
Päihteet pöydällä –
Yhteisölähtöinen ehkäisevä 
päihdetyö kuntouttavassa 
työtoiminnassa
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1. Työn taustaksi

• Mistä Tapatuunaus-hankkeessa on kysymys?

• Teoriaa käyttäytymisen muutoksesta
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Mistä Tapatuunauksessa on 
kysymys?
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Nimi: Tapatuunaus – Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien 
alkoholinkäytön yhteisölähtöinen vähentäminen

Tavoite tukea työelämän ulkopuolella olevien alkoholinkäytön 
vähentämistä
• kokeilemalla, kehittämällä ja levittämällä yhteisölähtöistä 

toimintamallia
• tuomalla tietoa riskiryhmien alkoholikäytön motivaatiotekijöistä 
• tarjoamalla kokemustietoon perustuvia materiaaleja ja työkaluja 

asiakastyötä tekeville vuorovaikutustilanteiden tueksi

Toteutus tutkijoiden, kokemusasiantuntijoiden ja muiden ammattilaisten 
sekä ryhmiin osallistuvien yhteistyönä sosiaalista markkinointia ja 
palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Rahoitus STM:n Terveyden edistämisen määrärahalla
• Ajankohta 4/2017-12/2018
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Miksi Tapatuunaus?

• Suomessa suurkuluttajia on n. 
500 000, joista kolmannes heistä on 
alkoholiriippuvaisia

• Moni suurkuluttajista ei tiedä 
olevansa ongelmakäyttäjä (Huttunen 
2015)

• Vaikea työllistyminen ja päihteiden 
ongelmakäyttö ovat yhteydessä 
toisiinsa, Pitkäaikaistyöttömillä on 
10-kertainen alkoholikuoleman riski 
(Pensola ym. 2012)

• Alkoholin ongelmakäyttö on 
sosiaalinen ongelma (esim. THL 2016) 
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10 % juo 

puolet kaikesta 
alkoholista
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Yhteisölähtöinen ehkäisevä päihdetyö

• Ehkäisevällä päihdetyöllä edistetään päihteettömiä elintapoja ja lisätään päihteisiin 
liittyvää tietoutta. Tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, 
tarjontaa ja päihdehaittoja. (STM) 

• Yhteisölähtöisen intervention tavoitteena käyttäytymisen muutos, keskeistä 
kokonaisvaltaisuus, yhteisön määrittämien arvojen ja käyttäytymismallien 
huomioiminen sekä vaikutettavaan ilmiöön läheisesti liittyvät muut ilmiöt. 
– Toteutus yhteisö 1) ympäristönä 2) kohteena 3) agenttina 4) resurssina (McLeroy ym. 2003) + 

terapeuttinen yhteisö

• Yhteisölähtöinen ehkäisevä päihdetyö = ehkäistään päihteistä koituvia haittoja 
yhteisöissä huomioiden yhteisön ympäristö ja voimavarat yhteistyössä yhteisön omien 
yksiköiden kanssa

• Yhteisölähtöisen ehkäisevän päihdetyön hyviä käytäntöjä: 
1) Yhteisöt puuttumisen paikkoina ja toipumisen tukena  
2) Vertaiset toipumisen tukena
3) Kokemusasiantuntijuus toiminnan ja toipumisen välineenä
4) Tiivis yhteisöllisyys asumisessa
5) Yhteistyö ja verkostot
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Sosiaalinen markkinointi: ”Käyttäytyminen 
myytävänä tuotteena”

6 kulmakiveä:

1. Asiakasymmärrys (Segmentointi & 
käyttäytymiseen vaikuttavien 
tekijöiden tunnistaminen)

2. Asiakaslähtöisyys (Asiakkaan 
näkökulma ja mukanaolo)

3. Käyttäytymisen muuttaminen (Asenne 
ei muuta käyttäytymistä – kilpailevat ja 
puoltavat tekijät)

4. Monipuolisten menetelmien käyttö 
(Ei pelkkää valistusta, vaan myös 
ratkaisuja)

5. Tutkimus (Tutkittu tieto ja aiemmat 
teoriat)

6. Mittaaminen, tavoitteiden 
asettaminen ja tuloksellisuus (Tehtyjä 
toimenpiteitä tulee mitata)
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Sosiaalisessa markkinoinnissa (Social Marketing) 
hyödynnetään markkinoinnin periaatteita pyrittäessä 
vaikuttamaan kohderyhmän käyttäytymiseen 
yhteiskuntaa ja yksilöä itseään hyödyttävästi.
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Transteoreettinen muutosvaihemalli tuo esille 
muutoksen edellytykset, vaiheet ja niihin 
liittyvät prosessit
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Muutosvaihe Muutosprosessit Päätöstasapaino Pystyvyys

