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Miten alkoholista luopuminen 
muutti Katri Ylisen elämää? s. 4

Kokemusasiantuntija Kimmo Puhakainen ja psykiatrinen 
sairaanhoitaja Virpi Yli-Orvola keskustelivat työstään 
päihdeasiakkaiden parissa.

Hyvä päihdepalvelujärjestelmä huomioi asiakkaan yksilöl-
liset tarpeet ja erilaiset elämäntilanteet. Myös läheisten 
avuntarpeeseen tulisi vastata. 

Darravapaa on nuorille suun-
nattu yhteisö, joka kyseen-
alaistaa alkoholinormatiivista 
yhteiskuntaa. Katri Ylinen on 
toinen sen perustajista.

Kuva: Helinä Kujala

Luottamus luo pohjaa 
kuntoutumiselle s. 18

Hoitopolulla yhteiseen 
suuntaan s. 16
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Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa 
terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja nuorista 
työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäise-
vän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja.

pääkirjoitus
HEIKKI LUOTO

Suojatyöpaikka  
vai suojaava työpaikka? 
Ehkäisevän päihdetyön keskiössä on tunnistaa ja lisätä 
suojaavia tekijöitä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. 
Työ voi ehkäistä päihteidenkäyttöä, kun ihminen saa työstä 
merkityksellisyyttä ja sisältöä elämään sekä yhteisön, johon 
kuulua. Toisaalta taas päihteidenkäytön haitat näkyvät väis
tämättä työpaikallakin. 

Työntekijän on tärkeää tarkastella päihteidenkäytön 
vaikutusta omaan hyvinvointiin. Alkoholi vähentää unen 
palauttavaa vaikutusta, ja heikko palautuminen lisää kuor
mitusta etenkin stressaavassa työtilanteessa. Asian kanssa 
ei tarvitse jäädä yksin, vaan apua saa esimerkiksi työtervey
destä, EHYTin Päihdeasiamieheltä tai anonyymisti Päihde
neuvonnasta.

Työnantaja voi edistää työkykyä yhteisellä päihdepolitii
kalla. Työyhteisössä tehty päihdeohjelma ehkäisee todetusti 
päihdehaittoja työpaikoilla. On myös hyvä tarkastella työ
yhteisön päihdekulttuuria ja esimerkiksi sitä, onko yhteisö 
yhdenvertainen päihteettömälle henkilölle.

Yhteiskunnalle jokainen putoaminen työelämästä on inhi
millisesti ja taloudellisesti kallis. Siksi työllisyyspalveluissa 
ja politiikassa tulee tehostaa päihdehaittojen ehkäisyä. 

Työvoimapalveluissa on kiinnitettävä huomiota päihde
ongelmien tunnistamiseen ja asiakkaiden ohjeistamiseen 
työelämän päihdekäytänteistä. Työllisyyspolitiikassa taas 
tarvitaan tehokkaita keinoja pitää ihmiset mukana työelä
mässä ja tukea työkykyä. Elokoloissa on hyviä esimerkkejä 
siitä, kuinka tukityöllistetty voi palata ohjauksen avulla kou
lutuksen ja työelämän piiriin.

“Taidan riipaista kovan kän
nin tänään” on klassikkomeemi, 
jonka sanoi eräs paperityöntekijä, 
kun tehdas päätettiin lakkauttaa. 
Letkautus kuvaa hyvin menetyk
sen tuomaa tunnetta. Samalla se 
sisältää surullisen viestin siitä, että 
aina riipaisu ei jää vain yhden päi
vän mittaiseksi.

Joitain työpaikkoja sanotaan 
ivallisesti suojatyöpaikoiksi, mutta 

oikeasti kaikki työssä käyvät 
ovat suojatyöpaikoissa. 

Mielekäs työ suojaa meitä 
putoamasta yhteiskun

nan rattaiden väliin.

Heikki Luoto
Aikuiset-osaston  
osastopäällikkö
Ehkäisevä päihdetyö 
EHYT ry

 3  Pääkirjoitus
 4  Darravapaus lopetti morkkikset
 8  Lääkkeet & alkoholi ovat huono cocktail
 10  Entistä streitimpää taitelijaelämää
13  Hyvä päihdeohjelma tukee puheeksi- 

ottamista
 14  Muistilista läheisen päihteidenkäytöstä 

huolestuneelle
 15  Kolumni / Johanna Pohjola
 16  Kohti yhtenäisiä hoitopolkuja
 18  Luottamus kantaa kuntoutumisen tiellä
 20  Oikeus hyvään palveluun koskee kaikkia
 22  Fakta
 23  Ihmisten asialla
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Darravapaus 
lopetti morkkikset
Katri Ylinen lopetti alkoholinkäytön saatuaan tarpeekseen siitä, että 
hänen juomisensa aina karkasi hallinnasta. Nyt hän jakaa kokemuksiaan 
tueksi niille, joita oma suhde alkoholiin askarruttaa.
Teksti ja kuvat Helinä Kujala

Miksi juon aina enem
män kuin muut? 
Onko minulla alko
holiongelma?

Kysymykset 
alkoivat mietityttää Katri Ylistä, 
31, jo kymmenkunta vuotta sitten. 
Parikymppisenä matkailualalla 
työskennellyt ja sittemmin politii
kan ja yhteiskunnallisen vaikutta
misen pariin siirtynyt Ylinen kertoo 
olleensa ahkera bilettäjä, kärkiryyp-
pääjä, jolla oli kiire päästä rentoon 
tunnelmaan. Alkoholi kuului olen
naisena osana illanviettoihin, joita 
saattoi olla useitakin viikossa.

– Olin se tyyppi, joka oli ensim
mäisenä ostamassa shottikierrok
sen koko porukalle tyyliin tänään 
vedetään, kukaan ei lähde kotiin ja 
missä on jatkot, hän kuvailee.

Hauskuus katosi
Kärkiryyppääjäsanan Ylinen oppi 
aikoinaan television Temptation 
Island Suomi realitysarjasta, jossa 
yksi osallistujista nimitti itseään 
niin. Ohjelmaa katsoessaan Ylistä 
nauratti, että tyyppihän on ihan sa
manlainen kuin hän. Enää havainto 
ei tunnu hänestä yhtä huvittavalta.

Mikä sai muutoksen aikaan?
– Juominen ei ollut enää haus

kaa. Join aina enemmän kuin olisin 

halunnut ja asetin itseni vaarati
lanteisiin. Muistan monesti kävel
leeni yöllä kaupungilla ihan liian 
humalassa, tietämättä missä olen. 
Minulla oli jatkuva morkkis siitä, 
etten pystynyt luottamaan itseeni ja 
rajoihini.

Myös mielenterveys oli koetuk
sella. Vuosina 2017–2018 Ylisellä 
oli masennusta ja luultavasti myös 
burnout. Hän kuvitteli, että pari 
viinilasillista rentouttaisi ja auttaisi 
suoriutumaan seuraavasta päiväs
tä entistä paremmin, mutta niin ei 
käynytkään. Päinvastoin olo vain 
paheni.

Hyvästit alkoholille
Vuoden 2019 alussa Katri Ylinen 
päätti viettää tipattoman tammi
kuun. Se ei sujunut repsahduksitta, 
mikä vahvisti ajatuksia jättää al
koholi kokonaan. Hän ei luottanut 
siihen, että pystyisi juomaan vain 
vähän.

Ylinen toimi tuolloin Euroopan 
vihreiden nuorten toisena puheen
johtajana työskenneltyään sitä en
nen Eurooppanuorissa ja eduskun
taavustajana.

– Olin helmikuussa Brysselissä 
eräässä tilaisuudessa, jossa minun 
piti nostaa malja. Olin unohtanut 
pyytää alkoholitonta juomaa, ja 

minulle annettiin viinilasi käteen. 
Ajattelin, että tämä on viimeinen 
ilta. Olin valmis hyvästelemään 
alkoholin.

Aluksi muutos tuntui vaikealta, 
Ylinen myöntää. Hän pelkäsi, että 
elämästä tulisi tylsää. Oppisiko hän 
pitämään hauskaa selvin päin, op
pisiko tanssimaan ilman alkoholia? 
Pian edessä oli luottamustehtävään 
liittynyt kansainvälinen tapahtu
ma. Kun muut lähtivät illalla ulos, 
Ylinen jäi hostelliin katsomaan Net
flixiä ja suremaan kohtaloaan.

– Ajattelin, että ehkä nämä uh
raukset pitää tehdä, jotta minulla 
joskus olisi parempi olo.

Parin kuukauden kuluttua elä
mään alkoikin tulla iloa, jopa eufo
risen hyvää fiilistä. Se näkyi myös 
ulospäin. 

– Ihmiset kehuivat, että näytän 
freesiltä, ihan kuin kasvoissani olisi 
uudenlaista hehkua. Ylpeys omasta 
olemuksesta auttoi eteenpäin ja 
muuttui uudeksi itseluottamuksek
si. 

Voimia antoi myös suuri sydän
ten ja tsemppaavien viestien määrä, 
joka seurasi hänen postaustaan 
sosiaalisessa mediassa. Siinä hän 
kertoi, että hänellä on alkoholion
gelma eikä hän juo enää.
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Darravapaa kiinnostaa
Kevään 2019 jälkeen on tapahtu
nut paljon, ja niistä tunnetuin asia 
lienee Darravapaayhteisön synty
minen. 

Darravapaa sai alkunsa Insta
gramtilistä, jonka Katri Ylinen 
perusti yhdessä Laura Wathénin 
kanssa. Lyhyessä ajassa jo lähes 
20 000 seuraajaa kerännyt yhteisö 
on suunnattu nuorille, jotka halua
vat kyseenalaistaa alkoholinorma
tiivista yhteiskuntaa. Seuraajista 
valtaosa on Ylisen ja Wathénin 
tavoin 25–34vuotiaita kaupunki
laisnaisia.

– Tutustuimme Lauran kanssa 
Instagramissa, ja pian aloimme juo
nia, että pitäisikö tehdä vallanku
mous, Ylinen kertoo nauraen.  
– Alkoholista luovuttuamme me 
molemmat kaipasimme mediaa, 
joka vahvistaisi uskoa siihen, että 
kaikki kääntyy vielä paremmaksi.

Ylinen ja Wathén ovat myös tuo
reita yrittäjiä. Darravapaa Oy aikoo 
paitsi keskittyä sosiaaliseen me
diaan myös järjestää alkoholittomia 
tapahtumia sekä kouluttaa opiske
lija ja työyhteisöjä alkoholisensitii
visyydestä.

– Opiskelijakulttuurissa on val
tavasti tekemistä tällä saralla. On 
myös inklusiivisuuskysymys, ettei

vät tapahtumat olisi aina niin alko
holikeskeisiä ja että kaikki kokisivat 
itsensä niihin tervetulleiksi, Ylinen 
sanoo.

