla onkin omakohtaista 
kokemusta huumeista. Kannabis on yleisin kokeiltu tai käytetty huumausaine, ja kannabiskokeilut ovat 
nelinkertaistuneet suomalaisilla 1990-luvun alusta vuoteen 2018 (6 %:sta 24 %:iin). Myös stimulant-
tien (kuten amfetamiini, ekstaasi ja kokaiini) kokeilut ovat yleistyneet, mutta näitä huumeita kokeil-
leiden osuus väestössä on alle 5 %. (THL 2019.) Huumeiden elinaikainen käyttö on siis yleistä, mutta 
suurimmalla osalla käyttö ei kuitenkaan ole vakituista. Amfetamiinin ja opioidien ongelmakäyttäjien 
määrää Suomessa on yritetty arvioida, ja vuonna 2012 tehdyn arvion mukaan väestöön suhteutettuna 
15–64-vuotiaista suomalaisista noin 0,6–0,9 % oli ongelmakäyttäjiä (Rönkä ym. 2020). Huumeongelma 
on siis huomattavasti alkoholiongelmaa harvinaisempaa, mutta huumeidenkäytön seuraukset ovat 
pahimmillaan kohtalokkaita – huumeidenkäyttäjillä on merkittävää ylikuolleisuutta jo nuoresta iästä 
lähtien sekä muita vakavia terveyshaittoja (ks. esim. Kauhanen & Tiihonen 2017).  Alkoholin ja huu-
mausaineiden lisäksi lääkkeitä, kuten unilääkkeitä ja rauhoittavia lääkkeitä, voidaan käyttää ei-lääkin-
nällisiin tarkoituksiin, ja myös alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö on yleistä (Karjalainen & Hakkarainen 
2013). Päihteiden käyttö aiheuttaa merkittäviä haittoja sekä käyttäjälle itselleen että myös muille ihmi-
sille.  Näin ollen olisi tärkeää, että alkoholin ja muiden päihteiden käyttöä saataisiin vähennettyä, näin 
pienenisivät myös siitä aiheutuvat ongelmat sekä yksilötasolla että myös yhteiskunnassa. 
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Selvityksen tavoitteet ja aineisto 

Selvityksessä on käytetty kahta aineistoa, joista toinen on laadullinen ja toinen määrällinen aineisto. 
Laadullinen aineisto koostuu päihdeneuvonnan työntekijöille tämän selvityksen tarpeisiin tehdyistä 
teemahaastatteluista. Haastattelin Päihdeneuvonnan kahdeksaa työntekijää lokakuussa ja marras-
kuussa 2021. Määrällinen aineisto koostuu puolestaan Päihdeneuvontaan soitetuista puheluista tilas-
toidusta lomakeaineistosta vuodelta 2020 (n=7662). Lomakeaineisto on ollut valmiiksi kerättynä. 

Työntekijät täyttävät lomakkeisiin tiedot jokaisesta vastatusta puhelusta. Lomakkeisiin on kirjattu 
soveltuvin osin taustatietoja soittajasta, esimerkiksi soittajan ikä, tieto siitä mitä päihteitä soittaja käyt-
tää ja mihin kohderyhmään soittaja kuuluu. Lisäksi lomakkeet sisältävät tietoa esimerkiksi siitä miksi 
soittaja on ottanut yhteyttä ja työntekijän arvion siitä, onko hän saanut puhelusta apua tai onko hänet 
ohjattu eteenpäin jonkin muun palvelun piiriin. Lomakeaineistosta etsittiin tämän selvityksen tarpeisiin 
määrällistä tietoa Päihdeneuvonnan puhelinpalveluun soittajista. Raportissa on käsitelty vuoden 2020 
kerättyä lomakeaineistoa, mutta puhelumääristä on kerätty tieto myös vuoden 2021 osalta. 

Lomakeaineisto ei lähtökohtaisesti sisällä sellaista tietoa, josta yksittäisen soittajan henkilöllisyys voisi 
olla tunnistettavissa. Lomakeaineistoon ei ole kerätty henkilötietoja soittajista, eikä muutoinkaan sellai-
sia tietoja, joista henkilöllisyys voisi olla tunnistettavissa. Lomakeaineisto on analysoitu yleisellä tasolla. 
Lomakeaineiston tiedot perustuvat työntekijöiden arvioihin tai soittajien omaan kertomaan. Lomak-
keissa kysyttyjä tietoja ei puheluissa kysytä soittajalta lomakkeen täyttämistä ajatellen, vaan yksittäinen 
tieto kirjataan ainoastaan, jos ne ovat tulleet puhelussa ilmi. Ketään Päihdeneuvontaan soittanutta ei 
voi tunnistaa tuloksista, tuloksia on esitetty vain yleisellä tasolla eikä raportissa käsitellä kenenkään 
yksittäisen asiakkaan tilannetta.

Tämän selvityksen aikana haastattelin kaikki Päihdeneuvonnan työntekijät. Haastattelut olivat vapaa-
muotoisia, mutta olin määritellyt etukäteen teemat, joista keskustelin kaikkien haastateltavien kanssa. 
Teemat ohjasivat sitä mistä työntekijöiden kanssa keskusteltiin, mutta työntekijöiden oman äänen 
annettiin kuulua mahdollisimman paljon. Haastattelut toteutettiin videopuheluilla ja jokaiselta työnte-
kijältä pyydettiin suullinen suostumus haastatteluun osallistumisesta. Osallistuminen oli vapaaehtoista. 
Haastattelut analysoitiin siten, että yksittäiset työntekijät eivät ole valmiissa raportissa tunnistettavissa. 
Haastatteluaineisto oli pelkästään omassa käytössäni ja se hävitettiin kokonaisuudessaan tämän rapor-
tin valmistuttua.  

Tulosten raportoinnin osalta olen päättynyt ratkaisuun, jossa en käytä raportissa suoria lainauksia haas-
tatteluista. Tähän päädyin siksi, koska halusin varmistaa, ettei edes työkavereilla olisi mahdollisuutta 
tunnistaa yksittäisten haastateltujen sanomisia ja toisaalta siksi, että selvityksessä työntekijät toimivat 
ikään kuin informantteina. He eivät itsessään olleet tutkimuksen kohteena, vaan he antoivat tietoa 
palvelusta ja siihen soittajista omiin kokemuksiinsa perustuen. Tässä raportissa haastattelujen ja loma-
keaineiston tulokset esitetään yhteisesti. Haastattelujen anti kuljettaa raporttia eteenpäin, ja lomakeai-
neistosta saadut tiedot täydentävät haastattelujen sisältöä.  Lomakkeista saadut tiedot koskevat vuotta 
2020. 
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Tässä selvityksessä kuvataan, minkälainen palvelu Päihdeneuvonta on ja ketkä palveluun soittavat. 
Lisäksi kerrotaan mikä on saanut soittajan ottamaan yhteyttä juuri Päihdeneuvontaan. Selvityksessä 
käydään läpi mahdollisimman laajasti palvelun kohderyhmä ja palvelun luonne. Lisäksi selvityksessä 
käsitellään puheluiden kulkua ja tavoitetta. Pohjimmaisena tavoitteena on selvittää, miksi Päihdeneu-
vonnan palvelua tarvitaan ja kuinka soittaja yhteydenotostaan hyötyy. 

Puhelinpalvelut päihteitä käyttäville:  
aiempi tutkimus

Osana selvitystä etsin aiempia tutkimuksia tai selvityksiä alkoholin tai muiden päihteiden käyttöön 
liittyvistä auttavista puhelimista tai puhelinpalveluista. Tarkoituksena oli selvittää, onko puhelinpalve-
luiden osoitettu olevan soittajalle hyödyksi tai onko niiden havaittu vähentävän esimerkiksi soittajan 
alkoholin kulutusta tai muiden päihteiden käyttöä.

Gatesin ja Albertellan (2016) kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin puhelinpalvelun vaikutuksia alko-
holin ja muiden päihteiden ongelmakäyttöön ja niiden vähentämiseen. Alkoholin ongelmakäyttöön 
liittyen tutkimukset osoittivat, että puhelinpalvelut voivat olla hyvä keino auttaa alkoholiongelmai-
sia vähentämään tai lopettamaan käytön. Muiden päihteiden osalta tutkimuskirjallisuus oli vähäistä. 
Kanerin ja kumppaneiden (2017) systemaattinen katsaus osoitti niin ikään, että digitaaliset interventiot 
(kuten puhelimitse toteuttavat interventiot) voivat laskea alkoholinkulutusta, ja ne ovat mahdollisesti 
vaikutuksiltaan yhtä vaikuttavia kuin kasvotusten toteutettavat interventiot. 

Signorin ja kumppaneiden (2013) tutkimuksessa havaittiin, että puhelinpalveluna toteutettu lyhyt 
motivaatiohaastatteluun perustuva interventio auttoi lopettamaan ongelmallisen alkoholinkäytön. 
Kyseessä oli satunnaistettu vertailututkimus, jossa kontrolliryhmä sai ainoastaan kirjallista materiaalia 
alkoholin käytön lopettamisen tueksi ja hoitoryhmä lisäksi puhelimessa tapahtuvaa neuvontaa ja tukea. 
Seurannassa havaittiin, että hoitoryhmässä olleet pystyivät kontrolliryhmää useammin lopettamaan 
alkoholin käytön tutkimuksen aikana. Vastaavia tuloksia on löytynyt myös tupakoinnin lopettamiseen 
suunnatuista puhelinpalveluista, joiden on todettu auttavan tupakoijia lopettamaan tupakan polton 
(Stead ym. 2013). 

Ruotsissa on olemassa paljolti Päihdeneuvontaa vastaava puhelinpalvelu, joka on suunnattu erityisesti 
alkoholin käyttäjille, mutta myös heidän läheisilleen tai muille, jotka tarvitsevat neuvontaa päihtei-
den käyttöön liittyen. Ruotsissa on tutkittu kyseisen kansallisen puhelinpalvelun vaikutusta alkoholin 
suurkulutukseen ja ongelmakäyttöön. Ruotsin puhelinpalvelussa on saatavilla sekä reaktiivinen että 
proaktiivinen palvelu, joista ensimmäinen on täysin anonyymi ja tavoitettavissa soittajan aloitteesta. 
Proaktiivinen palvelu puolestaan vaatii ilmoittautumisen ja sisältää ennalta sovittuja yhteydenottoja 
puhelimitse puhelinpalvelun työntekijöiden toimesta. Tutkimuksessa havaittiin, että puhelinpalvelulla 
oli merkitystä erityisesti kaikista eniten alkoholia juovien asiakasryhmässä. Seurantatutkimukseen osal-
listuneiden soittajien AUDIT-pisteet keskimäärin laskivat. (Ahacic, Nederfeldt & Gelgason 2014.) Ruot-
sin puhelinpalvelusta on tehty tämän lisäksi myöhemmin satunnaistettu vertailututkimus, joka niin 
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ikään osoitti, että puhelimessa tapahtuva interventio auttoi vähentämään alkoholin ongelmakäyttöä 
(Säfsten ym. 2019; Nguyen ym. 2021). 

Tutkimusta auttavien puhelimien hyödyistä ei ollut kovin runsaasti saatavilla, mutta ne tutkimukset 
mitä aiheesta oli löydettävissä tämän selvityksen puitteissa, olivat rohkaisevia. Puhelinpalvelut voi-
vat tutkimusten mukaan auttaa ihmisiä vähentämään esimerkiksi alkoholin käyttöä. Yleisesti ottaen 
puhelimessa tapahtuva neuvonta ja tuki voivat olla aivan yhtä vaikuttavia, kuin vastaavat kasvotusten 
toteuttavat. Puhelinpalveluiden etuna on lisäksi se, että ne ovat tasapuolisesti kaikkien tavoitettavissa 
 – asuinpaikasta riippumatta. Puhelinpalveluiden vaikutuksia soittajiin on haastavaa tutkia, koska pal-
velut ovat lähes poikkeuksetta anonyymeja, eikä näin ollen soittajan tilannetta voi seurata. Toisaalta 
palvelun tavoitteena ei välttämättä ole pelkästään päihteiden käytön vähentäminen, vaan palveluiden  
tarkoituksena on myös antaa tukea ja madaltaa kynnystä hakeutua varsinaisten päihdepalveluiden piiriin. 
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Anonyymia apua ympäri  
vuorokauden

Päihdeneuvonta on maksuton palvelu, joka on auki vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden– 
nämä tekijät ovat merkittäviä syitä palvelun suosiolle. Koska puhelinpalvelu on avoinna aina, voi siihen 
soittaa juuri silloin kun itsellä on tarve ja mahdollisuus soittaa. Maksuttomuus varmistaa, etteivät kulut 
tule kenellekään esteeksi. Sekä maksuttomuus että ympärivuorokautinen aukiolo ovat työntekijöiden 
mukaan erittäin tärkeitä palvelun ominaisuuksia nimenomaan soittajan näkökulmasta. 