Esiharkinta

1. Tietoisuuden lisääminen
Paino muutoksen 
negatiivisissa puolissa

Kokemus 
pystymättyömyydestä
muutokseen

2. Ympäristön uudelleen arviointi

3. Dramaattinen kokemus

Harkinta
1-3
4. Itsensä uudelleen arviointi

Valmistelu
5. Sosiaalinen vapautuminen
6. Muutokseen sitoutuminen

Toiminta

7. Vaihtoehtoinen toiminta
8. Ärsykekontrolli

9. Vahvistaminen ja palkitseminen

10. Tukevat ihmissuhteet

Ylläpito 1-10
Paino muutoksen 
positiivisissa puolissa

Kokemus pystyvyydestä 
muutokseen
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Täh?

• Yhteisölähtöinen ehkäisevä 
päihdetyö – ehkäisevää 
päihdetyötä sosiaalisen 
kontekstin huomioiden (yhteisö- ei yksilölähtöisesti)

• Sosiaalinen markkinointi – käyttäytymistieteeseen 
perustuva menetelmä, jossa keskeistä ihmisten todellisten 
tarpeiden ymmärtäminen ja muutoksen sitominen niihin

• Transteoreettinen muutosvaihemalli – yhdistelmäteoria 
jossa käyttäytymisen muutos eritelty ulottuvuuksiin 1) 
muutoksen vaiheet 2) muutosprosessit 3) pystyvyys 4) 
päätöstasapaino
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2. Kuntouttava työtoiminta ja päihteet: 
Nostoja haastatteluista

• Mitä haasteita asiakkaat kokevat päihteidenkäytön 
vähentämisessä?

• Miten asiakkaiden päihteidenkäytön vähentämistä tuetaan 
työllisyyspalveluissa?

• Yhteenveto: Kuntouttavan työtoiminnan haasteet ja vahvuudet 
päihteidenkäytön ehkäisemisen näkökulmasta
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Ketä tavoitettiin? (N=20)
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

Nainen

Mies

Sukupuoli

25-39
30 %

40-49
30 %

50-59
30 %

60-64
10 %

Ikäjakauma

70 % asuu yksin 
55 % ei ole parisuhteessa 

Työnhakija

Työtön, en hae tällä hetkellä töitä

Työkyvytön

Eläkkeellä

Kokopäivätyössä

kuntoutuksessa/keikkatyössä

Työkyvyttömyyseläkkeellä / sairaana

Työtilanne
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Alkoholinkäyttöön liittyviä muita ongelmia

• Valtaosalla jokin fyysinen sairaus (14/20)
• Osalla mielenterveysongelmia taustalla (9/20)
• Huumeiden käyttö yleistä (9/20)
• Myös yksinäisyyden kokemusta esiintyi (6/20)
• Muutamalla rangaistusvankitausta (2/20)
• Monet kävivät päihteisiin liittyvissä ryhmissä (10/20), osa korvaushoidossa 

(6/20)
• Osa yli 1 v. raittiina ollut (5/20)
• Moni ollut/oli/menossa kuntouttavaan työtoimintaan

• Haastattelut toteutettiin keskustellen ja kaikilta ei kysytty täysin samoja 
asioita

• Osallistujien ongelmista ei kysytty suoraan emt. Asiat tulivat ilmi keskustelun 
lomassa
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+
• Rentoutuminen 
• Ahdistuksen lievitys
• Kivun lievitys
• Sosiaaliset tilanteet
• Ei tylsistymistä
• Normaali olo
• Olut on hyvää
• Tuo jännitystä
• Kuuluu viikonloppuun
• Mukava istua puistossa
• Mielihyvä
• Kuuluu työmeininkiin
• Sponttaanius

-
• Rahat meni
• Krapula
• Ihmissuhteet meni
• Menetin aikaa
• Menetin ajantajun
• Loukkasin itseni
• Vaikutti lapsen päihteiden käyttöön
• Menetin huoltajuuden
• Väkivaltaisuus / aggressiivisuus
• Meinasin kuolla
• Menetin työpaikan
• Välinpitämättömyys