Hän kirjoittaa parhaillaan ko
kemuksistaan kirjaa, joka ilmes
tyy ensi kesänä. Lisäksi hän tekee 
Wathénin kanssa kymmenen jaksoa 
sisältävää Darravapaanapodcastia, 
joka on kuultavissa Yle Areenassa.

Katri Ylinen kehottaa alko-
holinkäytön lopettaneita 
antamaan aikaa muutok-
selle. Hänen kokemuksen-
sa mukaan päätöksessä 
pysyminen helpottuu, kun 
on käynyt läpi ensimmäi-
sen vuoden vappuineen, 
juhannuksineen ja pikku-
jouluineen.
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Mitä on tullut tilalle?
Katri Ylinen sanoo huomaavansa 
nyt, kuinka paljon alkoholia glori
fioidaan esimerkiksi yhdistämällä 
se erilaisiin tapahtumiin. Miksi 
esimerkiksi elokuvissa pitäisi olla 
anniskelua tai joogatunnilla juoda 
viiniä? Tai miksi nuorille suunna
tuissa television realitysarjoissa luo
daan draamaa alkoholin avulla?

– Yhteiskunnassamme ihannoi
daan kohtuukäyttöä. Media ja mai
nokset kannustavat siihen, ja tvsar
joissa käydään yksillä, mikä on aina 
hyvin kohtuullista ja siistiä. Mutta 
sitten jos alkoholinkäyttö menee yli, 
se on yksilön oma vika. 

Ylinen sanoo elämänmuutoksen 
tuoneen hänelle mielenrauhaa ja 

Katri Ylinen asuu Helsingin 
Kalliossa, jossa riittää suo-
sittuja baareja ja kuppiloita. 
– Kun lopetin alkoholinkäytön, 
välttelin aluksi baareihin me-
nemistä. Olin kotona aiempaa 
enemmän ja keräsin kilometrejä 
alle, ennen kuin uskalsin mennä 
sosiaalisiin tapahtumiin, hän 
kertoo. 

aiempaa vakaamman mielenterve
yden. Kun alkoholi jäi, suurin osa 
hänen masennusoireistaan helpotti. 

– Olen helposti stressaantuva ja 
ahdistuva ihminen, joten minulla 
on vielä paljon tekemistä paineen
siedon hallinnan kanssa. Mutta se 
on huomattavasti helpompaa ilman 
alkoholia.

Elämä on muuttunut myös niin, 
että Ylinen uskalsi hankkia koiran, 
josta huolehtiminen olisi aiemmalla 
elämäntyylillä ollut hankalaa. Ra
haakin säästyy, koska sitä ei uppoa 
entiseen tapaan spontaaniin juhli
miseen juomineen, taksikyyteineen 
ja ”darrasafkoineen”.

Iso merkitys on häpeän poistu
misella elämästä, Ylinen lisää. Enää 

hänen ei tarvitse lähettää anteek
siviestejä sunnuntaiaamuisin eikä 
soitella baareihin ja jäljittää illan 
aikana kadonnutta laukkua tai 
pankkikorttia.

– Joskus saatan kaivata nousu
humalan itsevarmuutta ja kupli
vaa oloa, jolloin tuntuu, että voi 
tapahtua ihan mitä vaan. Mutta se 
vaihehan on vain lyhyt hetki illasta, 
ja sillä on kääntöpuolensa. Vaikka 
välillä on tylsääkin olla selvin päin, 
voin seuraavana aamuna olla ilman 
darraa, morkkista ja itseinhoa. Se 
on tuonut elämääni paljon lisää on
nellisuutta. 
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Alkoholi vaikuttaa uneen ja mielialaan
Alkoholinkäytöllä on yhteys unen laatuun ja sitä kautta mie-
len hyvinvointiin. Se, että mieliala kohenee runsaan alkoho-
linkäytön loputtua, on unitutkija, dosentti Tarja Stenbergin 
mukaan varsin yleinen havainto.

– Sitä voisi kuvailla mielen kirkastumiseksi. Alkoholi 
sumentaa aivotoimintaa monella tasolla. Aivokuoren kä-
sittelykapasiteetti heikkenee, ja myös tunteita sääteleviin 
keskusten toiminta sumenee, hän sanoo.

Alkoholi palaa elimistössä hermomyrkky aldehydiksi, joka 
häiritsee hermosolujen toimintaa. Aivot eivät saa suoritet-
tua unen aikana niille kuuluvia toimintoja yhtä hyvin kuin 
normaalisti. 

– Tämä heijastuu seuraavan päivän olotilaan väsymykse-
nä ja muistihäiriöinä, jotka vaikeuttavat esimerkiksi oppi-
mista. Myös mielialavaikeudet ovat yleisiä, sillä uni on hyvin 
tärkeä tunteiden säätelijä.

Stenbergin mukaan jo yksikin alkoholiannos verottaa 
unen laatua, vaikka sitä ei välttämättä olossaan huomaisi-
kaan. Ne, jotka mittaavat nukkumistaan esimerkiksi älykel-
lolla, yleensä näkevät notkahduksen laitteestaan.

Alkoholin nauttiminen unilääkkeenä ei siten ole hyvä 
idea.

– En halua missään nimessä sanoa, että älkää juoko 
koskaan mitään alkoholia. Mutta valinnastaan on hyvä olla 
tietoinen. Voi miettiä, haluanko ottaa esimerkiksi lasillisen 
viiniä, minkä seurauksena nukun tavallista huonommin, vai 
jätänkö väliin.

Stenberg muistuttaa, että säännölliseen alkoholin-
käyttöön liittyy myös toleranssin kasvu. Jos yksi annos on 
aiemmin riittänyt rentouttamaan, vaikutus heikkenee ajan 
myötä, mikä voi johtaa annosmäärien kasvuun.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän ensikodit ja avopalvelut auttavat  
päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä ympäri Suomea.

Odottavien äitien hoito kannattaa. Raskausaika on 
erityinen mahdollisuus kuntoutua päihdeongelmasta 

ja muuttaa elämää. Vauva ei voi odottaa. 

   ”Ilman tätä kuntoutusjaksoa   
   ”Ilman tätä kuntoutusjaksoa       

   ei olisi vauvaa enkä mä olisi hengissä”  
   ei olisi vauvaa enkä mä olisi hengissä”  

Jos palvelut eivät mielestäsi toimi ja ongelmia on 
ollut esimerkiksi hoitoon pääsyssä, kohtelussa tai 
hoidonaikaisessa sosiaaliturvassa, niin ota yhteyttä 
päihdeasiamieheen  
p. 050 4774325
• oikeudellinen neuvonta, konsultointi, koulutus  

ja muu edunvalvonta

tai edunvalvontakoordinaattoriin  
p. 050 4646484
• neuvonta, ohjaus, jalkautuva edunvalvonta, 

konsultointi ja koulutus

www.paihdeasiamies.fi

APUA PÄIHDEHOITOON  
HAKEUTUVALLE TAI LÄHEISELLE
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Lääkkeet & 
alkoholi  
ovat huono 
cocktail

Keskushermostoon vaikut
tavien kolmiolääkkeiden 
ja samanaikaisen alko
holin nauttimisen haitat 

yleensä tiedetään. Mutta miten alko
holi sopii satunnaisten itsehoitolääk
keiden kanssa: voinko ottaa päänsär
kyyn buranan ja lähteä sen jälkeen 
kavereiden kanssa viihteelle?

– Aika harvoin ihmiset tiedosta
vat, että tavallisilla itsehoitolääk
keillä voi olla alkoholin kanssa yh
teisvaikutuksia. Epäselviksi jäävistä 
asioista kannattaa kysyä apteekista, 
Apteekkariliiton asiantuntijaprovii
sori, lääkehoidon arvioinnin asian
tuntija Henna Kyllönen sanoo.

Kesäkuuma, alkoholi ja mah
dollisesti vielä sauna ovat yhdistel
mä, johon päänsärkytabletti sopii 
huonosti, varsinkin jos on jo ikää. 
Kyllösen mukaan kannattaa miettiä, 
ottaako lääkkeen siihen päälle rasit
tamaan munuaisia.

– Ikääntyneen elimistö ei osaa 
viestiä janon tunnetta yhtä tehok
kaasti kuin nuoren. Alkoholi on 

diureetti, eli se poistaa nestettä. 
Helteellä elimistö on ehkä jo val
miiksi kuivunut. Kun lääke ja alko
holi vielä poistuvat samanaikaisesti 
munuaisten kautta, ne samalla 
myös rasittavat niitä. Sillä voi olla 
yllättäviä vaikutuksia.

Tavalliset kipulääkkeet saattavat 
ärsyttää ruuansulatuskanavaa min
kä ikäisellä hyvänsä, ja alkoholi vie
lä voimistaa ärsytystä. Särkylääke 
voi yhdessä alkoholin kanssa lisätä 
myös maksavaurion riskiä.

Lue pakkausseloste!
Yhteisvaikutuksista puhumista 
suitsii se, että omasta alkoholinkäy
töstä ei helposti avauduta lääkä
rissä tai apteekissa. Asian syvempi 
käsittely jää silloin helposti ammat
tilaisen antaman ”ei sovi alkoholin 
kanssa”ohjeen varaan.

– Pakkausselosteen lukemisella 
pääsee pitkälle. Valitettavasti se jää 
helposti lukematta, Kyllönen huo
mauttaa.

Jatkuva tai runsas alkoholinkäyt

tö ei sovi ylipäänsä yhteen minkään 
lääkityksen kanssa. Kohtuukäyttö, 
kuten saunaolut tai viinilasillinen 
aterian yhteydessä, ei yleensä vai
kuta lääkkeiden tehoon tai aiheuta 
haittavaikutuksia. Esimerkiksi an
tibioottikuurin aikana voi periaat
teessa ottaa alkoholia kohtuudel
la, mutta tulee silti muistaa, ettei 
metronidatsolivalmisteiden kanssa 
saa käyttää alkoholia ollenkaan.

Kyllönen muistuttaa, että on 
muitakin lääkkeitä, joiden kanssa 
alkoholi on syytä unohtaa koko
naan. Hän mainitsee esimerkkinä 
metformiinin, jota käytetään ensi
sijaisesti aikuistyypin diabeteksen 
hoidossa.

– Metformiinin ja alkoholin 
yhteisvaikutukset voivat yllättää. 
Pahimmillaan siitä seuraa happo
myrkytys, joka voi johtaa tajutto
muuteen. Jos ottaa alkoholia, met
formiinihoito tulee tauottaa samalla 
tavalla kuin vaikkapa mahataudin 
yhteydessä.