Palveluun saa yhteyden yhtäläisesti mistä päin Suomea tahansa, ja palvelu on selkeästi tavoittanut 
kohderyhmän ympäri Suomen. Puheluita Päihdeneuvontaan tulee kaikkialta Suomesta, eniten Uudel-
tamaalta (36 %), Pirkanmaalta (6 %), Pohjois-Pohjanmaalta (5 %) ja Varsinais-Suomesta (3 %). Palvelu 
näyttäisi tavoittavan varsin hyvin koko maan ja eniten puheluita tulee alueilta, joissa asuu määrällisesti 
eniten ihmisiä. Jos puhelussa tulee ilmi mistä asiakas on palvelun löytänyt, on se yleisimmin verkon 
kautta. Useinkaan puhelun aikana ei käy ilmi, mistä asiakas on palvelun löytänyt, joten ei ole tarkalleen 
tiedossa mistä asiakkaat tiedon puhelinpalvelusta saavat. 

Palvelu on täysin anonyymi, nimeään ei siis tarvitse kertoa, eikä sitä kysytä. Tämän työntekijät koki-
vat erittäin tärkeänä piirteenä, ja asiakkaat arvostavat anonymiteettia. Puhelun alussa moni soittaja 
varmistelee, onko palvelu varmasti täysin anonyymi. Soittajille luvataan, että palvelu on täysin ano-
nyymi – soittajan henkilöllisyys ei tule työntekijän tietoon, ellei hän sitä itse kerro. Nimettömyys aut-
taa työntekijöiden mukaan soittajaa puhumaan tilanteestaan rehellisesti. Anonymiteetti luo palveluun 
omanlaisensa tunnelman, soittajat voivat olla puhelussa täysin rehellisiä eikä omaa tilannetta tarvitse 
kaunistella.

Päihdeneuvontaan on helppo ottaa yhteyttä itselleen sopivana ajankohtana. Joskus päihdepalveluihin 
hakeutuminen voi olla vaivalloista tai palvelut ruuhkautuneita, mutta Päihdeneuvontaan saa helposti 
yhteyden vuoden jokaisena päivänä. Työntekijät toivat esiin, että joillekin asiakkaille pelkästään tieto 
siitä, että on olemassa aina auki oleva palvelu, voi helpottaa – vaikka puhelua ei sillä hetkellä tekisikään, 
tieto siitä, että linjan päässä on joku, jolle soittaa, auttaa jo itsessään. 

Päihdeneuvontaan soittavista valtaosa on itse päihteiden käyttäjiä, vuonna 2020 noin 56 prosenttia 
soittajista käytti itse päihteitä. Tämän lisäksi päihteettömyyteen tukea hakevia oli noin 15 prosenttia, he 
ovat tyypillisesti päihteitä aiemmin käyttäneitä, jotka soittavat esimerkiksi ollessaan vaarassa retkahtaa 
uudelleen päihteiden käyttöön. Läheiset ovat toinen merkittävä Päihdeneuvontaan soittava asiakas-
ryhmä, soittajista läheisiä oli noin 28 prosenttia. 

Yleisimmin Päihdeneuvontaan soittajat käyttävät alkoholia, mutta myös huumausaineiden ja lääkkei-
den käyttö on melko yleistä. Suomessa tyypillistä on myös sekakäyttö. Vuonna 2020 päihteitä itse käyt-
tävät soittajat käyttivät useimmiten alkoholia (79,5 %) ja myös omaisten puhelut koskivat useimmiten 
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nimenomaan alkoholin käyttöä (77,7 %). Huumeiden käyttö tuli esiin niin ikään yhtä usein esiin käyttä-
jien kuin omaistenkin puheluissa (27,3 % ja 28 %). Huumausaineista yleisimpiä ovat kannabis (45 %), 
amfetamiini (33 %) ja buprenorfiini (13 %). Muiden huumausaineiden käytöstä kerrotaan harvemmin. 
Lääkkeiden käyttö kävi ilmi käyttäjien puheluissa ja omaisten puheluissa yhtä usein (14,7 % ja 15,2 %). 

Päihdeneuvontaan voivat soittaa myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat neuvoja 
päihdeongelmien hoitoon tai hoitoonohjaukseen liittyen. Soittaja voi tässä tapauksessa olla esimerkiksi 
sosiaalityöntekijä, lääkäri tai sairaanhoitaja, jolla ei itsellä ole tilanteeseen riittävää osaamista päih-
deasioista. Tällöin konsultaatiota pyydetään Päihdeneuvonnan työntekijöiltä. Niin ikään työnantajien 
edustajat (esimerkiksi yrittäjät) voivat ottaa Päihdeneuvontaan yhteyttä, jos he tarvitsevat neuvoja 
esimerkiksi työntekijän päihteiden käyttöön liittyen. Näiden muiden soittajien osuus on Päihdeneu-
vontaan tulevista puheluista kuitenkin varsin vähäinen. Ammattilaisten puheluita oli vuonna 2020 vain 
noin 0,4 prosenttia puheluista, ja työnantajien edustajien puheluita 0,1 prosenttia. 

Kaikki Päihdeneuvontaan tulevat puhelut eivät kuulu palvelun kohderyhmään. Jos soittajalla on esi-
merkiksi mielenterveysongelmia, mutta ei kuitenkaan päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, hän ei 
kuulu Päihdeneuvonnan kohderyhmään. Työntekijöiden mukaan kohderyhmään kuulumattomat ovat 
useimmiten mielenterveysongelmaisia, joilla ei ole päihteiden käyttöä. Tämä tuli ilmi myös lomakkei-
den avovastauksissa, mielenterveysongelmat on useimmiten mainittu syynä siihen, että asiakas ei ole 
palvelun kohderyhmää. Vuonna 2020 noin 24,6 % puheluista soittaja ei kuulunut palvelun kohderyh-
mään. Tähän on laskettu mukaan myös pilapuhelut. Nämä puhelut eivät kuitenkaan vie ajallisesti paljoa 
tilaa kohderyhmään kuuluvilta soittajilta, sillä työntekijät lopettavat nopeasti puhelut niiden soittajien 
kanssa, joilla ei ole päihteisiin liittyvää asiaa.

Samoin myös soittajat, joilla on akuutti kriisi, joka liittyy muuhun kuin päihteiden käyttöön, eivät ole 
palvelun kohderyhmää. Kyseessä voi olla esimerkiksi läheisen kuolema tai muu akuutti kriisi. Jos soit-
taja haluaa keskustella akuutista kriisistä, eikä niinkään päihteiden käytöstä, ei hän kuulu palvelun koh-
deryhmään, vaikka taustalla olisikin samaan aikaan myös päihteiden käyttöä. Työntekijöiden mukaan 
on tilanteita, joissa soittaja on ikään kuin väliinputoaja – hän ei suoranaisesti kuulu Päihdeneuvonnan 
kohderyhmään, eikä välttämättä muidenkaan palveluiden kohderyhmään. Näin voi olla esimerkiksi 
juuri silloin, jos soittajalla on akuutti kriisi, mutta myös päihteiden käyttöä, ja hän soittaa esimerkiksi 
humalassa. Tällöin hänet voidaan muista puhelinpalveluista ohjata ottamaan yhteyttä Päihdeneuvon-
taan, vaikka hänen varsinainen asiansa kuuluisi enemmän näiden muiden palveluiden kohderyhmään. 
Jos henkilöllä on akuutti kriisi muuhun kuin päihteiden käyttöön liittyen, ei hän välttämättä sillä hetkellä 
ole valmis keskustelemaan päihteiden käytöstä. Työntekijät kokevat nämä tilanteet toisinaan hanka-
liksi, koska he eivät haluaisi pallotella ihmistä palvelusta toiseen. 
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Oman päihteiden käytön vuoksi 
soittavat asiakkaat

Päihteitä itse käyttävät ovat palvelun ehdottomasti suurin asiakasryhmä. Tilastoissa päihteettömyyteen 
tukea hakevat on vuoden 2020 osalta eritelty omaksi ryhmäkseen, mutta heidän voitaisiin myös katsoa 
kuuluvan päihteitä käyttäviin, vaikka he eivät juuri sillä hetkellä päihteitä käyttäisikään. Tähän ryhmään 
kuuluvat ovat tyypillisesti henkilöitä, joilla on taustalla päihteiden käyttöä ja he ovat soittohetkellä vaa-
rassa aloittaa käyttö uudelleen. He siis soittavat hakeakseen tukea siihen, että he eivät retkahtaisi. Jat-
kossa tässä selvityksessä päihteettömyyteen tukea hakevat on yhdistetty samaan ryhmään päihteitä 
käyttävien kanssa tilastojen osalta. 

Vuonna 2020 omasta päihteiden käytöstä soittavista 68 prosenttia oli miehiä ja 32 prosenttia naisia. 
Tämä on linjassa haastatteluiden kanssa, joissa työntekijät kertoivat päihteitä käyttävän olevan tyypil-
lisimmin mies. Soittajien ikäjakauma on varsin laaja. Haastatteluissa tuli ilmi, että nuorimmat omasta 
päihteiden käytöstä soittajat voivat olla yläkouluikäisiä nuoria, ja iäkkäimmät puolestaan yli 80-vuo-
tiaita eläkeläisiä. Nuorten puheluita on kuitenkin määrällisesti vähän. Työntekijöiden mukaan tämä 
johtuu luultavasti siitä, että nuorille on tarjolla nimenomaan nuorille kohdennettuja auttavia palveluita. 
Näin ollen Päihdeneuvonta ei nuorille välttämättä ole ensisijainen taho, johon ottaa yhteyttä. Valtaosa 
(79,5 %) päihteitä käyttävistä soittajista oli työikäisiä 30–65-vuotiaita. 

Kuvio 1. Omasta päihteiden käytöstä soittavien ikä, 2020 (n=3561)
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Tyypillisimmin päihteitä käyttävä soittaja käyttää alkoholia, mutta myös huumeita ja lääkkeitä käyte-
tään. Haastatteluissa tuli ilmi selkeä ero eri ikäisten päihteiden käyttäjien välillä. Työntekijöiden mukaan 
nuorilla huumeiden käyttö on yleisempää, ja alkoholia ei välttämättä käytetä ollenkaan. Sen sijaan noin 
40–50-vuotiasta lähtien on tyypillistä, että käytetään pelkästään alkoholia. Puheluita Päihdeneuvon-
taan tulee jonkin verran myös ihmisiltä, jotka ovat tahtomattaan jääneet esimerkiksi kipulääkekouk-
kuun. Kyseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa on saatu onnettomuuden jälkeen reseptillä vahvoja 
kipulääkkeitä, joihin asiakas on jäänyt koukkuun. 

Miksi Päihdeneuvontaan soitetaan?

Päihteitä käyttävä voi ottaa palveluun yhteyttä varsin erilaisissa tilanteissa. Työntekijähaastatteluissa 
tuli ilmi paljon erilaisia tilanteita, jotka ovat saaneet ihmisen soittamaan Päihdeneuvontaan. Joskus 
syy on selkeä, mutta toisinaan kimmoke soitolle voi olla hyvinkin pieni. Jotkut harkitsevat soittamista 
pitkäänkin, toiset soittavat matalammalla kynnyksellä. Soitto voi siis tapahtua pitkän harkinnan tulok-
sena tai hetken mielijohteesta. Seuraavaksi kuvaan joitakin haastatteluissa esiin tulleita tilanteita, 
minkä vuoksi asiakas on palveluun yhteydessä. Nämä kuvaavat pääasiassa tilanteita, joissa soittaja on 
ensimmäistä kertaa palveluun yhteydessä. Kuviosta 2 huomataan, että vuonna 2020 noin 25 prosenttia 
oli soittaessaan ensimmäistä kertaa yhteydessä Päihdeneuvontaan, ja tämän lisäksi 8,1 prosenttia on 
ensimmäistä kertaa yhteydessä mihinkään palveluun päihteissä liittyvissä asioissa. Soittajista siis noin 
kolmannes on uusia asiakkaita. 