Päihteidenkäytön edut ja haitat

| 6 June 2018Esityksen nimi Sivu 13



| ©Kuntoutussäätiö 2015

+
• Itsetunto

• Ihmissuhteiden paraneminen

• Arjen- ja elämänhallinta

• Sain elämän järjestykseen

• Talous on kunnossa

• Parempi olo kropassa

• Ruoka maistuu paremmalta

• Itsehillintä 

-
• Tylsyys / tekemisen puute

• Yksinäisyys

• Rentoutumisen vaikeus

Muutoksen edut ja haitat
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Yhteenveto työntekijähaastatteluista

• Päihdeongelma asiakkailla yleinen: arvioissa 30-80 % asiakkailla päihdeongelma 
(alkoholi, lääkkeiden väärinkäyttö, sekakäyttö, huumeet, korvaushoidossa tai 
oheiskäyttö)

• Päihteidenkäyttö yksi merkittävimmistä / merkittävin este työllistymiselle

• Mainittuja toimintatapoja olivat päihteidenkäytön puheeksiotto
(työpajaohjaajat), sosiaaliohjaajalle ohjaus (työpajaohjaajat), asiakkaan 
lähettäminen kotiin, puheeksiotto kaikkien kanssa, palveluohjaus (mainittu 
kokemusasiantuntijan vastaanotto, lääkäri, päihdepalveluihin, kiltatoimintaan, 
vertaisryhmiin), mainitut palvelut vaihtelivat

• Ei välttämättä yhteisiä käytäntöjä/toimintatapoja – vaihtelua siinä, milloin, kuka 
ja miten puututaan (esim. poissaolojen lukumäärä, kun ongelma on vakavampi) 

• Hyvinä koettu toiminta itsessään, ryhmät, kokemusasiantuntijat (esim. ohjaajana, 
vierailut)

• Asiakaslähtöinen ajattelu korostui haastatteluissa (luottamus, kunnioitus, 
asiakkaan tarpeet)
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Yhteenveto työntekijähaastatteluista

• selkeä ohjeistus, päihdestrategia-, ohjeistus alkuun 
perehdyttämisvaiheessa kaikkien näkyvillä 

• kokemusasiantuntija, vierailut, tietoiskut, kokemusasiantuntija 
vetämässä ryhmää

• mestari-kisällitoiminta työpaikalle, työtehtävien vaihto talon sisällä, voisi 
antaa laajempaa tietoa, 

• apua vuorovaikutustilanteisiin (miten otetaan puheeksi, mitä kannattaa 
ja ei kannata sanoa), miten keskustelua voi vielä syventää? Miten 
suhtautua vähättelyyn?), 

• Tietoa matalan kynnyksen palveluista ja lähimmistä selviämisasemista, 

• apua sekakäyttäjien tunnistamiseen, 

• kulttuuri, jossa ei ihannoida alkoholinkäyttöä, 

• materiaaleja asiakkaalle, nyt mennään vanhoilla materiaaleilla 
(paperiton toimisto)
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Työnomainen kuntoutustoiminta on hyvä tuki 
muutokselle
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Vahvuudet
• Kuntouttavassa työtoiminnassa useaa 

asiakasta yhdistää päihdeongelma, 
mutta päihteidenkäyttö vähenee 
toiminnan aikana (Sandelin 2014)

• Asiakaslähtöisyys tuli esille 
työntekijöiden haastatteluissa

• Kuntouttava työtoiminta ja 
työpajatoiminta koettiin merkittävänä 
asiana, joka tuli spontaanisti esille myös 
Tapatuunaus-hankkeen 
asiakashaastatteluissa
– Rikkoo vanhoja rutiineja
– Vaihtoehtoista mielekästä yhdessä

tekemistä ja sisältöä arkeen
– Uusi, päihteetön yhteisö
– Antaa tavoitteita, jotka ovat ristiriidassa 

päihdearjen kanssa?