Alkoholin ja lääkkeiden 
yhteisvaikutukset saattavat 
yllättää ikävästi. Alkoholi 
voi sekä heikentää että 
vahvistaa lääkkeen 
vaikutusta – jopa 
kohtalokkaasti.
Teksti: Maarit Seeling  Kuva: Rodeo
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Lääkekannabiksen käyttö 
herättää keskustelua
Lääkärit ovat voineet määrätä lääkekannabista kokeel-
lisena hoitona vuodesta 2008 asti, ja sitä on käytetty 
muun muassa MS-taudin hoidossa. Aihe on lääkäripii-
reissä kiistanalainen.

Asia nousi poliittisesti ajankohtaiseksi, kun Vihreät 
äänesti alkusyksystä niukasti kannabiksen laillistamisen 
puolesta. Puolue haluaa, että samalla kannabikselle ase-
tetaan samanlainen säätely kuin sallituille päihteille.

Fimean ylitarkastaja Katja Pihlainen muistuttaa, että 
toistaiseksi Suomen lainsäädäntö ei salli kannabiksen 
viljelyä edes lääketieteelliseen käyttöön. Fimea pitää 
myyntiluvattomien kannabispohjaisten valmisteiden 
laajenevaa lääkkeellistä käyttöä huolestuttavana, sillä 
valmisteiden tehoa ja turvallisuutta ei ole varmistettu 
myyntiluvallisten lääkevalmisteiden tavoin.

Myöskään Valviran näkemyksen mukaan kliininen 
tutkimusnäyttö ei toistaiseksi tue myyntiluvattomien 
kannabispohjaisten valmisteiden käyttöä.

THL:n arvion mukaan Suomessa noin 2 000–5 000 ih-
mistä käyttää kannabista lääkinnälliseen tarkoitukseen. 
Tällä hetkellä ainoastaan kahdella kannabispohjaisella 
lääkeaineella on myyntilupa Suomessa.

Monet kolmiolääkkeet lamaavat hermoston toimintaa, 
kuten alkoholikin tekee. Samanaikainen käyttö vahvistaa 
alkoholin vaikutusta: humalaan tulee tavallista helpommin. 
Keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä ovat esimerkiksi 
uni, masennus ja rauhoittavat lääkkeet. Pahimmillaan kol
miolääkkeen ja alkoholin cocktailista seuraa hengenmenoon 
johtava myrkytystila.

Ikääntyvien tissuttelu kasvussa
Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa, ja nykyiset ikään
tyneet myös kuluttavat enemmän alkoholia kuin edelliset 
sukupolvet.

– Keskiiässä omaksutut juomatavat säilytetään myös elä
keiässä. Usein lääkkeiden määrä lisääntyy vuosien kertyessä 
samalla, kun oma elimistö muuttuu, Kyllönen toteaa.

Lääkkeet hoitavat ja antavat lisää elinvuosia mutta samal
la rasittavat kehoa. Alkoholi on silloin tarpeeton lisärasite. 
Myös alkoholin sietokyky laskee ikääntyessä aivokemiallis
ten muutosten seurauksena. Samasta syystä lääkkeillä voi
daan saada tehokkaita tuloksia aiempaa pienemmillä annok
silla.

Alkoholin ja lääkkeiden turvallisena pidetyt rajat siis 
muuttuvat ikääntyessä. Kyllönen vinkkaa, että viimeistään 
65 ikävuoden jälkeen kannattaa alkaa kuulostella, mitä itselle 
oikeasti kuuluu.

Aina kannattaa kysyä
Iän lisäksi yksilölliset erot vaikuttavat sekä lääkeaineiden että 
alkoholin sietokykyyn. Siksi niiden samanaikainen käyttö on 
aina riski.

– Yhteisvaikutukset tai haitat ovat aina yksilöllisiä. Joissain 
tapauksissa yksikin viinilasillinen on liikaa. Parempi olla va
rovainen, etenkin jos käyttää pysyvää lääkitystä. Esimerkiksi 
alkoholin ja verenpainelääkkeiden yhteiskäyttö voi johtaa 
voimakkaaseen verenpaineen laskuun, Kyllönen toteaa.

Alkoholinkäyttö saattaa lisätä myös välillisten haittavaiku
tusten riskiä.

– Ohjeille on syynsä. Jos lääkärin ohjeet menivät ohi, 
apteekissa kannattaa tarkistaa, onko alkoholille ehdoton 
kokonaiskielto koko lääkkeen käytön ajan. Kyse on omasta 
turvallisuudestasi. 

EHYT ry. ja Apteekkariliitto ovat päivittäneet oppaan ikäihmi-
sille alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäytöstä. Oppaan voi tilata 
tai ladata maksutta osoitteesta https://ehyt.fi/tuote/tietopa-
ketti-alkoholista-ja-laakkeista/.

Alkoholin riskikäytön tasot
Terveille normaalipainoisille työikäisille 
aikuisille

• Korkea riski on miehillä 24 annosta ja naisilla 16 an-
nosta viikossa. Tämä katsotaan hälytysrajaksi, jolloin 
viimeistään alkoholinkäyttöön tulisi puuttua.

• Kohtalainen riski on miehillä 14 annosta viikossa ja 
naisilla 7 annosta viikossa. 

• Matala riski terveelle työikäiselle henkilölle on naisilla 
0–1 annosta ja miehillä 1–2 annosta päivässä.

65 vuotta täyttäneille
• 2 annosta kerralla tai 7 annosta viikossa.
• Rajat ovat samat miehille ja naisille.
(Käypä hoito 2015)

Iän lisäksi yksilölliset erot 
vaikuttavat sekä lääkeaineiden että 
alkoholin sietokykyyn. Siksi niiden 
samanaikainen käyttö on aina riski.

https://ehyt.fi/tuote/tietopaketti-alkoholista-ja-laakkeista/
https://ehyt.fi/tuote/tietopaketti-alkoholista-ja-laakkeista/
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Entistä streitimpää 
taitelijaelämää
Heikki Silvennoinen on tehnyt töitä taiteen ja viihteen parissa usealla 
vuosikymmenellä. Kosteana tunnettuun kulttuuriin on hiipinyt muutos, 
joka hänelle tuli ajankohtaiseksi jo vuosia sitten. 
Teksti Helinä Kujala

Päihteet olivat tuhota ura
ni. Korkki meni kiinni. Jo 
kaksi vuotta absolutistina!

Mediassa näkee yhä 
useammin otsikoita taide 

ja viihdealan artisteista, jotka ovat 
raitistuneet tai ainakin vähentäneet 
alkoholinkäyttöään. Heistä yksi 
on muusikko ja näyttelijä Heikki 
Silvennoinen, jolla alkoholitonta 
elämää on takana jo 26 vuotta.

Silvennoinen raitistui nelikymp
pisenä vuonna 1995, kun alkoho
liongelma oli viedä terveyden.

– Absolutistiksi ryhtyminen oli 
siihen aikaan niissä piireissä aika 
harvinaista. Nykyisin on paljon 
yleisempää, että keskiikäiset muu
sikot saattavat lopettaa alkoholin
käytön kokonaan, hän sanoo.

Nuoret ovat 
ammattimaisempia
Silvennoinen kertoo, että 1970–1980 
luvuilla osa esiintymislavoja 
kiertäneistä bändeistä oli kuului
sia reippaasta juomisesta, osa taas 
pilvenpoltosta ja muidenkin huu
mausaineiden käytöstä. Lisäksi oli 
niitä, jotka tekivät molempia, mutta 
myös niitä, jotka harrastivat lähinnä 
vain kevyttä tissuttelua.

– Silloin päihteiden käyttö kuului 
siihen kulttuuriin niin voimakkaas
ti, niin maailmalla kuin Suomessa
kin. Nykyisin nuorten bändit ovat 
ehkä aiempaa ammattimaisempia, 
mentaliteetti on toisenlainen, hän 
arvioi.

Yksi syy muutokseen lienee Sil
vennoisen mukaan se, että nuorilla 
on halu päästä pinnalle ja urallaan 
eteenpäin, mutta kilpailu musiik
kimaailmassa on paljon kovempaa 
kuin ennen. Siinä pärjätäkseen 
myös elämäntavoilla on merkitystä.

– Nuoret ovat nykyisin streitim
piä tuossa asiassa. Nykyään ollaan 
myös tarkempia siitä, mitä ja mil
loin syödään. Ja käydään salilla ja 
urheillaan.

On artisteja, jotka ovat jo nuores
ta saakka ”streittejä” eli eivät käytä 

lainkaan päihteitä. Lisäksi on niitä, 
jotka ovat vähitellen ryhtyneet vä
hentämään alkoholinkäyttöään tai 
tehneet Silvennoisen tavoin lopet
tamispäätöksen, kun käytöstä on 
tullut vakava ongelma. 

Lääkettä paniikkihäiriöön 
Heikki Silvennoisen alkoholion
gelma alkoi kehittyä 30 ikävuoden 
jälkeen, kun takana oli jo yli kym
menen vuotta muusikon uraa. Sitä 
ennen hän oli juonut maltillisesti.

– En ollut nuorena kova käyttä
mään alkoholia, koska sain siitä pa
hoja migreenejä. Toinen syy oli se, 
että ajoin usein keikkaautoa ja rou
dailin. Minulla oli myös periaattee
na, että kun olen keikoilla ja soitan, 
en alkoholia käytä. Myöhemmin se 
kyllä riistäytyi hallinnasta niin, että 

Nuorilla on halu päästä pinnalle ja 
urallaan eteenpäin, mutta kilpailu 
musiikkimaailmassa on paljon kovempaa 
kuin ennen. Siinä pärjätäkseen myös 
elämäntavoilla on merkitystä.
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aloin juoda keikoillakin.
Silvennoinen kertoo hakeneensa 

alkoholista helpotusta paniikki
häiriöön, joka oli vaivannut häntä 
parikymppisestä lähtien.

– Siihen aikaan paniikkihäiriötä 
ei diagnosoitu eikä siihen saanut 
sellaisia lääkkeitä kuin nykyisin. 
Alkoholi tuntui auttavan vaivaan 
humalatilassa, mutta krapulat oli
vat sen jälkeen kahta kauheammat 
ja laukaisivat paniikkihäiriön taas 
entistä helpommin.

Silvennoinen toteaa, että alkoho
linkäytöllä on taipumus lisääntyä ja 
niin kävi hänenkin kohdallaan. Hän 
nimittää itseään tuurijuopoksi, joka 
saattoi juoda useita päiviä putkeen.

– Se jatkui ja jatkui. Putket piteni
vät ja määrät kasvoivat, kunnes tuli 
herätyksen paikka.