Kuvio 2. Päihteitä käyttävät soittajat: yhteydenottojen tiheys, 2020 (n=4075)
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Syy soitolle voi olla esimerkiksi se, että asiakkaan päihteiden käyttö on menossa aiempaa huonom-
paan suuntaan. Tilanne päihteiden käytön suhteen on siis huonontunut, ja soittaja on päättänyt ottaa 
yhteyttä palveluun keskustellakseen huonontuneesta tilanteesta. Huoli päihteiden käytöstä voi nousta 
varhaisessa vaihteessa, jolloin käyttö on ole vielä määrältään välttämättä kovin suurta. Toisinaan 
yhteyttä Päihdeneuvontaan otetaan siksi, että pyydetään työntekijältä arviota siitä, onko oma käyttö 
liiallista. Työntekijöiden mukaan käytön liiallisuutta arvioitaessa ei voi asettaa mitään tiettyä määrää, 
minkä ylittävä käyttö on ongelmallista, vaan olennaista on se, aiheutuuko käytöstä asiakkaalle haittaa ja 
ongelmia. Liiallisen käytön raja on yksilöllinen – se mikä on toiselle vähän, voi toisella olla liikaa. 

Työntekijöiden mukaan toisinaan soittaja ottaa Päihdeneuvontaan yhteyttä ikään kuin kokeillakseen, 
kuinka päihdeongelmaiseen reagoidaan. Hän siis kokeillakseen millaisen reaktion hän ammattilaiselta 
saa kertoessaan päihdeongelmastaan. Tällainen soittaja on henkilö, joka ei ole aiemmin hakenut mis-
tään apua ongelmaansa, eikä ole ongelmaansa välttämättä ääneen koskaan myöntänyt. Puhelun tarkoi-
tuksena voi olla kokeilla, uskaltaako ongelmasta puhua ja uskaltaako siihen hakea apua. Kun Päihden-
euvonnasta saadaan hyvä kokemus, rohkaistutaan hakemaan apua muualtakin. Soittaja huomaa, että 
päihdeongelmaista ei tuomita näissä palveluissa, vaan häntä halutaan auttaa.  

Tyypillistä on valitettavasti se, että yhteydenoton kanssa odotellaan pitkään. Päihteiden kanssa on voi-
nut olla ongelmia jo hyvinkin pitkään, mutta tilanteeseen ei ole koskaan pyydetty mistään apua. Päih-
deneuvonta onkin monille ensimmäinen taho, johon otetaan yhteyttä. Työntekijöiden mukaan miehet 
ottavat naisia useammin yhteyttä vasta siinä vaiheessa, kun käyttö on jatkunut jo pitkään. Työntekijöi- 
den mukaan miehillä voi olla sellainen ajatus, että he eivät halua turhaan rasittaa palveluita omilla 
ongelmillaan. Siksi yhteydenoton kanssa viivytellään, ja kynnys ottaa yhteyttä on korkealla.

Toisinaan soittaja ottaa yhteyttä suoraan kysyäkseen, mistä hän voisi saada ongelmaansa hoitoa. Tällöin 
soittaja on tilanteessa, jossa hän on tiedostanut ja tunnustanut ongelmansa, ja on jo valmis hakemaan 
siihen apua. Tilanne voi olla myös akuutti, soittajalla voi esimerkiksi olla takana pitkä jakso runsasta 
päihteiden käyttöä, ja hän kysyy mistä hän saisi apua – tällöin soittaja on mahdollisesti päivystykselli-
sen hoidon tarpeessa. Tällöinkin hänet ohjataan eteenpäin oikealle taholle ja annetaan neuvoja siihen, 
mitkä hoidon kannalta olennaiset asiat kannattaa kertoa kun hoitoon hakeutuu. 

Kuten edellä tuli ilmi, toisinaan soittaja on yhteydessä, koska on vaarassa aloittaa päihteiden käyttö 
uudelleen. Taustalla siis on aiempaa käyttöä, joka on saatu aikanaan loppumaan, mutta nyt soittaja on 
vaarassa retkahtaa. Tällöin palvelusta haetaan tukea päihteettömänä pysymiseen. Toisaalta yhteyttä 
voidaan ottaa myös, jos soittaja on jo retkahtanut, tällöin hän tarvitsee keskusteluapua tapahtuneen 
käsittelyyn ja sen estämiseen, ettei niin tapahtuisi uudelleen. 

Joillakin soittajilla on jo olemassa hoitosuhde päihdepalveluissa. Tällaiset soittajat usein täydentävät 
sieltä saamiaan palveluita soittamalla Päihdeneuvontaan. Päihdepalveluista saatu keskusteluavun 
määrä voi olla liian vähäistä asiakkaan tarpeisiin, ja aikojen välissä voi olla pitkiä odotusaikoja. Tällöin 
asiakas ikään kuin paikkaa puutteita päihdepalveluissa Päihdeneuvonnan kautta. Päihdepalveluissa yksi 
ongelma on se, että ne toimivat pääasiassa virka-aikaan, mutta asiakkaalla voisi olla tarvetta tuelle 
muunakin vuorokauden aikana. Usein Päihdeneuvonnan puhelinpalvelu on ainoa taho, johon yhteyden 
saa milloin tahansa. 
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Päihdeneuvonnassa ei ole tehty tarkkaa puhelumääräistä rajausta siitä, montako kertaa sama henkilö 
saa palveluun soittaa. Palvelu ei kuitenkaan lähtökohtaisesti ole tarkoitettu jatkuvaa, pitkäkestoista 
soittelua varten. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö asiakas saisi soittaa palveluun enemmän kuin yhden 
kerran, ja joskus se on jopa toivottua. Asiakasta voidaan kannustaa soittamaan uudelleen, jos hänellä 
on esimerkiksi monta asiaa, joista haluaa keskustella, eikä näitä kaikkia voida käydä läpi yhdessä puhe-
lussa. Asiakasta voidaan pyytää soittamaan toistamiseen myös, jos ongelmia on useita ja tilanne on 
kriisiytynyt. Jos asiakas soittaa välttääkseen repsahtamasta uudelleen päihteiden käyttöön, hänelle voi-
daan niin ikään sanoa, että jos tilanne toistuu, palveluun voi soittaa uudelleen. 

Soittajat ovat erilaisissa elämäntilanteissa

Soittajat ovat erilaisissa elämäntilanteissa. Vastoin yleistä uskomusta, monet päihdeongelmaiset ovat 
työssäkäyviä tai perheellisiä, ja heillä voivat asiat olla ulkoisesti kunnossa. Jotkut pystyvät pitämään 
niin sanotusti kulisseja yllä hyvin pitkäänkin, vaikka oma olo on päihteiden käytön myötä kurja. Työn-
tekijöiden mukaan yleistä on, että soittaja häpeää omaa tilannettaan – kuinka hänellä voi olla päihde-
ongelma, vaikka hänellä on ulkoisesti kaikki kunnossa? Tällöin soittajalle kerrotaan, että moni muukin 
on samassa tilanteessa. Tämän kuuleminen voi lohduttaa soittajaa – on tärkeää ymmärtää, ettei hän 
ole ongelmansa kanssa yksin. Soittajien elämäntilanteet ovat vaihtelevia, oikeastaan Päihdeneuvonnan 
asiakaskunnassa näkyy koko elämäntilanteiden kirjo. Joillakin päihteitä käyttävillä elämäntilanne on 
todella huono, pahimmillaan se voi olla sellainen, ettei elämässä enää ole jäljellä mitään tai ketään 
muuta kuin päihteet. 

Vuonna 2020 päihteitä käyttävistä soittajista noin 29 prosenttia oli työelämän ulkopuolella, työelä-
mässä tai opiskelijoita oli 30 prosenttia ja eläkkeellä 40 prosenttia. Eläkkeellä oleviin sisältyy tässä tilas-
toinnissa myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevat, ei siis pelkästään ikänsä puolesta eläkkeellä olevat. 
Tässä on huomioitava, että tämä tieto ei suinkaan aina tule puheluissa ilmi, joten luvut perustuvat 
niihin puheluihin, joissa asiakkaan työtilanne on tullut ilmi. Tästä on kuitenkin huomattavissa, että soit-
tajia mahtuu jokaiseen kategoriaan. 

Päihteiden käytön lisäksi soittajilla on siis monenlaisia muitakin haasteita ja ongelmia. Yleisimpiä ovat 
mielenterveyteen liittyvät haasteet, yksinäisyys ja pitkäaikaissairaus tai -sairaudet. Palveluun vuonna 
2020 soittaneilla päihteiden käyttäjillä noin 73 prosentilla tuli puhelussa ilmi mielenterveyteen liittyviä 
haasteita. Yksinäisyyttä tuli ilmi noin 44 prosentilla, vähintään yksi pitkäaikaissairaus noin 33 prosentilla 
ja köyhyyttä tai velkaantumista noin 19 prosentilla. Yleistä on se, että soittajalla on useita muita ongel-
mia päihteiden käytön lisäksi.  
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Kuvio 3. Päihteitä käyttävät soittajat: muut ongelmat päihteiden käytön lisäksi, 2020 (valittuja vastauksia 
7520 kpl, oli mahdollista valita useampi kuin yksi vastausvaihtoehto)
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Itsetuhoisuutta oli 8 prosentilla, ja akuutti itsemurhariski arvioitiin olevan 0,6 prosentilla. Akuutti itse-
murhariski tarkoittaa tilannetta, jossa palvelun työntekijän arvioin mukaan asiakas on sillä hetkellä 
akuutissa riskissä tehdä itsemurha. Itsetuhoisuus sen sijaan on arvioitu vähemmän akuutiksi tilan-
teeksi, mutta kuitenkin sellaiseksi, jossa asiakas tuo ilmi itsetuhoisia ajatuksia. Hänellä ei kuitenkaan 
juuri sillä hetkellä ole akuuttia vaaraa toteuttaa itsemurhaa. 

Akuutissa itsemurhariskissä olevien puhelut ovat Päihdeneuvonnassa siis verrattain harvinaisia, mutta 
ne ovat työntekijöille raskaita puheluita. Palvelu on kokonaan anonyymi, joten työntekijällä ei ole kei-
noja hälyttää paikalle apua, ellei soittaja anna itse omia yhteystietojaan tai suostu avun hälyttämiseen 
paikalle. Näiden puheluiden tavoitteena itsestään selvästi on, että soittaja ei toteuttaisi tekoa. Akuutti 
itsemurhariski voi johtua esimerkiksi tilanteesta, jossa soittajalla on ollut pitkään alkoholiongelma ja 
puoliso on lähtenyt lapsien kanssa. Tällöin soittaja voi olla tilanteessa, jossa hän kokee, ettei hänellä ole 
jäljellä enää mitään. Työntekijän rooliksi muodostuu yrittää löytää yhdessä soittajan kanssa jokin syy, 
miksi uhkausta ei toteutettaisi. Jotkut työntekijät ovat urallaan kohdanneet puheluita, joissa he kokivat, 
että puhelun ansiosta uhkaus ei toteutunut ja soittaja toivottavasti sai apua. Kukaan ei ainakaan tien-
nyt, että soittaja olisi uhkauksen toteuttanut, tosin anonymiteetin vuoksi työntekijöille ei tästä välity 
tietoa. 
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Puhelun kulku ja tavoite

Koska soittajien tilanteet ja tarpeet vaihtelevat paljon, ei ole olemassa mitään kaavaa, jota puhelut 
noudattaisivat. Puheluiden kulku määräytyy jokaisessa puhelussa omanlaisekseen, ja myös tavoitteet 
jokaisen asiakkaan kohdalla ovat vaihtelevia. Puhelun tavoitteena voi olla konkreettinen asia, kuten 
asiakkaan ohjaaminen hoitoon. Toisaalta tavoite voi olla myös abstrakti, kuten kuuntelu ja läsnäolo. 