Haasteet
• Työtä paljon, työmäärä ei saa lisääntyä -

> vaikka päihdeongelmat yleisiä, 
ensisijainen tavoite ei ole ehkäisevä 
päihdetyö

• Ei yhtenäistä päihdeohjelmaa 
asiakkaille (vrt. oppilaitokset)

• Riskinä päihteidenkäyttöä lisäävät 
kontaktit

• Ei tarjoa tukea päihteettömään vapaa-
aikaan -> Lisätietoa kaivataan matalan 
kynnyksen lähialueiden palveluista

• Jos jatkoa ei tule, vaikeutuu muutoksen 
ylläpito

• Kokemusasiantuntijuutta ja 
vertaisryhmiä hyödynnetään 
vaihtelevasti
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3. Työkaluja hankkeesta: Kohti 
toipumismyönteistä kulttuuria 

• Suosituksia kehittämistyön pohjalta

• Persoonat: asiakassegmentointi ja tapoja auttaa

• Tapatuunaus – toiminnallinen vertaisryhmä vaihtoehtoisen 
tekemisen löytämisen tukena



1. Persoonat: asiakassegmentointi ja 
tapoja auttaa



Mitä asiakasprofiilit ovat ja mihin niitä voi käyttää? 

Profiilit toimivat työkaluina suunnittelussa

Profiilien tavoitteena on pukea tutkimuslöydöksiä ja Tapatuunaus-hankkeen aikana tehtyä käytännön 
työtä helposti lähestyttävään muotoon. Profiilien tarkoitus on auttaa ymmärtämään 
päihteidenkäytön vähentämiseen liittyviä arjen haasteita ja viestimään, miten ne näyttäytyvät 
ihmisten arjessa. 

Profiileja voi työssä hyödyntää esimerkiksi: 

- Päihteitä koskeviin asiakaskohtaamisiin valmistautumisessa
- Palveluiden kehittämisessä 
- Puheeksioton tukena

Profiileissa on edustettuna erityisesti pidempään työelämän ulkopuolella olevat työikäiset, sillä heillä 
päihteidenkäytön vähentämiseen liittyy osin eri motivaatiotekijöitä ja haasteita kuin kokopäivätyössä 
käyvillä. Päihdeongelmat ja niistä toipumisen polut ovat yksilöllisiä ja moninaisia. 

Jokainen profiili edustaa eri vaihetta käyttäytymisen muutoksessa. Kukaan todellinen ihminen ei siis 
välttämättä ole juuri samassa tilanteessa kuin profiilien kuvaamat henkilöt, tai ihmisen yksilöllinen 
tilanne voi muistuttaa useampaa profiilia. 



Kimmo, 39 Arjesta luistaja

”Juon toisinaan rentoutuakseni kun stressi 
painaa. Joskus unohtelen jotain, mutta 
niinhän käy kaikille.” 

Elämäntilanne:

“Pari vuotta sitten loppui työt, mutta olen ollut sen jälkeen 
aktiivinen järjestöhommissa ja hoitanut perheen asioita. 
Teemme tällä hetkellä myös remonttia ja joskus tuntuu siltä, että 
hommia on enemmän kuin koskaan. 

Iltaisin tulee sitten otettua muutama rauhoittava, jotta saa 
nukuttua. Viikonloppuisin tulee käytyä paikallisessa. En nyt 
kuitenkaan sanoisi, että juon paljon.” 

Arjen hallinta voi olla sujuvaa, mutta pieniä toistuvia 
vastoinkäymisiä on alkanut ilmetä päihteiden käytön 
lisääntymisen seurauksena. 

Arki ja ihmissuhteet: 

Elämänsisältöä on rakentunut vuosien varrella, mutta nyt on 
havaittavissa selkeitä muutoksia verrattuna aiempaan. 
Taustalla voi olla suuri elämänmuutos tai haastava 
elämäntilanne. Päihteidenkäytön lisääntyminen voi liittyä 
positiiviseenkin elämänmuutokseen, kuten esimerkiksi 
uuteen työ- tai opiskelupaikkaan. 

Arjessa on mukana on ihmisiä, joiden kanssa tapaamisiin 
päihteet kuuluvat jollain tavalla lähes aina. Tapaamiset 
baareissa ja ravintoloissa ovat voineet lisätä 
alkoholinkulutusta vaivihkaa ja huomaamatta. 

Päihteidenkäyttö huolestuttavaa, vaikka ei itse tiedosta tai halua myöntää 
ongelmaa



Kimmo, 39 Arjesta luistaja

”Juon toisinaan 
rentoutuakseni kun 
stressi painaa. Joskus 
unohtelen jotain, mutta 
niinhän käy kaikille.” 