Terveys meni edelle
Käännekohta tuli sairaalan tipu
tuksessa, johon Silvennoinen oli 
päätynyt saatuaan haimatulehduk

seen. Lääkäri oli todennut faktat ja 
kehottanut rajoittamaan alkoholin
käytön vastedes korkeintaan pariin 
saunaolueen. Silvennoinen ymmär
si, että jos haimatulehdus uusiutui
si, mahdollisuudet selviytyä siitä 
toistamiseen olisivat huomattavasti 
heikommat. 

– Sanoin, että en juo enää kos
kaan. Ymmärsin kyllä, että alkoho
listi voi alkaa juoda periaatteessa 
minä päivänä vain. Jokin varjelus 
minulla on kuitenkin ollut, etten ole 

Heikki Silvennoinen on vuo-
sien varrella soittanut useissa 
kokoonpanoissa. Näyttelijänä 
hänet tunnetaan sketsiohjel-
ma Kummelista.

Kuva: Harri Hinkka
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aloittanut. Enkä ole ottanut tilalle 
mitään korvaaviakaan aineita.

Silvennoinen sanoo päässeensä 
melko vähällä kuiville selviyty
misessä. Hän ei kokenut viinanhi
moa tai vieroitusoireita – ainakaan 
enää sen jälkeen, kun oli selättänyt 
viimeisen juomaputken jälkeisen 
krapulan.  

– Koska en ryypännyt nuoruus
vuosina, se periodi, jolloin dokasin 
oikein kunnolla, oli aika lyhyt. Mut
ta voin sanoa, että se oli hengenvaa
rallinen. 

Kateutta ja kunnioitusta
Myöskään henkinen sopeutuminen 
raittiuteen ei Silvennoisesta tun
tunut kovin vaikealta. Hän jatkoi 
ystävien tapaamista ravintolois
sa ja torjui sinnikkäästi saamansa 
juomatarjoukset. Hän ajatteli, että 
niin on vain alkuun tehtävä, kunnes 
ihmiset oppivat, että hän on asiassa 
tosissaan.

Päätös herätti oman alan pii
reissä Silvennoisen mukaan sekä 
kateutta että kunnioitusta. Osa 
tuttavista sanoi toivovansa, että 
pystyisi itse samaan. Myöhemmin 
hän onkin saanut olla tsempparina 
muutamille ystävilleen ja kollegoil
leen, jotka ovat jättäneet alkoholin.

– Olen siitä ylpeä. En moralisoi 
kenenkään tekemisiä, mutta näytän 
omalla esimerkilläni, että näinkin 
voi elää, ilman että kaikki menisi 
päin seiniä. Päinvastoin elämä voi 
olla ihan fressiä ja hauskaakin.

Matkan varrella on ollut myös 
ystäviä, joilta päihteet ovat vieneet 
hengen, joko välillisesti tai suoraan. 
Tapauksiin on Silvennoisen mukaan 
useimmiten liittynyt alkoholin ja 
rauhoittavien yhdistämistä tai muu
ta sekakäyttöä.

– Käy niin sanotusti työtapatur
ma, kuten meidän ammattikunnas
samme sanotaan.

Taiteilijuus velvoittaa?
Taitelijamyyttiin on vanhastaan liit
tynyt rappioromantiikkaa – velvoite 
viettää “huithapelielämää”, kuten 
Silvennoinen sanoo. Vielä 1990lu
vullakin runsas alkoholinkäyttö 
oli hänen kokemuksensa mukaan 

yleistä musiikki, teatteri ja eloku
vaalalla.

Ajatus siitä, että alkoholia käy
tettäisiin luovuuden herättämi
seksi ja ideoiden synnyttämiseksi, 
ei kuulosta Silvennoisesta tutulta. 
Hän huomauttaa, että luovaan am
mattiin liittyy paljon myös raakaa 
käytännön työtä. Esimerkiksi Kum
melia tehdessä aikaa kului muu 
muassa kuvauspaikkojen etsimi
seen, ja musiikin tekeminen vaatii 
lukuisia työtunteja studiossa.

Yhtäkään Kummelisketsiä ei 
Silvennoisen mukaan ole tehty 
kännissä.

– Siinä on ollut meillä aika tiukka 
raja. Kummelia tehtäessä ei käy
tetty päihteitä, mutta oli jokaisen 
oma asia, mitä teki vapaaaikana. 
Kun tein jotain duunia, saatoin olla 
pitkiä aikoja selvin päin. Mutta kun 
työ oli valmis ja vapaa koitti, sitten 
rävähti.

Silvennoinen pohtii, että luovas
sa työssä kyllä voi olla omat pai
neensa, joita joillakin lisää vaikeus 
yhdistää julkisuus ja siviilielämä. 
Hän itse mieltää julkisen roolinsa 
niin, että hänen tehtävänään on 
tuoda iloa ihmisille. Siitä syystä 
julkisuus ei hänestä ole tuntunut 
kuormittavalta – paitsi silloin, jos 
ihmiset esimerkiksi esiintymiskei
koilla ovat vahvassa humalassa ja 
käytös on siksi liian tunkeilevaa. 

Piilopommi vaanii yhä
Heikki Silvennoinen pitää tärkeä
nä päihteistä puhumista ja myös 
omien kokemustensa esiin tuomis
ta, koska liiallinen alkoholinkäyttö 
on yhä vakava ongelma Suomessa. 
Hän nimittää sitä taustalla vaani
vaksi piilopommiksi, jota kaikki 
eivät omalla kohdallaan edes tun
nista. 

– Se on suurempi ongelma, kuin 
miltä se näyttää. Minulle on peri
aatteessa sama, mitä ihmiset juovat 
tai käyttävät, mutta aina toivoisi, 
että kaikki löytäisivät jonkinlaisen 
tasapainon elämäänsä. Ainakaan 
alkoholi ei mielestäni sitä tuo.

Omaan päätökseensä Silvennoi
nen on tyytyväinen – eikä vähiten 
siksi, että ilman sitä hän ei oman 

arvionsa mukaan olisi enää hengis
sä. Muutos toi myös paljon uutta 
virtaa niin työhön kuin muuhunkin 
elämään. Vastaavanlaisen energia
buustin hän on nähnyt niissä ystä
vissään ja tuttavissaan, jotka ovat 
tehneet saman ratkaisun.

– Aloin muun muassa harrastaa 
pienkonelentämistä, ja ajoin rallia
kin jonkin aikaa. Nekin ovat vaaral
lisia lajeja, mutta eivät yhtä vaaralli
sia kuin viinanjuonti, Silvennoinen 
summaa. 

Kuka on  
Heikki Silvennoinen?
 » Heikki Silvennoinen on 67-vuotias 

kitaristi, laulaja, lauluntekijä, joka 
aloitti musiikon uransa Tabula 
Rasa -bändissä 1970-luvulla. 
Sittemmin hän soitti useissa 
muissakin yhtyeissä, muun 
muassa QStonessa. Lisäksi hän 
on tehnyt lukuisia sooloalbumeita 
ja toiminut musiikkialalla myös 
tuottajana. 

 » 1990-luvulla Silvennoisen koomi-
kon taidot tulivat tutuiksi tv-sarja 
Kummelista, jossa hän näytteli, 
kirjoitti sketsejä ja teki musiikkia. 
Kummelin tarina on jatkunut myös 
2000-luvulla muun muassa elo-
kuvina. Silvennoinen työskentelee 
edelleen musiikin parissa kitaristi-
na, säveltäjänä ja tuottajana.

Kuva: Jani Mahkonen



EHYT Teema16| 13

Hyvä päihdeohjelma  
tukee puheeksi ottamista
Työntekijä vaikuttaa poissaolevalta, vetäytyy porukasta,  
näyttää väsyneeltä eikä ei suoriudu tehtävistään kuten ennen. 
Voisiko syynä olla päihdeongelma?
Teksti: Helinä Kujala   Kuva: Päivi Mäensivu

Esihenkilön on syytä ottaa asia 
puheeksi, ja siihen työpaikan 
päihdeohjelma antaa hyvän 

tuen. Asian käsittely helpottuu, kun 
puheeksi ottamisen pelisäännöt on 
yhdessä mietitty ja kirjattu ylös.

Teollisuusliitto on hiljattain uu
distanut oman päihdeohjelmansa.

– Usein ihmisillä on pelko puut
tua, jos ongelmia tai epäilyjä ilme
nee. Päihdeohjelma antaa raamit, 
miten toimia, vaikka kaikkia tilan
teita ja variaatioita siinä ei voikaan 
tuoda esiin, sanoo liiton koulutus
asiantuntija Päivi Mäensivu.

Apua myös läheisille
Teollisuusliiton palveluksessa on 
pari sataa työntekijää, ja päihde
ohjelma koskee koko henkilöstöä 
johtoryhmää myöten. Mäensivu 
osallistui päihdeohjelman laatimi
seen, ja hän toimii myös työpaik
kansa päihdeyhdyshenkilönä.

– Ohjelmasta haluttiin tehdä 
mahdollisimman lyhyt, yksinker
tainen ja selkeä, jotta se on helppo 
ottaa käyttöön. 

Sähköisesti kaikkien saatavilla 
oleva päihdeohjelma esiteltiin hen
kilöstölle Teamsin kautta. Samalla 
muistutettiin siitä, että päihteiden 
käyttäjän läheisenkin on mahdollis
ta saada työpaikallaan tukea.

– Pidin hyvin tärkeänä tämän 
esiin tuomista, koska läheisiä on 
vielä paljon enemmän kuin päihtei
den käyttäjiä. Apua voi saada työ
terveyshuollon kautta, tai voi käydä 
juttelemassa päihdeyhdyshenkilön 
kanssa, Mäensivu sanoo.

Selkeät menettelytavat

Teollisuusliiton päihdeohjelmassa 
kerrotaan, miten päihdeongelmien 
ilmetessä menetellään. Puheek
si ottaminen ei välttämättä johda 
hoitoonohjaukseen, jos kyse on yk
sittäisestä ylilyönnistä. Jos ongelma 
toistuu, työntekijä saa kirjallisen va
roituksen, johon liittyy velvoite hoi
toon ohjautumisesta. Siitä kieltäyty
minen tai ongelmien jatkuminen 12 
kuukauden seurannan aikana voi jo 
johtaa työsuhteen päättämiseen.

Tavoitteena kuitenkin on päästä 
ongelmiin kiinni varhain. Esihenki
löillä on velvollisuus puheeksi otta
miseen, mutta myös työntekijöiden 
kuuluu kertoa, jos he havaitsevat 
työyhteisössään päihdehaittoja.

– Pelkkä ohjelma ei tuo rohkeut
ta puuttua, vaan asiaa täytyy myös 
pitää esillä. Päihteistä puhumista 
pitäisi arkipäiväistää, koska riippu
vuus on sairaus siinä missä muut
kin, Mäensivu toteaa.