Jos soittaja on yhteydessä Päihdeneuvontaan ensimmäistä kertaa, puhelussa on olennaista kartoittaa 
soittajan tilannetta. Työntekijät voivat kysyä esimerkiksi kauanko päihteiden käyttöä on ollut, ja onko 
soittaja hakenut aiemmin apua muualta. Soittajan tilannetta voidaan kartoittaa kokonaisvaltaisesti, ja 
selvittää mikä voisi olla juuri hänelle hyvä tapa edetä. 

Paljon riippuu siitä, missä vaiheessa asiakas on yhteydessä. Jos soitto tulee varhaisessa vaiheessa, jol-
loin päihdeongelma ei ole vielä kovin paha, voidaan jo yhdellä keskustelulla saada tilannetta oikaistua. 
Soittaja voi ymmärtää puhelun ansiosta tilanteensa, ja hän saa työntekijältä neuvoja ja vinkkejä sen 
korjaamiseksi. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu, etenkään jos käyttöä on ollut jo pidemmän aikaa ja 
ongelmat vakavia. 

Jos asiakkaalla on jo selkeästi päihderiippuvuus, muodostuu puhelun tavoitteeksi usein hoitoon hakeu-
tumiseen kannustaminen ja siinä auttaminen. Soittajilla voi olla korkea kynnys hakea apua esimerkiksi 
kunnan päihdepalveluista. Tällöin puhelussa voidaan kannustaa avun hakemiseen ja etsiä oikeat yhte-
ystiedot asiakkaalle. Vaikka Päihdeneuvonta ei ole hoitava taho, työntekijöiden mukaan jonkinlaista 
tarpeiden arviointia kuitenkin tehdään ainakin siinä mielessä, että työntekijä pohtii yksilöllisesti asi-
akkaan tilanteeseen parhaiten soveltuvan jatkohoitopaikan, johon häntä kehotetaan hakeutumaan. 
Palvelussa ei siis vain mekaanisesti anneta numeroa tiettyyn jatkohoitopaikkaan, vaan laajemmin mie-
titään mikä palvelu sopisi asiakkaan tarpeisiin. 

Arviointia tehdään puheluissa myös sen suhteen, onko soittaja akuutin avun tarpeessa. Jos tilanne on 
akuutti, häntä voidaan esimerkiksi pyytää hakeutumaan päivystykseen. Joskus tilanne on niin akuutti, 
että soittaja ohjataan ottamaan välittömästi yhteyttä hätäkeskukseen. Koska palvelu on anonyymi, 
työntekijät eivät voi itse hälyttää apua paikalle. Työntekijät kuitenkin kokevat, että asiakkaiden sanaan 
voi luottaa. Jos soittaja lupaa soittaa apua heti paikalle, työntekijät oletusarvioisesti luottavat siihen, 
että näin tapahtuu. Toisinaan voidaan vielä pyytää soittajaa soittamaan takaisin Päihdeneuvontaan 
vahvistaakseen, että apua on tulossa. 

Aina asiakas ei ole soittaessaan halukas hakeutumaan palveluiden piiriin. Näin voi olla esimerkiksi tilan-
teessa, jos asiakas ei ole vielä myöntänyt itselleen, että ongelma on sellainen, että siihen tarvitaan 
hoitoa. Toisaalta tämä voi tulla kyseeseen myös, jos hoitoja on jo kokeiltu, eivätkä ne ole toimineet 
tai asiakas on jättänyt ne kesken. Toisinaan voi myös olla, että asiakkaalla on huonoja kokemuksia hoi-
toon pääsystä. Jos asiakas ei ole halukas hakeutumaan palveluiden piiriin, puhelun tavoitteeksi voi 
muodostua tilanteeseen herättely ja ymmärtävä kuunteleminen. Asiakasta ei painosteta hakeutumaan 
hoitoon, vaan hänen halutaan itse ymmärtävän tilanteensa vakavuuden. Työntekijät yrittävät herätellä 
asiakkaassa motivaatio hakeutua hoitoon, mutta siihen ei koskaan painosteta. 
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Jos soittajalla ei vielä ole varsinaista riippuvuussuhdetta päihteisiin, voidaan hänelle puhelussa ehdot-
taa, että hän kokeilisi vähentää tai lopettaa päihteiden käytön joksikin aikaa ja miettisi itse, onko olo 
parempi ilman päihteitä. Työntekijöiden mukaan soittajat sanovat usein, että he aikovat noudattaa 
ehdotusta. Ehdotuksen noudattaminen jätetään kuitenkin aina asiakkaan omaan harkintaan, soittaja 
ei ole Päihdeneuvonnan työntekijälle tilivelvollinen siitä aikooko hän kokeilla vähentämistä tai lopetta-
mista, tai onnistuuko hän siinä. 

Joskus soittajalla on aiemmin ollut hoitokontakti, mutta hän on itse jättänyt hoidon kesken. Tällöin 
soittajalle voi olla hankalaa hakeutua hoidon piiriin uudelleen. Soittajaa voidaan kannustaa siihen, että 
apua uskaltaa hakea uudelleenkin. Päihderiippuvuus on sairaus, jossa on tyypillistä, ettei heti ensim-
mäinen hoitokerta onnistu ja hoidot voivat jäädä kesken. Silti apua kannattaa hakea uudelleen, eikä 
aiempaa kesken jäänyttä hoitoa kannata hävetä. Soittajia lohduttaa työntekijöiden viesti siitä, että soit-
taja ei suinkaan ole ainut kellä hoito ei ole kerrasta onnistunut. Työntekijät muistuttavat kuitenkin, 
että tärkeää on myös tsempata soittajaa tekemään itsekin töitä hoidon onnistumisen eteen. Hoito ei 
onnistu itsestään, vaan ihmisen on oltava itsekin valmis työskentelemään tavoitteiden eteen.  

Puheluiden kulkua ja tavoitetta voisi yksinkertaistaa jakamalla päihteitä käyttävän soittajan tilanteen 
vakavuuden sen mukaan, onko soittajalla olemassa jo riippuvuussuhde päihteisiin vai ei. Jos riippu-
vuussuhde on jo olemassa, kun soittaja ottaa yhteyttä, tarvitsee soittaja luultavasti jatko-ohjausta var-
sinainen päihdehoidon piiriin. Tilanteessa, jossa päihteiden käyttö on edennyt riippuvuuden tasolle, 
ei pelkillä neuvoilla ja tuella ole tilannetta mahdollista korjata. Riippuvuuteen on saatavilla hoitoa, ja 
tällöin parasta on ohjata soittaja hänelle sopivan palvelun piiriin. Jos ongelma ei vielä ole riippuvuuden 
tasolle, voi tilanne on helpompi korjata. Tällöin voi olla, että puheluissa annetut neuvot ja tuki voivat 
auttaa soittajaa vähentämään tai lopettamaan päihteiden käyttö. 

Toisinaan asiakkaiden odotukset ovat epärealistiset, ja voidaan esimerkiksi ajatella, että vuosikymme-
niä jatkuneeseen ongelmakäyttöön saadaan ratkaisu yhden puhelun aikana. Tämä ei kuitenkaan ole 
realistinen tavoite, vaikka toisinaan joidenkin asiakkaiden tilanne voi hyvinkin ratketa puhelun aikana. 
Olennaista on se, kuinka vakava tilanne on, kun yhteyttä otetaan. Yhteyttä kannattaisi ottaa mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa. 

Jatko-ohjaukset: minne soittaja ohjataan

On olemassa hyvin monenlaisia palveluita, joihin soittaja voidaan ohjata. Koska Suomessa toistaiseksi 
kunnat vastaavat terveyspalveluiden järjestämisestä, on kuntien välillä eroja siinä mitä palveluita on 
tarjolla ja kuinka niihin on mahdollista päästä.  Vuonna 2020 päihteitä itse käyttävä soittaja ohjattiin 
useimmiten hakemaan hoitoa oman kunnan päihdepalveluista (29,4 %) tai hakeutumaan vertaistuki-
ryhmiin (11 %). Ohjauksia tehtiin myös verrattain paljon päivystykseen (5,6 %) ja katkaisuhoitoon tai 
avokatkaisuhoitoon (3,6 %). Muihin jatkohoitopaikkoihin ohjaaminen oli harvinaisempaa, esimerkiksi 
työterveyshuoltoon ohjattiin vain noin 2,1 prosenttia puheluista. Yli puolet puheluista ei johtanut lain-
kaan jatko-ohjaukseen (54,3 %), sillä soittajalla esimerkiksi oli jo olemassa oleva hoitokontakti tai sen 
hetkinen tarve oli ainoastaan keskustelulle.
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Työntekijöiden mukaan yleisimpiä vertaistukiryhmiä joihin asiakkaita ohjataan, ovat anonyymit ver-
taistukiryhmät, kuten AA-ryhmät ja NA-ryhmät. Puheluissa asiakasta voidaan neuvoa hakeutumaan 
ryhmiin, jos se arvioidaan sopivaksi tukimuodoksi asiakkaalle. Toisille ryhmät sopivat hyvin, mutta 
kaikki eivät halua ryhmämuotoista tukea. Haastatteluissa tuli ilmi, että soittajat toisinaan kertovat ryh-
mätilanteiden olevan heille ahdistavia, eivätkä he missään nimessä halua osallistua ryhmämuotoisiin 
palveluihin. Joissakin julkisissakin palveluissa hoidoksi voidaan tarjota erilaisia ryhmämuotoisia toimin-
toja ymmärtämättä, että se ei ole kaikille sopiva muoto. Jotkut soittajat epäröivät, onko heidän oma 
tilanteensa vielä niin paha, että he voivat mennä esimerkiksi AA-ryhmään. Näissä tilanteissa soittajaa 
kannustetaan rohkeasti menemään ryhmään, sillä jokaisen tilanne on yksilöllinen. Tilanteen ei siis tar-
vitse olla vielä toivoton, kun apua haetaan – päinvastoin. 

Jos asiakas on työelämässä, voidaan hänet ohjata hakeutumaan työterveyshuoltoon hakemaan apua 
päihdeongelmaan. Työntekijöiden mukaan työterveyshuollon kautta apua saa, mutta toisaalta kaikki 
eivät halua sitä kautta hoitoon hakeutua. Pelkona voi olla, että tieto päihdeongelmasta menee työn-
antajalle ja työpaikka menetetään. Työterveyspalvelut ovat kuitenkin vaitiolovelvollisia asiakkaidensa 
asioista. Jotkut soittajat ovat myös ammatissa, jossa päihteiden käyttö on erityisen ongelmallista, ja on 
todellinen vaara siitä, että työpaikka menee alta, jos päihteiden käyttö tulee ilmi. 

Päihderiippuvuuden synty ei katso koulutustaustaa tai ammattiryhmää, vaan se voi kehittyä kenelle 
tahansa. Työntekijät kertoivat, että esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien puhelut ovat 
viime aikoina lisääntyneet. Ihmiset, jotka itse työskentelevät sote-alalla, eivät uskalla hakea ongel-
miinsa apua. Päihdeneuvonnan työntekijät voivat kuitenkin rohkaista hakemaan apua – viesti voi olla 
esimerkiksi se, että ongelman jatkuessa se tulee joka tapauksessa jossain vaiheessa ilmi, eikä ongel-
maa pysty pimittämään loputtomiin. Voi joka tapauksessa olla parempi itse myöntää ongelma ja hakea 
apua. Päihdeongelmat eivät yleensä ratkea itsestään, päinvastoin ne pahenevat. 

Päihdehoitoa tarjotaan myös yksityisellä puolella, joko siten että hoidosta maksetaan itse tai siihen voi 
saada maksusitoumuksen. Yksityisten palveluiden piiriin soittajia ei Päihdeneuvonnasta juuri koskaan 
ohjata, koska mitään tiettyä yksistä palvelua ei haluta mainostaa, ja toisaalta kunnilla on hyvin erilaisia 
käytäntöjä maksusitoumusten suhteen. Asiakkaalle kuitenkin voidaan antaa tietoa siitä, että yksityi-
siäkin palveluita on olemassa ja toki yksityisistäkin palveluista voidaan asiakkaiden kanssa keskustella. 