Milloin kannattaa puuttua:

Kun työtehtävien ja arjen velvollisuuksien osalta alkaa kasaantua
unohduksia ja tavanomaista useampia virheitä. 

Kun päihteiden avulla aletaan lääkitsemään vastoinkäymisistä 
syntyvää pahaa oloa. 

Kun vaikuttaa, tuoksuu tai näyttää siltä, että päihteidenkäyttö 
on alkanut ajoittain lähtemään hallinnasta.

Miten voit olla avuksi:

1) Tue tietoisuuden lisääntymistä päihteidenkäytön 
todellisista määristä ja vaikutuksesta henkilön 
elämään.

2) Pyri herättämään ajattelua ja kysymyksiä siitä, 
minkä osalta elämässä voisi pyrkiä tekemään 
muutosta. 

3) Hyviä menetelmiä ovat esimerkiksi 
juomapäiväkirjan pitäminen, erilaiset mittarit ja 
motivoiva keskustelu

Kun otat puheeksi: 

• Kerro, että olet huolissasi. 
• Kerro mitä olet havainnut, mistä asioista olet 

huolissasi ja miksi. 
• Ole mahdollisimman konkreettinen. 
• Kysy avoimia kysymyksiä (miksi, miten koet, mitä 

haluat).
• Älä moralisoi.
• Vältä tekemästä johtopäätöksiä asiakkaan puolesta.

Ota huomioon:

Ongelman kieltämiseen saattaa liittyä myös henkilön 
käsitys siitä, ettei ongelmaan pysty vaikuttamaan. Tässä 
positiiviset esimerkit, selviytymistarinat, eri tukikeinot 
tai kokemusasiantuntijan tapaaminen voivat auttaa.



Sami, 28 - Päihdearjen puurtaja

”Oikeastaan kaikki tekeminen ja kaikki 
ystävät liittyvät nykyään päihteisiin. Eikä 
ole energiaa lopettaakaan vaikka varmaan 
pitäisi.” 

Elämäntilanne:

“Vedän joka päivä lääkkeitä ja yleensä myös viinaa. Homma 
alkoi mennä vähän huonompaan suuntaan kun alkoi olla 
hermokipuja selässä ja lääkkeet tuli mukaan kuvioon. Ei tässä 
mitään järkeä ole, mutta eipä ole koskaan ollut oikein missään 
muussakaan. Nyt pitäisi kuulemma yrittää jaksaa käydä noissa 
työpajahommissa, että saa rahaa. En tajua miten jaksaisin olla 
siellä koko päivän.”  

Päihteidenkäyttö on päivittäistä. Oman arjen tekeminen 
kietoutuu täysin päihteiden käytön ja niiden hankkimisen
ympärille. 

Arki ja ihmissuhteet: 

Tuttuja on paljon, mutta käytännössä kaikki ovat 
päihdepiireistä. Läheisiä ystäviä ei kuitenkaan ole ja 
ihmissuhteista puuttuu luottamus. 

Aiemmat kaverit ja perhesuhteet ovat jääneet taustalle 
päihteiden myötä. Harrastukset ja mielenkiinnon kohteet 
ovat unohtuneet tai päässeet haihtumaan kun aika kuluu 
vahvasti päihteiden parissa. 

Tiedostaa päihteidenkäytöstä seuraavat haitat, mutta ei ole valmis muutokseen



Sami, 28 - Päihdearjen puurtaja

”Oikeastaan kaikki 
tekeminen ja kaikki ystävät 
liittyvät nykyään päihteisiin. 
Eikä ole energiaa 
lopettaakaan vaikka 
varmaan pitäisi.” 

Milloin kannattaa puuttua:

Kun päihteidenkäyttö on runsasta ja jatkunut pitkään sen 
ongelmallisuuden usein tiedostaa itsekin. 
Tilanteeseen on syytä puuttua, kun tilanteen vakavuus tulee ilmi 
tai henkilö itse pyytää apua. Myös työturvallisuuden 
vaarantuessa on syytä puuttua asiaan ja lopettaa työskentely 
välittömästi. 

Päihteidenkäytön hallitsemattomuus voi tulla ilmi, kun henkilö 
tulee paikalle päihtyneenä tai krapulaisena, mutta myös 
poissaolojen, keskeytysten ja paikalle saapumatta jättämisessä. 
Aikatauluista on vaikea pitää kiinni ja poissaoloja ilmenee, 
erityisesti viikonlopun ympärillä. Puhelut outoina aikoina, 
epämääräiset selitykset ja kummalliset viestit ovat syitä 
huolestua ja ottaa päihteidenkäyttö puheeksi.