Esihenkilöt ovat saaneet puheek
si ottamiseen koulutuksen ja voivat 
saada siihen tukea myös henkilöstö
päälliköltä. Työntekijät taas voivat 
kääntyä esimerkiksi päihdeyhdys
henkilöiden puoleen, joita organi

saatiossa on viisi. 
– Päihdeyhdyshenkilöt ovat 

meillä vielä uusi juttu, johon saim
me koulutusta EHYT ry:ltä, Mäensi
vu kertoo.

Rahapelihaitatkin mukaan
Päihdeohjelmaa tulee tarkastella 
säännöllisesti ja päivittää tarpeen 
mukaan. Teollisuusliitonkin ohjel
maa pitää Mäensivun mielestä vielä 
tarkentaa kattamaan muun muassa 
rahapelihaittojen ehkäisyn. 

– Päihdeohjelmamme on melko 
alkoholipainotteinen, koska alkoho
li on yhä suurin ongelma työpai
koilla ja yhteiskunnassa muutenkin. 
Mutta jos henkilöllä on rahapeli
ongelma, se varmasti alkaa ennen 
pitkää näkyä myös hänen työsuori
tuksessaan. 

Kun ohjelma on ajanmukainen 
ja sitä pidetään esillä, se ei ole vain 
“paperi, joka pitää tehdä”. Itse 
asiassa se on työpaikan tärkein väli
ne päihdehaittojen ehkäisyssä.

– Maailma muuttuu koko ajan, ja 
aina tulee myös uusia päihdeainei
ta. Siitäkin syystä ohjelman päivit
täminen on tärkeää, Mäensivu lisää. 

”Pelkkä päihdeohjelma ei tuo 
rohkeutta puuttua, vaan asiaa 
täytyy myös pitää esillä. ”

Päivi Mäensivu
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Muistilista läheisen 
päihteidenkäytöstä huolestuneelle
1. Ota huoli puheeksi

Kun huoli läheisen päihteidenkäytöstä 
herää, ota asia puheeksi, vaikka se tun
tuisikin vaikealta. Kysymällä osoitat, että 
välität läheisestäsi. Päihteitä ongelmalli
sesti käyttävä voi havahtua muuttamaan 
käytöstään ja etsimään tukea, kun hän 
huomaa aiheuttavansa huolta muille. 
Puhu asiasta suoraan, mutta ystävällises
ti. Voit aloittaa keskustelun oman koke
muksesi kautta: ”Olen huomannut, että 
juot nykyään myös arkipäivisin. Olen 
huolissani sinusta.” 

2. Et ole vastuussa läheisesi 
päihteidenkäytöstä
On tavallista, että läheinen kieltää ongel
mansa ja etsii siihen syytä ja oikeutusta 
itsensä ulkopuolelta, esimerkiksi syyttä
mällä muita. Saatat kokea syyllisyyttä ja 
pohtia, aiheutatko itse toisen päihteiden
käytön ja pitäisikö sinun muuttua. Et ole 
vastuussa läheisesi huonostakaan käytök
sestä, eikä sinun tarvitse hävetä tai yrittää 
piilotella ongelmaa. 

3. Toisen puolesta ei voi raitistua
Toipuminen päihdeongelmasta edellyttää 
sitä, että päihteitä käyttävä itse havahtuu 
tilanteeseen, myöntää ongelman ja haluaa 
muutosta. Usein myös ammattiapu ja 
vertaistuki ovat tarpeen. Jos läheisesi ei 
ole valmis ottamaan apua vastaan, et voi 
pakottaa häntä siihen. Voit etsiä tietoa 
palveluista ja rohkaista tuen hakemiseen, 
mutta motivaation täytyy lähteä ihmises
tä itsestään. Pyri säilyttämään keskuste
luyhteys ja ole valmiina tukemaan silloin, 
kun toinen on valmis muutokseen. Enem
pää et voi tehdä. 

4. Älä mahdollista 
päihteidenkäyttöä

Älä mahdollista päihteidenkäytön 
jatkumista esimerkiksi antamal
la läheisellesi rahaa, jolla hän voi 
ostaa lisää päihteitä. Jos haluat 
tukea läheistäsi, voit antaa hänelle 
jotain konkreettista, kuten ruokaa. 
Älä myöskään valehtele läheisesi 
puolesta, peittele hänen virhei
tään, keksi tekosyitä tai tee asioita 
hänen puolestaan. Tämä suojelee 
päihteiden käyttäjää haitallisella tavalla. 
Vahingollinen kierre ei katkea, jos läheise
si ei joudu ottamaan vastuuta teoistaan ja 
kohtaamaan niiden seurauksia.

5. Sinä olet arvokas
Muista pitää huolta itsestäsi. Panosta 
omaan hyvinvointiisi ja jaksamiseesi. 
Pidä yhteyttä ystäviin ja läheisiin, har
rasta ja tee asioita, jotka tuottavat sinulle 
iloa. Myös sinulla on oikeus saada apua 
ja tukea. Hyödynnä terveydenhuollon, 
järjestöjen ja vertaistuen tarjoamat mah
dollisuudet.

6. Tunnista omat rajasi 
Jokainen on oman elämänsä paras asian
tuntija. Tiedät itse, kuinka paljon voit 
tehdä ja minkä verran jaksat. Jos tilanne 
käy liian raskaaksi itselle tai läheinen 
ei ole valmis hoitamaan itseään, ei ole 
väärin irrottautua kokonaan. Jokaisen on 
nostettava oma hyvinvointi elämänsä tär
keimmäksi asiaksi. Se ei ole läheisen hyl
käämistä, vaan joskus ainoa keino auttaa 
häntä havahtumaan tilanteeseensa.

Suomalaisista joka neljäs (26 %) 
on ollut viime vuoden aikana 

huolissaan jonkun läheisen tai 
lähipiiriin kuuluvan henkilön 

alkoholinkäytöstä. 
Tiedot käyvät ilmi Kantarin kyselytutkimuksesta 
(2021), johon vastasi 1004 ihmistä.  
Kyselyn teetti Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Haluatko keskustella läheisesi päihteidenkäytöstä? Soita maksuttomaan EHYTin päihde-
neuvontanumeroon 0800 900 45, saat apua päihdetyön ammattilaisilta ympäri vuoro-
kauden, vuoden jokaisena päivänä. Soittaminen on anonyymia ja luottamuksellista.
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JOHANNA POHJOLA

Häpeä puhkaistaan 
puhumalla

Lapsena häpesin isäni juomista. Uskoin olevani ainoa alkoholis
tin lapsi lähipiirissäni. Tajua yks juttu äläkä kerro kellekään! us
kouduin päiväkirjalleni 11vuotiaana. Luokkatoveri oli nähnyt 
isäni kaupungilla, ja olin kauhuissani. Pelkäsin salaisuuteni 

paljastumista ja yksin jäämistä.
Perheessämme jokainen kantoi yhteistä salaisuutta yksin. Emme 

juuri puhuneet isän juomisesta keskenämme, saati sen aiheuttamasta 
pelosta, vihasta, surusta ja pettymyksistä.

Puhumattomuus ja tunteiden sivuuttaminen ovat päihderiippuvais
ten läheisten inhimillisiä selviytymiskeinoja. Ne ovat tuhoisia, koska 
niiden ansiosta riippuvuus saa jatkua kenenkään siihen puuttumatta. 
Samalla läheinen jää tuskansa kanssa yksin.

Häpeä on luonnollinen perustunne, jota syntyy päihderiippuvuudes
sa lähes väistämättä, kun ihminen toimii hyvinvointiaan vastaan. Hä
peä kasvaa, kun päihteenkäyttöä ei pysty lopettamaan eikä ymmärrä 
miksi. Tunne tarttuu helposti perheessä. Läheisen halu auttaa ja suojella 
päihderiippuvaista kietoo hänet samaan häpeän, salailun ja valehtelun 
vyyhtiin.

Lisäksi yhteiskunnassamme on vallalla käsitys, jonka mukaan päih
deriippuvaiset ovat heikkoja ja moraalittomia ihmisiä. Tämä johtuu 
riippuvuuksien heikosta ymmärtämisestä: pidämme usein pakon
omaistakin päihteenkäyttöä tietoisena valintana ja tahdonalaisena 
toimintana. Sellainen on helppo tuomita, ja tuomitseminen lisää häpeää 
entisestään.

Häpeän traaginen viesti on, että tällaista ei tapahdu kenellekään 
muulle. Tästä tulee visusti vaieta! Ajatus ei voisi olla katalampi, sillä 
salailu se vasta eristäytymiseen johtaakin.

Suomessa on satojatuhansia päihderiippuvaisten läheisiä, ehkä jopa 
pari miljoonaa. Siihen nähden on hämmentävää, miten moni aikuinen
kin uskoo olevansa tuntemuksineen yksin. Tiedän sen koskettavista 
palautteista, joita olen saanut lukijoilta teoksestani Isä pullossa.

Minä ymmärsin vasta aikuisena, että isäni alkoholismi ei todella
kaan ole minun häpeäni. Se ei myöskään ole isäni häpeä vaan yleinen 
sairaus, josta voi toipua. Ymmärsin sen, kun aloin jakaa kokemuksiani 
muiden saman kokeneiden kanssa. 

Häpeän paise puhkaistaan juurikin puhumalla. Totuuden ääneen 
sanomisella on valtava voima. Kun häpeällisiä asioita jakaa turvalliselle 
ihmiselle tai vertaistukiryhmälle, ne saavat mittasuhteet ja rohkaisevat 
yleensä muitakin puhumaan. Kun läheinen lopettaa salailun ja valehte
lun, saattaa jopa itse riippuvainen havahtua ongelmaansa.

On myös viisasta harjoitella muiden häpeän ja haavoittuvuuden 
vastaanottamista. Mitä enemmän käsittelemme omaa häpeäämme, sitä 
myötätuntoisempia kuuntelijoita meistä tulee. Samalla rakennamme 
yhteiskuntaa, jossa ihmisyyden inhimillisistä varjopuolista on turvallis
ta ja hyödyllistä puhua.

Johanna Pohjola
tietokirjailija ja toimittaja

Kuva: Markko Hämäläinen

Suomessa on 
satojatuhansia 
päihderiippuvaisten 
läheisiä, ehkä jopa 
pari miljoonaa. 
Siihen nähden on 
hämmentävää, miten 
moni aikuinenkin 
uskoo olevansa 
tuntemuksineen yksin.
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Kohti    yhtenäisiä 
hoitopolkuja
Päihdepalvelujärjestelmää on rakennettu eri 
alueilla niiden omien tarpeiden ja näkemysten 
mukaan. Järjestelmä on monitahoinen ja 
pirstaleinen. Myös eri-ikäisten asiakkaiden 
hoitotarpeet ja läheisten tuen tarve tulisi ottaa 
huomioon nykyistä paremmin.
Teksti: Minna Saano   Kuvitus: Henna Ryynänen

THL:n kehittämispäällik
kö Anu Vähäniemen vas
tuualuetta soteuudistuksessa 

ovat mielenterveys ja päihdepal
velujen kehittäminen. Miten hän 
katsoo nykyistä päihdepalvelujär
jestelmää, sen haasteita ja ongelma
kohtien kehittämistä?