Toisinaan soittajat haluavat kertoa saamastaan huonosta hoidosta tai kohtelusta päihdepalveluissa. Jos 
asiakas kokee, että hän ei ole saanut hänelle lakisääteisesti kuuluvia päihdepalveluita tai saatu hoito ei 
ole ollut asianmukaista, voidaan asiakasta ohjata olemaan yhteydessä EHYT ry:n päihdeasiamieheen. 
Päihdeasiamies antaa neuvoa näissä tilanteissa, joissa asiakkaan oikeuksia on loukattu. Aina puheluissa 
ei kuitenkaan ole kyse tilanteesta, jossa oikeuksia on loukattu, vaan kokemus huonosta hoidosta voi olla 
myös subjektiivinen.

Päihdeneuvontaan soittajat ovat usein kiinnostuneita siitä, mitä hoidossa konkreettisesti tapahtuu. 
Heitä kiinnostaa se millainen hoitopolku on, ja mitä on odotettavissa, kun hoitoon pääsee. Hoitoon 
hakeutumista pohtiva soittaja haluaa usein keskustella työntekijöiden kanssa ja valmistautua jo ennak-
koon siihen, mitä on odotettavissa. Monilla työntekijöillä on itse taustaa päihdehoidon työntekijöinä, 
joten he pystyvät antamaan hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja siitä millaista hoito missäkin palvelussa 
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on. Nämä ovat tietoja, joita asiakkaan on vaikea muualta saada selville. Päihdeneuvonnassa on siis 
mahdollisuus madaltaa kynnystä hoitoon hakeutumiselle sitäkin kautta, että voidaan antaa konkreet-
tista ennakkotietoa ja keskustella hoitoon hakeutumisesta jo ennakkoon. Monille kynnys madaltuu 
puhelun perusteella, ja asiakas rohkaistuu hakemaan apua. 

Päihteiden käyttö näkyy asiakkaiden elämässä 
monella tavalla

Päihteiden käyttö on aiheuttanut soittajille varsin monenlaisia ongelmia, ja työntekijöiden mukaan soit-
tajat yleensä keskustelevat näistä varsin avoimesti. Päihdeneuvonta on monille se taho, jossa uskal-
letaan ensimmäistä kertaa rehellisesti puhua omista asioista niitä kaunistelematta. Päihteiden käyttö 
aiheuttaa ongelmia laidasta laitaan – pahimmillaan ongelmia voi olla hyvinkin paljon, ja ihmisellä voi 
olla monia riippuvuuksia. 

Akuutisti asiakas voi kärsiä vierotusoireista, ja muutoin yleisesti huonosta henkisestä ja/tai fyysisestä 
voinnista. Päihteiden käyttäjällä voi olla myös useita sairauksia, jotka eivät välttämättä suoraan liity 
päihteiden käyttöön. Käytön jatkuessa pitkään ja iän karttuessa päihteiden käytön negatiiviset terveys-
vaikutukset voivat alkaa tulla ilmi, mistä syystä tilanteeseen voidaan ensimmäisiä kertoja havahtua. 

Päihteiden käyttö on aiheuttanut soittajille ongelmia myös sosiaalisiin suhteisiin. Jotkut soittajat ovat 
syrjäytyneitä, ja monet kokevat yksinäisyyttä. Jotkut kertovat alisuoriutuneensa päihteiden käytön 
vuoksi työelämässä tai opinnoissa, ja osa on jäänyt kokonaan työelämän ulkopuolelle. Joillekin päih-
teiden käyttö on voinut esimerkiksi viivästyttää opintoja. Työelämässä olevilla voi olla hankaluuksia 
työelämässä, mutta monet haluavat kuitenkin kaikin tavoin pitää kiinni työpaikastaan. Se voi joillekin 
olla ikään kuin viimeinen oljenkorsi, josta pidetään kiinni kynsin hampain.  

Puheluissa käsitellään monenlaisia tunteita. Soittajat puhuvat usein avoimesti tunteistaan ja sanoitta-
vat niitä. Käyttäjillä yksi yleisin tunne on häpeä – hävetään sitä tilannetta, mihin on päädytty. Tähän liit-
tyen jotkut tuntevat myös surua omasta tilanteesta, joko konkreettisesti siitä tilanteesta missä sillä het-
kellä ollaan, tai laajemmin surua koko omasta elämänkaaresta. Tilanne myös usein ahdistaa, ja ahdistus 
tulee ilmi puheluissa usein. Luonnollisesti useat puheluissa esiin tulevat tunteet ovat negatiivisia. 

Tämä ei kuitenkaan ole koko totuus, vaan monesti puhelun aikana löydetään myös positiivisia tunteita. 
Kun soittaja saa keskustella asioistaan, hän kokee usein helpotuksen tunnetta. Jo pelkästään se, että 
joku kuuntelee, eikä tuomitse, voi helpottaa, edes hetkellisesti. Puheluissa käsiteltävä tunnekirjo on 
laaja, mutta negatiivisen lisäksi puheluissa voi herätä myös toivoa paremmasta. 
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Päihteitä käyttävien läheiset

Päihteitä käyttävien läheiset ovat toinen tärkeä Päihdeneuvonnan asiakasryhmä. Läheiset voivat olla 
esimerkiksi puolisoja tai seurustelukumppaneita, vanhempia, ystäviä, sisaruksia tai aikuisia lapsia. 
Myös läheisten soittamat puhelut koskevat yleisimmin alkoholin käyttöä, mutta kuten käyttäjien puhe-
luissakin, myös huumeiden ja lääkkeiden käytöstä kerrotaan. Läheisten puheluista 78 prosenttia koski 
alkoholin käyttöä, huumeita 28 prosenttia ja lääkkeitä 15 prosenttia. Myös läheisten kertomana seka-
käyttöä esiintyi melko usein.  

Päihteitä itse käyttävistä soittajista noin kolmasosa oli ensimmäistä kertaa soittavia, ja luku on vielä 
suurempi läheissoittajien osalta. Läheisistä 44,2 prosenttia oli ensimmäistä kertaa yhteydessä Päihden-
euvontaan, ja vielä 23,6 prosenttia oli ottamassa ensimmäistä kertaa yhteyttä mihinkään palveluun. 
Läheisistä siis lähes 68 prosenttia soitti ensimmäistä kertaa. Uudelleen soittavia ja palveluun usein soit-
tavia on huomattavan vähän. 

Kuvio 4. Läheissoittajat: yhteydenottojen tiheys, 2020  (n=1587)
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Läheisten suhdetta käyttäjään ei ole tilastoitu vuodelta 2020, mutta haastatteluiden perusteella päih-
teitä käyttävien puolisoiden puhelut ovat yleisimpiä. Puoliso on tyypillisesti vaimo tai avovaimo, mikä 
on luonnollista, koska miehillä alkoholin käyttö on yleisempää kuin naisilla. Koska läheisten suhdetta 
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käyttäjään ei ole tilastoitu, on mahdollista todeta vain yhteisesti koko asiakasryhmästä, että läheissoit-
tajista valtaosa oli naisia (78 %). Osaksi tämä selittynee juuri sillä, että soittaja on usein päihteitä käyt-
tävän puoliso, mutta myös lastensa asioissa soittavat ovat useammin äitejä kuin isiä.  

Myös vanhempien puhelut ovat melko yleisiä. Vanhempi voi soittaa alaikäisen lasten tai aikuisen lap-
sen päihdeasioissa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä jo varhaisessakin vaiheessa, ennakoivasti. Eräs 
esimerkki vanhempien puheluista on tilanne, jossa alaikäinen on jäänyt kiinni huumekokeilusta – van-
hempi on esimerkiksi voinut löytää lapsensa hallusta huumeiden käyttöön soveltuvia välineitä. Tällöin 
vanhempi voi soittaa Päihdeneuvontaan saadakseen apua ja neuvoja tilanteen selvittämiseksi. Jo yksi-
kin huumekokeilu voi huolestuttaa vanhemman, sen sijaan alaikäisen alkoholin käytöstä ei huolestuta 
niin nopeasti. Lapsen alkoholinkäytöstä otetaan yhteyttä useimmiten vasta, jos käyttö on runsasta ja 
aiheuttaa paljon ongelmia. 

Joskus puhelut koskevat myös aikuisen lapsen päihdeongelmia, kuten vakavaa alkoholiongelmaa tai 
huumeiden käyttöä. Näissä puheluissa tilanteet voivat olla jo pitkään jatkuneita ja vakavia, ja niihin voi 
liittyä monenlaisia ongelmia. Esimerkiksi jos aikuisella lapsella ollut jo pitkään päihteiden käyttöä, voi 
tilanteeseen liittyä väkivaltaa, uhkailua ja kiristystä. Vanhemmat usein kokevat syyllisyyttä lapsen päih-
deongelmista, ja ovat myös itse tuen tarpeessa. Soittajalla voi olla huoli paitsi päihteiden käyttäjästä 
itsestään, myös koko perheestä. Soittaja voi olla esimerkiksi isovanhempi, joka on huolissaan perheen 
päihteiden käytöstä ja perheen lapsista.  

Joskus tilanne voi olla toisin päin, ja aikuinen lapsi soittaa omien vanhempiensa päihteiden käyttöön 
liittyen. Kyseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa vanhempi on jäänyt eläkkeelle ja päihdeongelma on 
riistäytynyt käsistä, tai se on tullut omaisille ilmi tässä vaiheessa. Eläkkeelle jäädessä ongelma voi riis-
täytyä käsistä, kun ei enää tarvitse tsempata pystyäkseen tekemään töitä. Toisaalta ongelma on voinut 
jatkua vakavana jo pitkään, mutta se tulee ilmi omaisille vasta kun päihteitä käyttäjä jää eläkkeelle, eikä 
pysty enää pitämään asiaa salassa. Esimerkiksi näissä tilanteissa omaiset voivat ottaa yhteyttä pyytääk-
seen neuvoa tilanteeseen. 

Toisinaan myös ystävät tai sisarukset voivat soittaa ja pyytää apua ja neuvoja läheisen päihteiden käyt-
töön liittyen, mutta työntekijöiden mukaan näitä yhteydenottoja ei kuitenkaan tule kovinkaan paljoa. 
Soittaakseen jonkun toisen päihdeongelmasta ei kuitenkaan tarvitse olla tämän omainen, vaan yhteyttä 
voi ottaa kuka tahansa. 



22

Kuvio 5. Läheissoittajat: soittajan ikä, 2020 (n=1320)
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Vuonna 2020 läheisistä 75,7 prosenttia oli iältään 30–65-vuotiaita, ja 13,9 prosenttia 18–29-vuotiaita. 
Yli 65-vuotiaita oli noin 10 prosenttia. Läheissoittajistakin palvelu tavoittaa siis monen ikäiset soittajat, 
mutta työikäisten puhelut ovat selvästi yleisimpiä. Tämä on luonnollista koska moni soittaja on päih-
teitä käyttävän puoliso tai alaikäisen lapsen vanhempi. Läheisistä 74,3 prosenttia oli työelämässä tai 
opiskelija, työelämän ulkopuolella oli noin 8,3 prosenttia ja eläkkeellä 17,4 prosenttia.  
 
Kun läheiset ottavat yhteyttä, heillä on työntekijöiden mukaan usein kova hätä. Tilastojen mukaan 
läheissoittajista noin 18 prosenttia on akuutissa kriisissä soittohetkellä. Kuten päihteitä käyttävilläkin, 
liian yleistä on se, että yhteyttä otetaan vasta kun omat voimat ovat jo aivan lopussa tai kun tilanne 
on jo päässyt muutoin erittäin vakavaksi. Tilanne voi siis tuntua jo toivottomalta siinä vaiheessa, kun 
yhteyttä otetaan. Työntekijät toivoisivat myös omaisten ottavan yhteyttä jo aiemmin – ongelmia ei kan-
nata murehtia yksin, koska jo yksikin puhelu ammattilaisen kanssa voi auttaa selkeyttämään ajatuksia 
ja helpottaa oloa.