Miten voit olla avuksi:
1. Pyrkikää yhdessä löytämään motiiveja muutoksen 

tekemiselle ja halulle irtautua päihdearjesta. 
2. Tarjoa tietoa erilaisista hoitomahdollisuuksista ja 

ryhmätoiminnasta.
3. Pyri saamaan ihminen sitoutumaan seuraavaan 

askeleeseen, esim. hoitoon hakeutumiseen. Jos 
mahdollista, niin päättäkää yhdessä miten ja milloin 
se tehdään. 

4. Rohkaise myös pienempiin tavoitteisiin, esimerkiksi 
yksi päivä viikossa selvinpäin. 

Kun otat puheeksi
• Pyri tukemaan henkilöä näkemään muita kiinnostavia 

ja merkittäviä asioita arjessaan sekä löytämään niiden 
kautta hyviä seurauksia muutoksesta.

• Kysy muusta arjesta ja mieltä painavista asioista, kuten 
asumispulmat, talousvaikeudet, kivut tai 
mielenterveysongelmat, jotka saattavat edesauttaa 
juomista. Miettikää ratkaisuja myös muihin ongelmiin.  

• Älä keskity pelkkään ongelmaan tai vaadi totaalista 
päihteettömyytt.

Ota huomioon
Muutosvalmiuteen voi vaikuttaa aiemmista retkahduksista 
seurannut epäonnistumisen pelko. Voit tässä tapauksessa 
muistuttaa, että retkahdukset ovat osa monen 
toipumispolkua. 



Jaana, 40 - Päihdearjesta irtautuja

“Retkahduksia tulee välillä. Varsinkin 
vanhojen kavereiden kanssa. Toisaalta 
ilman kavereita on yksinäistä. Pitäisi 
löytää parempaa tekemistä. Mieluiten 
vaikka duunia."

Elämäntilanne:

“Oon käynyt pari kertaa katkolla. Ei vaan huvittaisi enää sekoilla, 
mutta sitten tulee lähdetty kun kaverit pyytää eikä ole mitään 
muutakaan. Kuntouttavasta työtoiminnasta voisi nyt saada 
vähän muuta hommaa ja ehkä uusia tuttavuuksia myös.” 

Päihteidenkäytön vähentämisen motivaatio on selkeä, mutta 
käytännön toteuttaminen on vaikeaa. Päihteet ovat liittyneet 
niin vahvasti omiin sosiaalisiin ympyröihin, että niiden 
muuttaminen tuntuu pakolliselta. Uusien piirien ja uudenlaisten 
tekemisen etsiminen ei kuitenkaan ole helppoa

Arki ja ihmissuhteet:

Ihmissuhteet ja tekemisen puute tekevät päihteistä 
irtautumisen vaikeaksi.  Suhteet ovat voineet pitkään 
rakentua lähes ainoastaan päihteidenkäytön ympärille 
aiempien piirien jäädessä. Irtautujan voi olla vaikea keksiä 
muuta tekemistä ja päihteettömänä arki voi tuntua 
pitkäveteiseltä ja yksinäiseltä. 

Päihteisiin liittyvä häpeä ja stigma voivat hankaloittaa asioista 
puhumista ja muiden kohtaamista. Kuntouttava työtoiminta 
ja erilaiset ryhmät ovat tapoja löytää muiden asioiden 
ympärille rakentuvia kaverisuhteita ja tuttavuuksia sekä 
uudenlaisia harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita.

Päihteet ongelma, josta pyrkimys ja motivaatio päästä eroon



Jaana, 40 - Päihdearjesta irtautuja

“Retkahduksia tulee välillä. 
Varsinkin vanhojen 
kavereiden kanssa. Toisaalta 
ilman kavereita on 
yksinäistä. Pitäisi löytää 
parempaa tekemistä. 
Mieluiten vaikka duunia."

Milloin kannattaa puuttua:

Kun ihmisillä on selkeä motivaatio muutokseen voi aiheesta 
ylläpitää keskustelua ja tukea sekä kannustaa, vaikka mitään 
ongelmia ei ilmaantuisi. 