Yksi haaste on hänen mukaan
sa asiakkaan läheisten huomioon 
ottaminen. Hoitopolku lähtee aina 
asiakkaasta, mutta päihdeongelma 
vaikuttaa voimakkaasti myös per
heeseen, lapsiin ja muihin läheisiin. 

– Heille on tarjolla erilaisia ohjel
mia, mutta otetaanko läheiset huo
mioon jo silloin, kun ihminen roh
kaistuu ensi vaiheessa hakemaan 
ongelmaansa apua? Ei riittävästi, 
Vähäniemi sanoo ja kertoo, että 
asiasta on tullut kentältä kritiikkiä.

Eri-ikäisillä eri tarpeita
Päihdepalvelujen asiakasryhmät 
ovat hyvin erilaisia jo iänkin pe
rusteella – on nuoria, työikäisiä ja 
eläkeläisiä. 

– Millaisia eritystarpeita on 
nuorilla? Onko mukana huumeko
keiluja tai jo vakiintunutta käyttöä, 
millainen on nuoren elämänhallin
ta ja tukiverkosto, miten opinnot 
sujuvat, onko vaarana tipahtaminen 
ulos järjestelmästä? Näitä näkökul
mia täytyisi tunnistaa ja aktiivises
ti kartoittaa, kun nuori hakeutuu 
avun piiriin.  

Työssä käyvien joukkoon kuuluu 
niin pienten lasten vanhempia kuin 
keskiikäisiäkin ihmisiä, joilla on 
rahaa ja vapaaaikaa.

 – Joukko on hyvin heterogeeni
nen. Perustason palveluissa pitäisi 

tunnistaa, jos ongelmia on. Mutta 
kovin usein ei ole terveystarkas
tuksia, joissa päihteidenkäyttöä 
tarkastellaan. Monet voivat käyttää 
päihteitä pitkäänkin, ennen kuin se 
huomataan. 

Uusi ryhmä ovat niin sanotut 
kosteat sukupolvet, jotka ovat tottu
neet käyttämään päihteitä.  Eläk
keelle jäätyään he käyttävät niitä 
edelleen, vaikka elimistö ei kestä 
samalla tavalla kuin aikaisemmin.
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– Palvelujärjestelmän haaste 
onkin, miten eri ikäryhmien eri
tyispiirteet ja tarpeet tunnistetaan, 
pystytään ottamaan huomioon ja 
tuottamaan kullekin oikeanlaista 
tukea ja hoitoa.

Tavoitteena saumaton 
yhteistyö
– Meillä on varmaan yhtä monta 
hoitopolkua, kuin on ihmistä ja 
heidän tarpeitaan, Anu Vähäniemi 
toteaa. 

Päihdepalveluja tarjotaan perus 
ja erityistason palveluissa sekä 
arkea tukevina palveluina, kuten 
asumisen tukena. Palvelut sisältä
vät erilaisia hoitotahoja, esimerkiksi 
perustason palveluissa selviämis ja 
katkaisuhoidot, matalan kynnyksen 
palvelut, terveysneuvonnan, netti
terapiat ja omaapuryhmät. 

Hoitopolulle ohjaudutaan tietty
jen, esimerkiksi lääketieteellisten, 
kriteerien perusteella. Päihdetyö 
on myös sosiaalihuollon lainsää
dännön alaista, ja koska kyseessä 
on kokonaisvaltainen ongelma, 
terveydenhuollon tarjoama hoito ei 
useinkaan riitä, vaan voidaan tarvi
ta erilaista arjen hallinnan tukea.

– Kenttä on pirstaleinen, siinä 
on monenlaista ja monentasoista 
toimintaa. Eri tahojen pitäisi tehdä 
saumatonta yhteistyötä yhtenäisen 
hoitopolun luomiseksi, mutta nyt 
ongelmia voi tuottaa eri organisaa
tiorakenteissa työskentely.

Alueellisesti ongelma on helpot
tumassa, kun hyvinvointialueen 
toimijat tulevat palvelemaan saman 
organisaation sisällä. 

Kullanarvoiset järjestöt
Julkisten ja ostopalvelujen ulkopuolella päihdepalveluja tuottavat monet 
järjestöt. Anu Vähäniemen mukaan niiden työ on kullanarvoista.

– Järjestöt eivät korvaa hoitoa mutta voivat tarjota vertaistukea, ko-
kemusasiantuntijoiden apua ja erilaista toimintaa päihteiden tilalle. Ne 
tukevat ihmisiä arjessa. Järjestöyhteistyö on ehdottomasti otettava huo-
mioon päihdepalvelujen hoitopolkuja kehitettäessä, Vähäniemi toteaa.

– Tavoitteena on, että jatkossa 
organisaatiorajoihin liittyvät esteet 
poistuvat ja yhteistyö paranee. 

Moninaiset toimintamuodot
Hoitopolkujen sisällä erilaisia työ 
ja toimintamuotoja ovat muun 
muassa omahoidon tukeminen, 
yksilötyö, perhetyö ja monialainen 
verkostotyö. Muodot määräytyvät 
asiakkaan tarpeen mukaan. 

Erityisesti Vähäniemi nostaa 
esiin ne asiakkaat, joilla on saman
aikaisesti sekä päihde että mielen
terveysongelma.

 – Kun ongelmat yhdistyvät, on 
syytä kysyä, tunnistetaanko mo
lemmat. Ettei hoidettaisi pelkäs
tään masennusta, vaan osattaisiin 
selvittää myös päihteidenkäyttö. Ja 
päinvastoin.

Hänen mukaansa yksi päih
depalvelujen haaste onkin mie
lenterveys ja päihdeongelmien 
samanaikainen hoitaminen sekä sen 
integraatio muuhun palvelujärjes
telmään.

Painopiste ehkäisevässä 
työssä
Soteuudistuksen tavoitteiden mu
kaisesti hyvinvointialueiden sisälle 
kehitetään monimuotoisia ja alaisia 
päihdepalveluja sekä ehkäisevää 
työtä. 

– Tunnistetaanko päihdeongel
ma riittävän ajoissa, otetaanko asia 
puheeksi, miten ehkäisevä päihde
työ tuodaan kouluihin, neuvoloi
hin, työpaikoille? Mitä ehkäisevä 
päihdetyö tarkoittaa arjessa ja miten 
se otetaan esille yhteiskunnassa 
ylipäätään, Vähäniemi luettelee. 
– Näitä kysymyksiä parhaillaan 
pohditaan.  



vuoropuhelu
MINNA SAANO
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Luottamus  
kantaa kuntoutumisen tiellä

Psykiatrinen sairaanhoitaja 
Virpi Yli-Orvola työsken
telee kolmivuorotyössä 
päivystävällä osastolla 

lastensuojeluyksikkö Päiväperhos
sa Tampereella. Yksikön asiakkaat 
ovat päihderiippuvaisia raskaana 
olevia naisia ja lapsiperheitä, joiden 
vanhemmilla on päihteidenkäyttöä.

Kimmo Puhakainen toimii koke
musasiantuntijana Lappeenrannan 
päihdeklinikalla, samassa paikas
sa, jossa hän itsekin oli aikoinaan 
asiakkaana. 

Työpäivänsä päätteeksi Yli 
Orvola ja Puhakainen keskustelivat 
etäyhteydellä kokemuksistaan ja 
näkemyksistään työstä päihdeasiak
kaiden parissa. 

Mitä työhösi kuuluu?
Virpi Yli-Orvola (VY): Työni on 
moninaista. Akuuttivaiheessa arvi
oin asiakkaan fyysisen ja psyykki

sen kunnon, tarvitaanko lääkärin 
konsultointia, lääkehoitoa. Hoito
ideologiamme on terapeuttinen al
lianssi; kuljen asiakkaan ja perheen 
rinnalla, kuuntelen ja tuen päihteet
tömyyttä monin keinoin. 
Kimmo Puhakainen (KP): Neljänä 
päivänä viikossa otan asiakkaita 
vastaan. Yhtenä päivänä käyn eri 
yksiköissä ja ryhmänohjauksissa. 
Joka toinen tiistai pidän vastaanot
toa Imatran päihdeklinikalla. Työ
höni kuuluvat puheenvuorot semi
naareissa ja koulutustilaisuuksissa, 
ja osallistun myös uusien kokemus
asiantuntijoiden kouluttamiseen.

Mitkä ovat keskeisiä 
auttamiskeinojanne?
KP: Painopiste on motivoinnissa. 
Yhdistän omaa tarinaani asiakkaan 
tarinaan, jotta hän ymmärtäisi sitä 
kautta tilansa ja päihderiippuvuus
sairautensa. 

VY: Meitä ohjaa kolme kovaa koota: 
kohtaaminen, kiinnittäminen ja 
kannattelu. Hyvän kohtaamisen 
avulla pyritään saamaan asiakas 
kiinnitettyä Päiväperhoon ja ym
märtämään oma päihderiippuvuu
tensa. Auttamisessa keskeistä on 
rakentaa luottamusta, herättää mo
tivaatiota ja tukea vanhemmuutta.
KP: Juuri luottamuksen syntyminen 
oli omalla hoitopolullani erityisen 
tärkeää – se, että luotti hoitajaan ja 
pystyi olemaan rehellinen. Päih
demaailmassa kun oli tottunut 
elämään valheessa. Arvostin sitä, 
että hoitaja puhui asioista niiden 
oikeilla nimillä, ei kierrellyt. Silloin 
voitiin rehellisesti puhua sairau
desta.
VY: Juuri niin. Valehtelu ei kanna 
eikä johda mihinkään. Rehellises
ti puhumalla saa apua paremmin, 
vaikkei se ole aina helppoa.

Psykiatrisen sairaanhoitajan Virpi 
Yli-Orvolan mielestä tärkeintä 
päihdeasiakkaan kohtaamisessa 
on tasavertaisuus ja ystävällisyys 
– se, että on ihminen ihmiselle.

”Meitä ohjaa 
kolme kovaa koota: 
kohtaaminen, 
kiinnittäminen ja 
kannattelu.”

Luottamus ja motivaation herääminen ovat tärkeitä tavoitteita 
sekä Virpi Yli-Orvolan että Kimmo Puhakaisen työssä. 
Palkitsevaa on, kun päihderiippuvainen asiakas on oivaltanut 
muutoksen tarpeen ja kuntoutuminen etenee.