Läheisten puheluille tyypillistä on se, että yhteyttä otetaan nimenomaan päihteitä käyttävän vuoksi – 
ollaan siis huolissaan päihteitä käyttävästä omaisesta, ja yritetään löytää tilanteeseen apua. Läheiset 
harvemmin soittavat oman jaksamisensa vuoksi, vaikka on selvää, että he itsekin tukea tarvitsevat ja 
ansaitsevat. Tyypillistä kuitenkin on, että ennen soittoa omainen ei ole itse tunnistanut tarvitsevansa 
tukea tai ei tiedä, että sitä olisi läheisillekin saatavilla. Puhelun edetessä kuitenkin työntekijät usein 
nostavat esiin sen, että läheinen itsekin tarvitsee tukea. On tärkeää, että omainen havahtuu siihen, että 
hänkin tarvitsee tukea ja saa tietää olevansa oikeutettu läheisille tarkoitettuihin palveluihin. Läheisille 
on myös olemassa vertaistukiryhmiä, joihin heitä voidaan ohjata hakeutumaan. Päihteitä käyttävän 
läheisille on periaatteessa palveluita tarjolla, mutta työntekijöiden mukaan niitä pitäisi lisätä ja kehittää 
– avunsaanti voi olla läheiselle vaikeaa. 
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Joskus puolisot tai seurustelukumppanit haluaisivat Päihdeneuvonnan työntekijältä mielipiteen siihen, 
tulisiko parisuhdetta jatkaa. Työntekijät eivät kuitenkaan voi ottaa tähän kantaa eikä palvelussa anneta 
parisuhdeneuvontaa. Parisuhteisiin liittyvistä asioista voidaan kyllä keskustella, mutta työntekijät eivät 
kuitenkaan voi kehottaa soittajaa esimerkiksi päättämään parisuhdetta. Puheluissa tyypillistä onkin 
saada soittaja itse ajattelemaan, eikä antaa valmiita vastauksia.   

Kuten päihteitä itse käyttäviä soittajia, myös läheisiä voidaan tietyissä tilanteissa rohkaista soittamaan 
palveluun uudelleen. Tämä voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos läheinen on ottanut yhteyttä vähän 
varhaisemmassa vaiheessa, eikä ole vielä keskustellut puheluissa käsitellyistä asioista päihteiden käyt-
tävän henkilön kanssa. Tämä voi olla esimerkiksi äiti, joka soittaa löydettyään lapseltaan huumeiden 
käyttövälineitä, mutta ei ole vielä puhunut lapsensa kanssa löydöstään. Tällöin voidaan keskustelun 
jälkeen kehottaa keskustelemaan asiasta lapsen kanssa ja soittamaan uudelleen, jos tässä keskuste-
lussa nousee ilmi asioita mistä haluaisi Päihdeneuvonnan kanssa vielä keskustella. Niin ikään läheistä 
voidaan ohjata soittamaan uudelleen myös, jos käsiteltäviä asioita on niin paljon, ettei niitä pystytä 
yhdessä puhelussa käsittelemään. Läheistenkään kohdalla palvelu ei kuitenkaan oletusarvoisesti ole 
tarkoitettu pitkäkestoiseksi, mutta soittaa saa silti enemmän kuin kerran. 

Läheissoittajien näkökulmasta läheisen päihteiden käyttö on aiheuttanut monenlaisia ongelmia, joita 
tuodaan puheluissa esiin. Jos kyseessä on puolisonsa tai seurustelukumppaninsa päihteiden käytöstä 
soittava asiakas, voi puheluissa tulla ilmi päihteiden käytön aiheuttaneen riitoja parisuhteessa. Jos 
perheessä on lapsia, ovat lapsetkin usein kärsineet päihteiden käytöstä. Jos alkoholinkäyttö on ollut 
pitkäaikaista, ovat omaiset voineet huomata käyttäjän persoonallisuuden muuttuneen juomisen seu-
rauksena. Joillakin soittajilla läheisen päihteiden käyttö on voinut jatkua ongelmallisena jopa vuosikym-
meniä. Päihteiden käytön kerrotaan muuttavan ihmisen persoonaa, soittajat voivat esimerkiksi kuvata, 
että ihminen on selvinpäin mukava mutta humalassa kuin eri ihminen. Pitkäaikaisen käytön seurauk-
sena persoonallisuus on voinut muuttua pysyvästikin. Joissakin läheissoittajien puheluissa tulee ilmi 
fyysistä tai henkistä väkivaltaa.  

Päihteitä käyttävien vanhemmille on tyypillistä kokea voimakasta syyllisyyden tunnetta lapsen päih-
teiden käytöstä. He pohtivat puheluissa usein ovatko he itse epäonnistuneet vanhempina, kun lapsi 
on alkanut käyttää päihteitä. Ylipäätään syyllisyyden tunne on läheisillä usein läsnä. Se voi olla edellä 
kuvatun kaltaista, jossa läheinen itse syyttää itseään päihteiden käytöstä, mutta toisaalta se voi olla 
myös niin päin, että käyttäjä syyttää omaista päihteiden käytöstään. Päihteiden käyttäjä voi siis väittää, 
että hän juo läheisensä takia. Joillekin soittajille voikin olla vaikea ymmärtää, ettei hän ole syyllinen 
toisen ihmisen päihteiden käyttöön. Tämän kuuleminen työntekijältä voi olla omaiselle suuri yllätys, ja 
helpotus. Yksikin puhelu voi muuttaa läheisen ajatuksia ja saada ajattelemaan asioista uudesta näkö-
kulmasta. 

Kuten päihteitä käyttävät, myös läheiset kokevat häpeää. Häpeää voidaan tuntea esimerkiksi siitä, jos 
on jo vuosikausia eletty päihteiden käytön kanssa ja vain siedetty tilannetta. Päihdeneuvontaan soitta-
essa häpeää on kuitenkaan turha kokea, sillä työntekijät ovat kuulleet monenlaisia tarinoita, eivätkä he 
tuomitse tai syyllistä ketään. Tarkoituksena on tukea soittajaa tilanteesta riippumatta. Työntekijöiden 
mukaan usein jo se, että ihminen on tehnyt päätöksen soittaa, kertoo siitä, että jonkinlainen prosessi 
hänen omassa mielessään on jo aiemmin käynnistynyt. Hän on siis ainakin jollakin tasolla myöntänyt 
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ongelman olemassaolon jo siinä vaiheessa, kun ottaa yhteyttä. 

Puheluissa keskustellaan usein siitä, kuinka päihdeongelmainen saataisiin hakeutumaan hoidon piiriin. 
Läheiset saattavat haluta, että päihdeongelmainen lähtisi hakemaan apua ja hakeutuisi hoidon piiriin. 
Jos päihdeongelmaisella itsellään ei ole tähän halua, ei läheinen voi tehdä kovinkaan paljoa. Joskus 
tilanne on sellainen, että työntekijän voi vain tukea ja kuunnella läheistä, aina konkreettista apua ei ole 
mahdollista antaa. Jonkin verran läheiset kysyvät pakkohoidon kriteereistä, toivoen että läheisen saisi 
sitä kautta hoitoon. Käytännössä tähän ei juuri koskaan ole mahdollisuutta, vaan päihteitä käyttävän 
täytyisi itse hakeutua hoitoon. 

Myös läheispuheluissa työntekijät voivat jatko-ohjata joko läheistä itseään, tai antaa neuvoja siitä 
mihin päihteiden käyttäjä voisi hakeutua hoitoon. Läheisten kohdalla jatko-ohjaus on luonteeltaan 
hieman erilaista, kuin päihteitä itse käyttävien puheluissa. Jos läheiselle itselleen annetaan jatko- 
ohjausta, se tarkoittaa käytännössä kehotusta hakeutua läheisille tarkoitetun tuen piiriin. Näitä ohjauk-
sia tehtiin vuonna 2020 melko usein (15,8 %), mutta eniten tehtiin epäsuoria jatko-ohjauksia päihteitä 
käyttävää henkilöä ajatellen. Epäsuoralla viittaan tässä siihen, että läheiselle annetaan neuvoja siihen, 
mihin päihteitä käyttävä henkilö voisi hakeutua hoitoon. Ohjausta ei tehdä siis suoraan sille henkilölle 
itselleen, joka päihteitä käyttää. Läheispuheluissa yleisintä oli ohjata päihteitä käyttävä hakemaan apua 
kunnan päihdepalveluista (40,4 %). Myös läheisten puheluissa tehtiin jonkin verran ohjauksia päivys-
tykseen (8,5 %) ja katkaisu/avohoitoon (3,0 %). 

Päihdeneuvonnassa läheiset ovat itse asiakkaita, joita tuetaan ja kuunnellaan. Läheisen asema palve-
lun asiakkaana on toki hieman erilainen, kuin päihteitä itse käyttävän soittajan. Voisi kuvata, että lähei-
sen asema on kahtiajakoinen. Toisaalta hän on itse asiakas, mutta samassa puhelussa neuvotaan myös 
sitä päihteiden käyttäjää, jonka vuoksi soittaja on palveluun yhteydessä. Vaikka päihteiden käyttäjälle 
ei koskaan puhuttaisi henkilökohtaisesti, häntä neuvotaan ikään kuin läheissoittajan kautta. Tuki lähei-
selle voi helpottaa myös päihteiden käyttäjän tilannetta, tai koko perheen tilannetta. 
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Päihdeneuvonta on muutakin kuin 
neuvontaa

Päihdeneuvonta on paljon muutakin kuin neuvontaa. Työntekijöiden mukaan palvelun alkuaikoina neu-
vonnan rooli on ollut nykyistä suurempi – tällöin olennaista on ollut esimerkiksi hoitopaikkojen yhte-
ystietojen antaminen. Palvelun alkuaikoina ihmisillä ei vielä ollut samassa määrin käytössä esimerkiksi 
älypuhelimia tai muita välineitä, joilla yhteystietoja voi helposti etsiä itsekin. Nykyään yhteystiedot on 
aiempaa helpompi löytää muista lähteistä, joten pelkkien käytännön tietojen antaminen on vähenty-
nyt. Toki neuvonta on edelleen merkittävä osa palvelua, mutta palvelu harvoin rajoittuu pelkästään 
siihen. 

Palvelun tarkoituksena on tukea päihteiden käytön lopettamista tai vähentämistä. Samoin ongelmien 
ennaltaehkäisy on ensisijaisen tärkeää. Päihdeneuvontaan siis voi ottaa yhteyttä, vaikka ongelmat eivät 
vielä olisikaan pahoja – työntekijät toivovat, että juuri silloin otettaisiin yhteyttä. Palvelu on parhaimmil-
laan, kun se voi toimia ennaltaehkäisevästi. Tämä koskee sekä oman päihteiden käytön vuoksi soittavia 
että läheissoittajia. Yhteyttä ei voi ottaa liian aikaisin, mutta ei toisaalta liian myöhäänkään. Päihdeneu-
vontaan voi aina soittaa, eikä työntekijä arvostele tai tuomitse, vaikka tilanne olisi millainen tahansa. 

Jotkin asiat rajataan selkeästi palvelun ulkopuolelle. Päihdeneuvonta ei tarjoa hoitoa, se ei siis ole hoi-
tava taho. Palvelun luonne on, kuten edellä kuvattu, enemmän ennaltaehkäisevä, tukeva ja neuvova. 
Työntekijöiden mukaan se, että kyseessä ei ole hoitava taho, antaa työntekijöille vapaammat kädet 
keskustella asiakkaiden kanssa. Työntekijät keskustelevat asioista asiakkaiden kanssa usein varsin suo-
raan ja rennolla otteella. Tarkoituksena on pitää palvelu sellaisena, että siihen soittamisen kynnys olisi 
mahdollisimman matala. 

Päihdeneuvonnassa ei anneta lääketieteellistä neuvontaa, kantaa ei siis koskaan oteta esimerkiksi asi-
akkaan lääkityksiin tai muuhun hoitoon liittyen. Kyselyitä näihin liittyen tulee kuitenkin jonkin verran. 
Päihdeneuvonnassa ei voida antaa lääketieteellistä neuvontaa, vaan näissä tilanteissa soittaja ohjataan 
ottamaan yhteyttä hoitavaan tahoon. 