Kuva: Sara Pihlaja
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Mikä on tärkeintä 
päihdeasiakkaan 
kohtaamisessa?
KP: Kiireettömyys. Kun asiakas 
tulee ensi käynnille, kiireettömyy
den ja aidon kiinnostuksen pitää 
huokua siinä tilanteessa. Samoin 
kunnioitus asiakkaan tavoitteita 
kohtaan, vaikka ne eivät itsestä rea
listisia olisikaan.
VY: Tasavertainen kohtaaminen, olla 
ihminen ihmiselle. Kohdata lem
peästi, kulkea rinnalla, olla ystäväl
linen ja ymmärtäväinen. Syyllistää 
ei tarvitse missään vaiheessa, vaan 
ymmärtää, että siellä taustalla on 
riippuvuussairaus.  

Mikä työssäsi on 
haasteellisinta?
VY: Kovinta on kuulla oman asiak
kaan menehtymisestä. Haasteellista 
taas se, kun asiakas tulee kolmatta, 
neljättä, viidettä kertaa takaisin. 
Jokainen kerta on kuitenkin uusi 
alku, jolloin lähdetään puhtaalta 
pöydältä. Haasteita aiheuttaa myös 
hoitopaikkojen puute. 
KP: Ehdottomasti se, kun asiakas 
ei näe omaa tilannettaan. Auttami
nen on silloin vaikeaa. Toinen kova 
haaste on yrittää saada läheiset 
ymmärtämään, mikä on auttamista, 
mikä päihteidenkäytön mahdollis
tamista. Ei ole helppo kertoa, että 
tuon, mitä teette, pitää loppua.
VY: Yhdyn tuohon. Ne ovat vaikeita 
kohtia, kun on sanottava läheiselle, 
että nyt täytyy mahdollistamisen 
loppua. 

Mikä työssäsi palkitsee?
KP: Se, kun asiakas on havahtu
nut ymmärtämään oman tilansa ja 
päihderiippuvuutensa ja raittius 
on alkanut kantaa. Ammattilaisten 
palaute on ollut tosi palkitsevaa, 
samoin ryhmien vastaanotto ja 
nuorten kanssa työskenteleminen. 
Samoin kuin se, että ollaan kiin
nostuneita kokemusasiantuntijan 
työstä. 
VY: Hyvin pitkälti samanlaiset asiat: 
asiakkaan oivallus ja tahtotila muu
tokseen, eheytyminen hoitopolulla 
ja kuntoutuksen eteneminen. Kun 
päihde ei ole enää ykkösasia, vaan 

Jossain vaiheessa varmasti on pulaa 
resursseista.
VY: Päihderiippuvuus ei viikossa 
eikä kahdessa poistu. Pitempiä lai
toshoitojaksoja tarvittaisiin, mutta 
ne ovat kiven alla.

Mitä päihdehuollon 
ammattilaiset ja 
kokemusasiantuntijat voivat 
oppia toisiltaan?
KP: Sen olen oppinut, että ammatti
laisetkin ovat ihmisiä, eivät yliih
misiä, joille ei koskaan tapahdu 
mitään. Siellä ammattilaisuuden 
takana on aina ihminen.
VY: Kun ihminen on omissa nahois
saan kokenut päihderiippuvuuden, 
hän tietää, mitä se on ja miten siitä 
voi päästä jaloilleen. Se on arvokas
ta tietoa meille ammattilaisille. 

on lasten iloa ja yhteistä leikkiä 
vanhempien kanssa. Se palkitsee.

Millaisena näet 
päihdeasiakkaiden 
mahdollisuudet saada apua?
KP: Meillä on hyvä tilanne. Palve
luihin pääsee matalalla kynnyksel
lä, ei tarvita lähetettä, ja ajan saa 
nopeasti. Mielenterveys ja päih
depäivystys on jatkuvasti auki. 
Aina saa apua.  
VY: Raskaana olevien ja perheiden 
tilanne on Päiväperhon ansiosta 
hyvä. Meillä on 24/7 auki oleva 
kriisiosasto, ja matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkaan voi tulla neljä
nä päivänä viikossa.
KP: Suonensisäisten huumeiden 
käyttäjien määrä lisääntyy jatku
vasti, yhä nuorempia ja nuorem
pia käyttäjiä tulee vastaanotoille. 

Kokemusasiantuntija 
Kimmo Puhakainen 
pitää työssään suurim-
pana haasteena sitä, 
jos asiakas ei näe omaa 
tilannettaan. – Autta-
minen on silloin vaikeaa, 
hän sanoo.

”Painopiste on motivoinnissa. Yhdistän 
omaa tarinaani asiakkaan tarinaan, jotta 
hän ymmärtäisi sitä kautta tilansa ja 
päihderiippuvuussairautensa.”

Kuva: Minna Mänttäri
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Oikeus  
hyvään palveluun  
koskee kaikkia
Sosiaali- ja 
potilasasiamies on 
työssään kuntalaisten 
oikeuksien sekä 
hyvän palvelun ja 
kohtelun asialla. Osa 
yhteydenotoista koskee 
päihdepalveluja.
Teksti Helinä Kujala

Helsingin kaupungin so
siaali ja potilasasiamies 
Sari Herlevi auttaa asi
akkaita ja potilaita, jotka 

ovat syystä tai toisesta tyytymättö
miä sosiaali ja terveydenhuollossa 
saamaansa hoitoon, palveluun tai 
kohteluun. Pieni osa hänen ja kah
den samaa työtä tekevän kollegan 
saamista yhteydenotoista koskee 
päihdepalveluja. 

– Mielenterveys ja päihdepalve
luja koskevia yhteydenottoja tulee 
meille muutama sata vuodessa. 
Niistä noin kolmasosa niistä liittyy 
päihdepalveluihin, yleisimmin kor
vaushoitoon, Herlevi kertoo.

Kyse voi olla esimerkiksi siitä, 
että asiakkaan mielestä korvaus
hoito ei ole tarpeeksi joustavaa tai 
yksilöllistä. Hoitokäytännöt voivat 
vaihdella eri paikoissa, mikä voi 
herättää potilaassa epätietoisuutta. 
Hän saattaa kysyä esimerkiksi mah
dollisuuksista vaihtaa hoitopaikkaa.

– Lisäksi yksittäisiä päihdepal
veluihin liittyviä yhteydenottoja on 
tullut esimerkiksi siitä, että asiak
kaan on ollut vaikea päästä vie
roitushoitoosastolle. Tai siitä, että 
terveysasemalta ohjataan päihde
poliklinikalle vahvojen lääkkeiden 
käytön arviointiin, Herlevi mainit
see.
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Jo keskustelu voi auttaa 
Jokaisessa kunnassa on sosiaaliasia
mies, joka neuvoo kuntalaisia sekä 
julkisten että yksityisten sosiaali
huollon palveluista. Potilasasiamies 
taas on toimintayksikkökohtainen 
tehtävä. Helsingissä sosiaali ja 
potilasasiamiehen tehtävät yhdis
tettiin vuonna 2017. Herlevi toimii 
siten sekä sosiaaliasiamiehenä että 
kaupungin sosiaali ja terveystoi
men yksiköiden potilasasiamiehe
nä. 

– Molemmissa tehtävissä ollaan 
asiakkaan ja potilaan oikeuksien 
sekä hyvän kohtelun ja palvelun 
asialla. Tiedotamme heidän oikeuk
sistaan ja neuvomme heitä esimer
kiksi lakien soveltamisesta.

Tavoitteena on, että tyytymät
tömyyttä aiheuttanut asia saatai
siin ratkaistua siellä, missä se on 
syntynyt. Se tarkoittaa keskustelua 
hoitoa antaneen henkilökunnan 
ja tarvittaessa esihenkilön kanssa. 
Asiakkaan luvalla myös sosiaali ja 
potilasasiamies voi olla yhteydessä 
hoitopaikkaan tai osallistua neuvot
teluun, jossa on mukana sekä asia
kas että hoitopaikan edustaja.

– Nopeimmin asiat ratkeavat 
siellä, missä hoitoa annetaan. Mo
nesti päästään yhteisymmärryk
seen, kun asioista keskustellaan 
avoimesti.

Jos keskustelu ei tuota tulos
ta, asiakas voi tehdä hoitotaholle 
muistutuksen. Senkin laatimisessa 
sosiaali ja potilasasiamies tarvit
taessa auttaa.

Herlevi kertoo suosittelevansa 
muistutuksen laatimista, vaikka 
asiakas tai potilas voi tehdä suoraan 
myös kantelun valvovalle viran
omaiselle, esimerkiksi aluehallin
tovirastolle. Vastauksen saaminen 
kanteluun saattaa kuitenkin kestää 
huomattavan pitkään, jopa vuoden.

– Jos erimielisyys ei selviä kes
kustelemalla toimintayksikössä, 
muistutus on nopea keino tuoda 
epäkohdat toiminnasta vastaavan 
esihenkilön tietoon. Siihen potilas 
saa vastauksen noin kuukaudes
sa. Toki senkin jälkeen voi tehdä 
kantelun, jos muistutukseen saatu 
vastaus ei tyydytä.

”Nopeimmin asiat ratkeavat siellä, 
missä hoitoa annetaan. Monesti 
päästään yhteisymmärrykseen, 
kun asioista keskustellaan 
avoimesti.”

Ongelmat yhä 
monitahoisempia
Myös päihteiden käyttäjien läheiset 
voivat olla yhteydessä sosiaali ja 
potilasasiamieheen, jos he kaipaa
vat neuvontaa läheisen oikeuksista, 
esimerkiksi hoitoon pääsystä. Yh
teyttä voi ottaa myös anonyymisti, 
ja asiat käsitellään aina luottamuk
sellisesti.

Sari Herlevi toivoo, että sosiaa
li ja potilasasiamiehen palvelut 
tulisivat kuntalaisille entistä tutum
miksi. Ongelma on toisaalta se, että 
vaikka tietoa olisikin, kaikilla ei ole 
voimavaroja ryhtyä selvittämään 
oikeuksiaan.

– Osa kuntalaisista pystyy it
senäisesti esimerkiksi tekemään 
muistutuksia ja selviää sähköisestä 
asioinnista. Osa taas on monisai
raita ja tarvitsee tukea palvelujen 
käyttämiseen sekä saadakseen 
hyvää hoitoa, palvelua ja kohtelua. 
Kaikkiaan asiakkaiden ja potilaiden 
tietoisuus omista oikeuksistaan on 
kyllä lisääntynyt. 

Herlevi on toiminut tehtäväs
sään vuodesta 2015. Tänä aikana 
asiakkaiden ongelmat ovat hänen 
mielestään monimutkaistuneet.

– Heillä voi olla yhteys moneen 

työntekijään eri palveluissa, esimer
kiksi terveydenhuollossa, lasten
suojelussa, päihdepoliklinikalla ja 
erikoissairaanhoidossa. Kysymys 
on siitä, miten heitä pystyttäisiin 
yhteistyössä auttamaan ja mikä on 
se kaikkein akuutein ongelma. 