Päihdeneuvonnassa ei vaadita, että henkilö olisi täysin selvä soittaessaan, mutta Päihdeneuvonnan tar-
koitus ei kuitenkaan ole kategorisesti keskustella kaikkien päihtyneiden kanssa, jos soittajan tilanne ei 
muutoin sovi palvelun tarkoitukseen. Päihdeneuvonnasta ei käännytetä pois, vaikka soittaja olisi päih-
tynyt, mutta jonkinlaista rajausta tehdään kuitenkin sen suhteen, kuinka päihtyneen tai muiden päih-
teiden vaikutuksen alaisena olevan henkilön kanssa voidaan keskustella. Vaatimuksena on, että soittaja 
pystyy keskustelemaan ja puhe on sillä tavoin selkeää, että keskustelu ylipäätään on mahdollista. Jos 
asiakas on liian päihtynyt, häntä kehotetaan soittamaan uudelleen paremmalla ajalla. 

Päihdeneuvonnan tarkoituksena ei siis ole se, että keskusteltaisiin kaikkien päihteitä käyttävien tai 
päihtyneiden henkilöiden kanssa. Ajatuksena palvelussa on, että keskustelusta olisi jotain apua soit-
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tajalle – oli se sitten konkreettisia neuvoja tai kuuntelemista ja tukea. Jonkinlainen näkymä pitäisi olla 
siihen, että soittajalla on tai hänelle kehittyy ajatus siitä, että hän pyrkii vähentämään tai lopettamaan 
päihteiden käytön. Tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, että soittaa voi vasta siinä vaiheessa, kun 
on jo valmis muutokseen. Soittaa voi myös jo silloin, kun vasta pohtii, onko oma päihteiden käyttö 
ongelmallista vai ei. Jos asiakkaalla ei kuitenkaan ole, eikä hänelle useidenkaan soitettujen puheluiden 
aikana tule, mitään näkymää pyrkiä muutokseen, eivät puhelut palvele tarkoitustaan. 

Erilaisia puheluita eri vuorokauden aikoina

Haastatteluissa työntekijät kertoivat, että puheluita riittää kaikkiin vuorokauden aikoihin. Puheluita 
tulee melko tasaisesti ympäri vuorokauden, mutta jotkut ajat ovat toisia ruuhkaisempia. Vastatuista 
puheluista arkipäivisin tulleita puheluita oli noin 23 prosenttia, arki-iltaisin noin 21 prosenttia ja 
arkiyöllä 22 prosenttia. Viikonloppuisin tai arkipyhänä puheluista tuli noin 20 prosenttia ja viikonlopun 
tai arkipyhän vastaisena yönä 14 prosenttia. 

Kuvio 6. Puhelut vuorokauden aikojen mukaan, 2020 (n=7642)
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Vuorokauden ajat vaikuttavat siihen, millaisia puheluita palveluun tulee. Päiväsaikaan palvelussa koros-
tuvat neuvontaan liittyvät asiat, kuten hoitoon hakeutumisessa opastaminen ja yhteystietojen antami-
nen. Soittajan työelämätilanne vaikuttaa luonnollisesti siihen, mihin aikaan hänellä on mahdollisuus 
palveluun soittaa. Työssäkäyvät soittavat eniten virka-ajan jälkeen tai viikonloppuisin, kun taas eläkeläi-
set tai työelämän ulkopuolella olevat voivat soittaa arkena päivälläkin. Läheisen voi olla vaikeaa löytää 
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Omasta päihteiden käytöstä soittava Läheissoittaja

sopivaa aikaa puhelulle, koska se halutaan usein tehdä siten, että päihteiden käyttäjä ei itse ole puhelua 
kuulemassa. Tämä on yksi syistä, miksi on tärkeää, että palvelu on auki vuorokauden ympäri. 

Työntekijöiden mukaan puheluiden aiheet vaihtelevat jonkin verran riippuen siitä mikä vuorokauden-
aika on kyseessä. Viikonloppuisin ja iltaisin tai öisin keskustellaan enemmän tunnepuolen asioista. 
Pisimmät puhelut osuvat usein ilta-aikoihin tai öihin. Omaiset soittavat harvemmin yöaikaan, öisin 
tulevat puhelut tulevat useimmiten päihdeongelmaiselta itseltään. Öisin soittajalla voi olla kova tarve 
keskustella pidemmän aikaa. Yöllä soittajat voivat olla ahdistuneempia, sillä esimerkiksi unettomuus 
aiheuttaa ahdistusta öisin. 

Itsetuhoisuutta esiintyy puheluissa useammin yöaikaan, kuin muina vuorokauden aikoina. Jos tarkas-
tellaan niitä puheluita, joissa esiin on tuotu itsetuhoisia ajatuksia, havaitaan että itsetuhoisista ajatuk-
sista kertovista puheluista arkipäivisin klo 7–16 välillä tuli reilu 10 prosenttia, mutta arkiyönä jopa yli 
30 prosenttia. Iltaisin tai viikonloppuisin puheluista tuli molempina noin 20 prosenttia. Nämä luokat 
puheluiden ajoissa noudattavat samaa jaottelua kuin kuviossa 6. Puheluiden osalta, joissa oli tullut ilmi 
akuutti itsemurhariski, ei tätä tarkastelua ollut mahdollista tehdä puheluiden vähäisen määrän vuoksi. 

Kuvio 7. Puhelut vuorokauden aikojen mukaan päihteiden käyttäjät ja läheiset, 2020 (n=5667)

Työntekijöiden mukaan yöllä soittajat ovat useammin päihtyneitä tai huumeiden vaikutuksen alaisina 
kuin muina aikoina. Öisin tulee melko paljon puheluita, jotka eivät varsinaisesti kuulu Päihdeneuvon-
nan kohderyhmään. Mukaan mahtuu kuitenkin myös puheluita, joissa soittaja on oikealla asialla ja 
joissa hän saa apua. Työntekijät kokevat yöaikojen ongelmista huolimatta, että palvelun on tärkeää olla 
auki kaikkina vuorokauden aikoina. 
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Puhelumäärät lisääntyvät jatkuvasti

Puhelumäärät Päihdeneuvonnassa ovat lisääntyneet tuntuvasti. Taulukosta on havaittavissa, että muu-
tos esimerkiksi vuoden 2020 ja 2021 välillä on suuri, vastattujen puheluiden määrä oli vuonna 2021 
merkittävästi suurempi kuin vuonna 2020. Kehitys on ollut saman suuntaista jo pitkään, puhelumäärät 
ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Jos verrataan vuoden 2021 puhelumääriä koronapandemiaa edeltävään 
vuoteen 2019, kasvua vastatuissa puheluissa oli peräti 47 prosenttia. Päihdeneuvonnalle vaikuttaisi 
olevan tarvetta, joka on jatkuvasti kasvussa. 

Kuvio 8. Puhelumäärät kuukausittain vuosina 2020 (yht. 7662 kpl) ja 2021 (yht. 9507 kpl)
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Vaikka palvelusta tilastoidaan runsaasti vastaamattomia puheluita, saa työntekijöiden mukaan palve-
luun kuitenkin varsin hyvin yhteyden. Myöskään asiakkailta ei ole juurikaan tullut palautetta siitä, että 
palveluun olisi erityisen vaikea päästä läpi. Palvelussa on kyllä ajoittain ruuhkaa, mutta tällöin auto-
maatti kehottaa soittamaan myöhemmin uudelleen. Työntekijöiden käsityksen mukaan moni noudat-
taa kehotusta, ja pääsee myöhemmin läpi. Työntekijöiden mukaan Päihdeneuvontaan saa melko hyvin 
yhteyden, ainakin verrattuna muihin auttaviin puhelinpalveluihin, jotka ovat vielä ruuhkaisempia. Kas-
vaneiden puhelumäärien takia puheluiden kestoa on rajattava – jos yhden soittajan kanssa jutellaan 
hyvin pitkään, joutuu joku toinen odottamaan tai ei pääse lainkaan läpi. 

Puhelumäärien lisääntyminen tuskin kertoo pelkästään siitä, että palvelu löydettäisiin aiemmin parem-
min, vaan vaikuttaa ilmeiseltä, että myös palvelun tarve on kasvanut. Osaltaan tähän on vaikuttanut 
myös jo pari vuotta kestänyt koronapandemia, joka on näkynyt Päihdeneuvonnassa paitsi kasvaneina 
puhelumäärinä myös puheluiden sisällössä. Työntekijöiden mukaan erityisesti pandemian alkuaikoina 
soittajat olivat huomattavasti aiempaa ahdistuneempia ja huonovointisempia. Koronapandemia on joi-
denkin kohdalla lisännyt ongelmallista päihteiden käyttöä. 



28 29

Riittämättömät päihdepalvelut heijastuvat  
Päihdeneuvontaan

Päihdeneuvontaan tulevissa puheluissa tulee ilmi päihdepalveluiden tilanne, joka valitettavasti näyt-
täytyy palveluun soittavien näkökulmasta huonona. Puheluissa tulee ilmi, että päihdepalveluihin voi 
olla vaikeaa päästä, eivätkä palvelut ole aina riittäviä, vaikka niiden piiriin pääsisikin. Erityisesti isom-
milla paikkakunnilla palvelut ovat ruuhkautuneet. Alueelliset erot ovat suuria, isoilla paikkakunnilla 
on vaikeampi päästä hoitoon kuin pienemmillä, mutta toisaalta pienillä paikkakunnilla ei välttämättä 
hoitoa ole saatavilla aivan läheltä. 

Yksi suuri ongelma, joka heijastuu Päihdeneuvontaan, ovat päihdepalveluiden aukioloajat. Palveluita 
on saatavilla pääsääntöisesti vain arkisin. Palvelun tarve ei kuitenkaan kysy vuorokauden aikaa. Työnte-
kijät kertoivat, että paljon tulee sellaisia puheluita, joissa asiakas olisi valmis lähtemään hoitoon, mutta 
mitään hoitopaikkaa ei hänelle ole tarjolla ennen seuraavaa arkipäivää. Tällöin voi olla todella vaikea 
motivoida ihmistä siihen, että hän jaksaisi odottaa hoitopaikan avautumista. Lisäksi hoitopaikoilla voi 
olla tarkkoja aikoja, jolloin hoitoon voi hakeutua (esimerkiksi aamuisin tiettyinä kellonaikoina). Tark-
kojen aikojen noudattamien ei välttämättä onnistu päihdeongelmaiselta, ja hoito jää saamatta tai se 
viivästyy. 

Ongelma nykyisessä järjestelmässä on myös se, että mielenterveysongelmiin tarjotaan apua vasta, kun 
päihdeongelma on ensin hoidettu pois. Todellisuudessa nämä ongelmat kulkevat usein käsi kädessä, 
eikä päihdeongelmaa välttämättä saada hoidettua, jos ei samaan aikaan hoideta mielenterveyden 
ongelmia. Tilanne on vaikea myös niille, jotka jo ovat mielenterveyspalveluiden piirissä. Jos asiakas 
on jo mielenterveyspalveluiden asiakkaana, ei hän välttämättä uskalla siellä kertoa päihdeongelmasta, 
ettei hän menettäisi hoitosuhdetta. Työntekijät pitivät nykyistä käytäntöä huonona. Koska mielenter-
veys- ja päihdeongelmat usein kulkevat käsi kädessä ja voi olla vaikea erottaa kumpi on tullut ensin, ei 
näiden hoidon pitäisi olla toisiaan poissulkevaa. 

Yhtenä ongelmana nähdään se, että järjestelmä ei huomioi yksilön tarpeita. Päihdeongelmaiset ovat 
yksilöitä, eikä kaikille sovi samat hoitomuodot tai palvelut. Joissakin kaupungeissa on esimerkiksi tar-
jottu hoidoksi pelkästään ryhmämuotoisia palveluita, mutta näihin eivät kaikki voi osallistua. Puheluissa 
on tullut ilmi, että jotkut jättävät kokonaan menemättä palveluihin, jos tarjolla on vain ryhmämuotoisia 
palveluita. Joillekin ajatus ryhmään osallistumisesta on pahinta, mitä hän voi tietää. Toisille ryhmä-
muotoiset palvelut taas soveltuvat erinomaisesti. Tärkeää olisi ottaa huomioon yksilölliset tarpeet, eikä 
kategorisesti tarjota samaa palvelua kaikille. 

Työntekijöiden kanssa keskusteltaessa tuli ilmi, että päihdepalvelut ovat ajan saatossa huonontuneet. 
Hoitojaksoja on lyhennetty, eikä keskusteluapua ole saatavilla riittävästi. Esimerkiksi vieroitushoidon 
kesto on lyhentynyt, ja vieroituksen jälkeen jatkohoidosta sopiminen jää usein vähäiseksi tai olematto-
maksi. Tällöin vieroituksen päätyttyä asiakas voi jäädä ikään kuin tyhjän päälle, ja riski repsahdukselle 
on suuri.
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Nykyistä järjestelmää kuvattiin myös pirstoutuneeksi. Päihdeongelmaisen pitäisi osata hakea eri vaivoi-
hin apua monesta eri paikasta, jolloin apu voi yksinkertaisesti jäädä hakematta. Palveluiden pitäisi olla 
paremmin saatavilla yhdestä paikasta. Tämä liittyy myös ymmärrykseen siitä, että ihminen on kokonai-
suus, eikä siitä ole mielekästä erotella erillisiä osia ja palasia irti. Ihminen tarvitsee apua kokonaisena 
ihmisenä. 

Ikäviä ovat työntekijöiden mukaan myös tilanteet, joissa soittaja kertoo hakeneensa ongelmaan apua 
päihdepalveluista, mutta se on häneltä evätty, koska hänen tilanteensa ei ole ollut vielä riittävän huono. 
Tällöin – ehkä hieman kärjistetysti – käytännössä kehotetaan ihmistä juomaan vielä vähän enemmän ja 
vähän pidempään, ja hakeutumaan vasta sitten hoitoon. Päihdehoidossa pitäisi työntekijöiden mukaan 
enemmän huomioida ennaltaehkäisy eikä missään nimessä ole kenenkään edun mukaista odottaa, että 
tilanne pahentuu, ennen kuin apua saa. Jos ihminen itse kokee päihteiden käyttönsä ongelmaksi, tulisi 
hänen siihen saada edes jonkinlaista apua. Se millaista apua ihminen tarvitsee, riippuu tietysti hänen 
tilanteestaan, mutta jos päihteiden käyttö aiheuttaa ihmisille ongelmia, siihen tulisi saada tukea.  

Työntekijät kokevat oman työnsä kannalta ristiriitaisena ja turhauttavana tilanteen, jossa Päihdeneu-
vonnassa saadaan soittaja motivoitua hakemaan apua, mutta soittajan hakeutuessa palveluiden piiriin 
hän ei niitä syystä tai toisesta saa, tai palveluihin on pitkät jonot. Päihdeneuvontaan tulee turhautu-
neita puheluita siitä, että hoitoon päästäkseen pitäisi jonottaa useita viikkoja. Tällaisia soittajia on vai-
kea auttaa, heitä on vaikeaa motivoida odottamaan kärsivällisesti jonossa – todennäköisempää on, että 
tilaisuus jää käyttämättä ja päihteiden käyttö jatkuu ennallaan. Päihdepalveluiden pitäisi olla kaikkien 
saatavilla mahdollisimman helposti. 

Jos julkiset palvelut olisivat riittäviä ja hoitoon hakeutuminen mutkatonta, soitot keskittyisivät ehkä 
enemmän siihen, mihin palvelu on alun perin tarkoitettu – eli ennaltaehkäisyyn ja jatkohoitoon ohjaa-
miseen. Nykyisellään Päihdeneuvonta osaltaan paikkaa puutteita julkisissa palveluissa, ja tämä rooli 
tuntuu entisestään korostuvan, kun julkiset päihdepalvelut ruuhkautuvat. 

Palvelusta tulee paljon positiivista palautetta

Päihdeneuvontaan soittajat antavat usein positiivista palautetta palvelusta. Työntekijöiden täyttämien 
lomakkeiden mukaan vuonna 2020 noin 85 prosentissa puheluista työntekijä koki, että soittaja sai 
puhelusta apua. Jos osuutta tarkastellaan erikseen päihteitä käyttävien puheluiden ja omaisten puhe-
luiden osalta, huomataan että omaisten puheluiden osalta jopa 92,5 prosentissa puheluista oli koettu 
soittajan saaneen apua, ja päihteitä käyttävien puheluiden osalta vastaava osuus oli 81,8 prosenttia. 
Joka tapauksessa työntekijöiden arvioin mukaan varsin moni soittaja saa palvelusta apua, ja omaisten 
kohdalla lähes jokaisen arvioidaan saaneen puhelusta apua.  Myös soittajilta itseltään tulee puhelun 
päätteeksi usein positiivista palautetta, tämä tuli ilmi sekä työntekijähaastatteluissa että lomakkeiden 
avovastauksissa. Ilahduttavan usein asiakas kiittelee puhelun päätteeksi saamastaan hyvästä palvelusta. 

Toisinaan soittajan antama palaute on kuitenkin negatiivista, eikä aina työntekijällekään jää puhelun 
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jälkeen olo, että soittaja on saanut apua. Nämä tilanteet liittyvät kuitenkin työntekijöiden mukaan 
enemmän tilanteisiin, joissa soittaja on pyytänyt sellaista apua, jota ei Päihdeneuvonnassa voi antaa. 
Ne voivat olla myös tilanteita, joissa soittaja on tyytymätön muualta saamaansa hoitoon tai päihdepal-
veluihin, ja purkaa turhautumistaan Päihdeneuvontaan. Muutoinkin soittajalla voi olla epäluottamusta 
ja tyytymättömyyttä, joka puretaan puhelussa Päihdeneuvontaan – ei välttämättä ole mitään muuta 
paikkaa, mihin turhautumistaan voisi purkaa. 

Negatiivinen palaute on kuitenkin melko vähäistä, ehdottomasti useampi soittaja on puheluun tyyty-
väinen kuin tyytymätön. Soittajat voivat jättää jälkikäteen palautetta myös nettisivujen kautta.  Vaikka 
jokainen puhelu ei johtaisikaan mihinkään konkreettiseen lopputulokseen, esimerkiksi siihen, että soit-
taja hakeutuu hoidon piiriin, voi puhelu silti monella tavalla olla soittajalle hyödyksi. Jos ei muuten niin 
siten, että soittaja saa tunteen siitä, että häntä on kuultu ja ymmärretty. 

Otteita nettisivujen kautta tulleista palautteista:

”Sain kaipaamani avun! Palvelu oli asian- 
tuntevaa, ymmärtävää sekä empaattista.”

”Kiitos ihanasta keskustelusta työntekijän kanssa!  
Se voimaannutti ja avasi näkemyksiäni omaan  
tilanteeseeni. Kyllä teillä ammattitaitoa- ja  
-osaamista piisaa!”

”Hätähuutooni vastattiin.  
Kiitos avusta.  
Kiitos ymmärryksestä.”
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Lopuksi

Päihdeneuvonta on matalan kynnyksen palvelu, johon kuka tahansa voi nimettömästi ottaa yhteyttä 
joko omaan tai läheisensä päihteiden käyttöön liittyen. Palvelun tarkoituksena on ennaltaehkäistä päih-
deongelmia, tukea päihteiden käytön lopettamista tai niiden vähentämistä. Puhelumäärät palveluun 
ovat kasvaneet, ja kasvavat edelleen – tarvetta palvelulle on. Puheluiden lisääntyminen voi osittain 
selittyä sillä, että tarve palvelulle on kasvanut, mutta toisaalta myös sillä, että palvelu löydetään aiem-
paa paremmin.

Palveluun otetaan yhteyttä varsin erilaisissa tilanteissa ja syyt soitolle vaihtelevat – toisilla ongelmia 
päihteiden kanssa on ollut pitkään, jopa vuosikymmeniä, ja toiset soittavat jo siinä vaiheessa, kun itse 
vielä miettivät, onko oma päihteiden käyttö liiallista vai ei. Monille Päihdeneuvonta on ensimmäinen 
taho, johon otetaan yhteyttä päihteiden käyttöön liittyen. Soittaja voi myös ottaa yhteyttä kokeillak-
seen, kuinka päihdeongelmaiseen reagoidaan – asiakas voi siis soittaa testatakseen, millaisen reaktion 
ammattilaiselta saa ja mikäli kokemus on hyvä, uskalletaan apua hakea muualtakin. Palvelun yksi tar-
koitus on madaltaa kynnystä hakeutua päihdepalveluiden piiriin, jos niille tarvetta on. Tärkeää on myös 
se, että soittaja ohjataan puhelun perusteella hänelle parhaiten sopivien palveluiden piiriin ja annetaan 
neuvoja hoitoon hakeutumisesta ja voidaan tarvittaessa kertoa, millaista hoito on. 

Päihdeneuvonta palvelee myös heitä, jotka ovat parhaillaan tai ovat aiemmin jo olleet päihdehoidossa. 
Joillakin soittajilla on parhaillaan asiakkuus muissa päihdepalveluissa, mutta Päihdeneuvontaan soi-
tetaan täydentääkseen sieltä saatuja riittämättömiksi koettuja palveluita. Tällöin apu on tyypillisesti 
keskustelua ja soittajan tukemista. Yksi soittajaryhmä ovat päihteiden käytön jo aiemmin lopettaneet, 
jotka soittavat ollessaan vaarassa alkaa uudelleen käyttää päihteitä. Tällöin tukea haetaan siihen, ettei 
repsahdettaisi. Toisaalta Päihdeneuvonnasta voidaan hakea tukea myös silloin kun on jo repsahdettu. 
Päihdeneuvonta palvelee siis omasta päihteiden käytöstä soittavia asiakkaita, joiden tarpeet ovat var-
sin vaihtelevia. 

Päihteitä käyttävien läheiset ovat omasta päihteiden käytöstä soittavien lisäksi toinen tärkeä palvelun 
kohderyhmä. Läheinen on tyypillisesti päihteitä käyttävän henkilön puoliso tai lapsensa päihteiden käy-
töstä huolestunut vanhempi. Useimmiten läheiset ottavat yhteyttä nimenomaan päihteitä käyttävän 
henkilön vuoksi, eivätkä niinkään oman jaksamisen takia. Päihdeneuvonnassa läheiselle korostetaan 
aina, että läheisen omakin jaksaminen on tärkeää, ja läheinen itsekin tarvitsee tukea. Läheissoittajia 
voidaan niin ikään jatko-ohjata, tai antaa neuvoja siitä mihin päihteitä käyttävä henkilö voisi hakeutua 
hoitoon. Läheinen itse voidaan ohjata hakeutumaan omaisille tarkoitettujen palveluiden piiriin. Päih-
deneuvonnassa läheiset ovat itsekin asiakkaita, joita tuetaan ja kuunnellaan. Monet läheiset eivät ole 
ennen soittoa tiedostaneet tarvitsevansa itsekin tukea, mutta keskustelussa Päihdeneuvonnan työnte-
kijän kanssa soittaja saa kokea, että myös hänen omasta jaksamisestaan välitetään ja ollaan kiinnostu-
neita. 

Päihdeneuvonta on nimensä mukaisesti palvelu, josta saa neuvontaa päihteiden käyttöön liittyen, 
mutta se on paljon muutakin. Päihdeneuvonnassa tärkeää on asiakkaan kuunteleminen ja avoimuus. 
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Palvelussa asioista voi puhua rehellisesti ja kaunistelematta, ketään ei tuomita eikä arvostella. Puhe-
lusta saatua hyöty on erilainen riippuen siitä mikä asiakkaan tilanne on, ja millaiset tarpeet hänellä 
on. Soittaja voi hyötyä puhelusta konkreettisesti – hän voi esimerkiksi uskaltautua puhelun ansiosta 
hakemaan hoitoa päihdeongelmaan. Jos päihdeongelma ei ole soittaessa vielä riippuvuuden asteella, 
voi soittaja onnistua vähentämään tai lopettamaan päihteiden käytön puhelussa saadun kannustuksen 
ja neuvojen avulla. Toisaalta puhelu ei aina suoraan johda näin selkeään lopputulokseen, mutta se ei 
tarkoita sitä, että siitä ei olisi ollut soittajalle apua. Jo pelkästään se, että soittajan asia kuunnellaan ja 
hän saa osakseen ymmärrystä ja empatiaa, voi olla soittajalle erittäin tärkeää. Tästä puhuvat puoles-
taan soittajilta saadut positiiviset palautteet, joissa usein korostuu nimenomaan kiitokset siitä, että 
asiakasta on kuunneltu ja ymmärretty. 
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