Näissä tilanteissa asiakas helpos
ti kokee tulevansa pompotelluksi 
niin, että kenelläkään ei ole vastuu
ta kokonaisuudesta.

Työssä oppii aina uutta
Sari Herleville hyvä hetki työssä 
on, kun hän pystyy olemaan avuksi 
yhteydenottajalle. Usein jo pelkkä 
keskustelu puhelimessa selkeyttää 
asiakkaan ajatuksia siitä, miten hän 
lähtee viemään asiaansa eteenpäin.

Toinen ilon aihe on uuden oppi
minen. 

– Koska lait ja koko yhteiskun
ta muuttuvat, tässä työssä oppii 
koko ajan. Esimerkiksi nyt valmis
taudumme soteuudistukseen. On 
pystyttävä ajan tasalla muutoksista 
ja siitä, miten ne vaikuttavat potilai
den ja asiakkaiden elämään ja pal
veluihin. Se on tämän työn suola, 
hän toteaa. 
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fakta
Tutkittua tietoa

ALKOHOLI 
Noin 13 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä käyttää 
alkoholia niin, että heillä on kohonnut pitkäaikaisten 
terveyshaittojen riski. 

Korkea riski 5 % (n. 207 000 hlö) ja 

8 % kohtalainen riski (n. 357 000 hlö).

(Alkoholijomien kulutus 2020, Tilastoraportti 7/2021, 
7/2021)

Alkoholijuomien kulutus 100prosenttisena alko holina 
15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 2020 oli  
9,2 litraa. Jos tämän muuttaa alkoholiannoksiksi,  
se tekee yhteensä 

575 annosta vuodessa 
jokaista 15 vuotta täyttänyttä kohti 

(kuukaudessa 48 annosta, viikossa 11 annosta). 

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kannabis

Rauhoittavat, uni- ja kipulääkkeet ei lääkinnälliseen tarkoitukseen

Amfetamiini

Ekstasi

Kokaiini

Dopingaineet

HUUMEET
Kannabista ja muita aineita joskus elämänsä aikana kokeilleiden tai käyttäneiden 
osuudet 15–69vuotiaassa suomalaisessa väestössä vuosina 1992–2018, %.
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HOITOTYÖ

Päihteiden käyttäjien hoito terveydenhuollossa:

Päihdetyö perusterveydenhuollossa 2018–2020  
(asiakkaiden lukumäärä) 

Erikoissairaanhoidon avohoito 2018–2019  
(potilaiden lukumäärä)

2017 2018 2019

Alkoholisairaudet 19 979 20 454 21 573

Huumesairaudet 8 163 8 433 9 110
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Ihmisten asialla
Pitkään EHYTin Elokolon toiminnassa mukana 
ollutta Pentti Aittokalliota ei suotta kutsuta 
Pirkkalan Hurstiksi. Viime kesänä 80 vuotta 
täyttänyt mies on jo lähes 25 vuotta huolehtinut 
siitä, että lähikauppojen hävikkiruokatoimitukset 
päätyvät Elokoloon jaettaviksi.
Teksti: Maarit Seeling   Kuva: Riitta Sattilainen

anlaittoon. Iltapäivällä hän palaa 
hakemaan tyhjiksi jääneet pakka
uslaatikot peräkärryllä ja vie ne 
kierrätykseen.

– Aika usein, ehkä kaksi kol
me kertaa viikossa, käy niin, että 
noudettavaa on viikon muinakin 
päivinä. Menen myös silloin, koska 
kaupoista soitetaan suoraan minul
le, että tulisinko hakemaan. Muu
ten ihan hyvä ruokatavara menisi 
hukkaan.

Avuntarve kasvussa
EHYT ry:n paikallisyhdistys valitsi 
Aittokallion vuoden 2017 vapaaeh
toiseksi. Aktiivinen toimija on vuo
sien kuluessa toiminut Elokolossa 
monessa tehtävässä: tukihenkilönä, 
tapahtumajärjestäjänä, jakelussa – 
tuskin löytyy hommaa, johon hän ei 

olisi jossain vaiheessa tarttunut. 
Kaikesta näkemästään ja kuu

lemastaan hän ei halua puhua. 
Luottamukselliset asiat pysyvät 
sellaisina. 

Elokolossa kävijöiden ikähaaruk
ka vaihtelee Aittokallion mukaan 
lapsista 100vuotiaisiin – hiljattain 
eräs kävijä oli juuri täyttänyt 101 
vuotta. 

Pirkkalan Elokolossa voi kahvi
tella, lukea päivän lehdet tai vain 
jutella muiden kanssa. Kävijöiden 
käytössä on muun muassa pieni 
kirjasto sekä verkkoyhteyksin va
rustettu tietokone ja tulostin, joiden 
käyttöön saa opastusta.

– Ihmisten tarpeet ja syyt vaihte
levat, eikä niitä Elokolossa kysellä. 
Ruokaavun tarvitsijoiden määrä 
tosin näyttää lisääntyvän. Muutama 
vuosi sitten kasseja kävi hakemassa 
50–70 ihmistä kerralla, nyt hakijoita 
on 80–100. Ilmeisesti yhteiskunnan 
rahanjako ei osu ihan tasaisesti, Ait
tokallio pohtii. 

Hän asuu vaimonsa kanssa oma
kotitalossa, jossa myös riittää yhtä 
ja toista puuhattavaa. 

– Vapaaehtoistyö on minulle ren
toutumistapa, pääsen sen ansiosta 
irtautumaan arjen ympyröistä ja 
tekemään välillä vähän muutakin, 
Aittokallio toteaa. 

Elokolo-kohtaamispaikkoja on Pirk-
kalan lisäksi Helsingissä, Lahdessa, 
Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: 
ehyt.fi/elokolo 

– Jäin vuonna 1997 eläkkeelle VR:
ltä, jossa toimin veturinasentajana 
35 vuotta. Kauan en ehtinyt olla 
jouten, kun aloitin kaverin vinkistä 
Elokolossa. Olen aina osallistunut 
aktiivisesti vapaaehtoistyöhön ja 
ollut samanaikaisesti mukana usei
den järjestöjen toiminnassa, Pentti 
Aittokallio kertoo.

Lauantai on Aittokallion vakitui
nen Elokolopäivä. Hän lähtee vai
monsa Annelin kanssa kotoa ennen 
aamuyhdeksää hakemaan lähimar
ketin hävikkiruokalastin. Kuormaa
misessa menee aikansa, ja siinä on 
mukana muitakin vapaaehtoisia. 
Yleensä Aittokallio ehtii Elokololle 
puoli yhteentoista mennessä. 

Paikan päällä lasti puretaan, 
pussitetaan ja jaetaan. Aittokallio 
kiirehtii jo ennen jakelua kotiin ruo

”Muutama vuosi 
sitten kasseja kävi 
hakemassa 50–70 
ihmistä kerralla, nyt 
hakijoita on 80–100.”

http://ehyt.fi/elokolo


Ongelmia päihdehoidossa  
– päihdeasiamies auttaa  

Päihdehuollon palveluja tulee antaa ihmiselle, jolla on 
päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia sekä hänen per-
heelleen ja läheisilleen. Jos hoitoon pääsyssä tai hoidon-
aikaisessa kohtelussa on ongelmia, niin voit ottaa yhteyttä 
valtakunnalliseen päihdeasiamieheen, jolta saa apua ja 
neuvoja asioiden eteenpäin viemiseksi.  

paihdeasiamies.fi

Elokolot – elämää, kohtaa-
misia ja juttukavereita  

Elokolomme ovat päihteettömiä kohtaamispaikkoja, jois- 
sa tuetaan jokaisen kävijän arkea. Elokoloissa voi seurus-
tella kävijöiden, vapaaehtoisten ja henkilökunnan kanssa, 
lukea päivän lehdet, käyttää tietokonetta tai olla vain. Voit 
siis tulla mukaan vain käymään tai jäädä vapaaehtoiseksi. 
Lisäksi yhteistyökumppaneillamme on myös kohtaamis-
paikkoja eri puolilla maata.  

”Elokolosta saa ystäviä, hyväksyntää ja tarvittaessa apua. 
Elokolossa ollaan kaikki tasa-arvoisia.” 
 -Kävijäpalaute  

ehyt.fi/elokolot-ja-kohtaamispaikat

Päihdeneuvonta 0800 900 45  
– auki 24/7 

Päihdeneuvonta kuuntelee ja auttaa, jos oma tai läheisen 
päihteiden käyttö huolestuttaa. Päihdeneuvontaan soit-
tava voi luottaa siihen, että häntä kuunnellaan ja hänet 
kohdataan arvostaen. Puhelimeen vastaavat sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaiset. Päihdeneuvonta on maksuton 
ja anonyymi palvelu. 

ehyt.fi/paihdeneuvonta

Päihteet ja työelämä  
On inhimillisesti kestävää, että työnantaja puuttuu jo työn-
tekijän orastavaan päihdeongelmaan. Vielä parempi on, 
jos työnantaja osaa ehkäistä ongelmia jo ennen niiden 
syntymistä. Työpaikan päihdeohjelma on tehokkain keino 
ehkäistä työpaikan päihdehaittoja. Hyvä päihdeohjelma  
lisää työhyvinvointia ja työtehoa. Tuemme ja koulutamme 
erilaisia työyhteisöjä päihdeteemoissa. 

huugo.fi

Rahapelihaittoja kannattaa 
ehkäistä  

Tarjoamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tietoa 
ja koulutuksia rahapelihaittojen ehkäisystä ja rahapeleistä 
ilmiönä. Tarjoamme myös välineitä ja aineistoa rahapelaa-
misen puheeksiottoon ja riskipelaamisen tunnistamiseen. 
Ehkäisemme rahapelihaittoja myös yhdessä valtakunnalli-
sen Puhutaan rahapelaamisesta -verkoston kanssa.  

ehyt.fi/pelaaminen tai pelitaito.fi

 

Päihteistä puhumiseen saa 
tukea!  

Joskus elämässä tapahtuu ikäviä asioita, mikä saattaa suis-
taa kenet tahansa raiteiltaan. Ehkäisevää päihdetyötä voi 
tehdä kuka vain. Läheiset tai työtoverit huomaavat päih-
teiden liikakäytön yleensä aika pian, ja jo silloin asia olisi 
hyvä ottaa puheeksi. Tarjoamme monenlaisia koulutuksia 
ja työvälineitä päihteiden käytön hallintaan. Ole siis roh-
keasti yhteydessä! 

ehyt.fi

§

EHYT tarjoaa apua erilaisissa elämäntilanteissa 

– ole yhteydessä!
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