Jos kuntouttavassa työtoiminnassa alkaa jäädä päiviä välistä, 
myöhästymisiä kasautuu tai työpaikalle on muuten vaikeaa 
sopeutua kannattaa asia ottaa esille. Mahdollisten retkahdusten 
kohdalla voidaan pohtia mitä erilaisia tukivaihtoehtoja on ja 
mistä voisi löytää tarvittavia voimavaroja oman tavoitteen 
mukaiseen arkeen.

Miten voit olla avuksi:

Tarjoa tietoa erilaisista reiteistä löytää apua ja uutta 
mielekästä tekemistä arkeen.

Kun otat puheeksi:

• Keskustelkaa arjesta laajemmin kuin pelkästään 
päihteiden näkökulmasta. 

• Miettikää, mitä toivotut muutokset voisivat olla 
käytännössä. 

• Pyrkikää sopimaan yhdessä konkreettisia asioita, 
milloin ja mitä yritetään tehdä. 

• Pohtikaa, millaisia tavoitteita tästä syntyy ja miten 
niiden saavuttamista voitaisiin seurata. 

• Keksikää tarvittaessa yhdessä vaihtoehtoista 
tekemistä ja tapoja tavata ihmisiä 
päihteettömässä ympäristössä 

Ota huomioon:

Jos päihdearki on jatkunut pitkään tai 
päihteidenkäyttö on ollut hallitseva osa arkea, voi 
päihteettömyys tuoda mukanaan tylsistymistä ja 
yksinäisyyttä. Näihin kannattaa myös miettiä 
ratkaisuja, sillä ne voivat olla riski retkahtamiselle.

Jos henkilö on tällä hetkellä ryhmä- tai 
työpajatoiminnassa, huomioikaa myös aika 
kuntouttavan työtoiminnan jälkeen. Miten siihen voisi 
jo tässä vaiheessa valmistautua?



Keijo, 51 - Päihdeveteraani

“En ole juonut vuosikausiin, mutta aina se 
on kuitenkin taustalla. Joka päivä kiitän 
siitä, että olen herännyt selvinpäin."

Elämäntilanne:

“Aikanaan tuli hölmöiltyä tosi paljon, mutta viimeiset viisi vuotta 
oon ollut kuivilla. Alkuun oli todella vaikeaa, mutta vertaistuesta 
ja ryhmistä on ollut paljon hyötyä. Nyt oon yrittänyt elää ihan 
normaalia elämää, mutta se tuntuu välillä aika tylsältä. 

Asun yksin. Töitä ei ole löytynyt ja kun rahat on vähissä niin 
tuntuu myös, ettei harrastuksiakaan oikein keksi. Jos pääsee 
opiskelemaan jotain tai kuntouttavaan työtoimintaan niin se on 
ainakin hyvä tapa löytää tekemistä.” 

Arki ja ihmissuhteet: 

Pähteidenkäyttö on voinut loppua vuosia sitten, mutta 
päihdeongelmaan liittyvien kokoontumisten rooli arjessa voi 
silti olla merkittävä. Uusien paikkojen, ihmisten ja tapojen 
löytäminen on voinut olla hankalaa päihteiden jäätyä. 
Läheisten ihmissuhteiden puuttuminen ja kokemus 
yksinäisyydestä ovat yleisiä ongelmia.

Päihteistä päästy eroon, mutta mitä tilalle? 



Keijo, 51 - Päihdeveteraani

“En ole juonut vuosikausiin, mutta aina se 
on kuitenkin taustalla. Joka päivä kiitän 
siitä, että olen herännyt selvinpäin."

Milloin puuttua:

Tyhjyyden ja tylsyyden tuntemusten pohjalta voi kartoittaa 
mahdollisia ongelmia. Kiinnitä huomiota tilanteisiin, joissa jokin 
arjen toiminta esim. työpaja- tai ryhmätoiminta loppuu tai 
muuttuu. 

Miten voit olla avuksi:

Kokemusasiantuntijuus voi olla hyvä reitti jakaa eteenpäin 
omia oppeja ja näkökulmia
Jos henkilö on kiinnostunut, kannattaa tarjota tietoa 
kokemusasiantuntijaksi kouluttautumisen mahdollisuuksista.

Ota huomioon:

Voit hyödyntää veteraanien kokemusta kun pohdit 
puheeksiottamista jonkun kanssa tai tarvitset tietoa siitä, 
miten päihteettömyyttä voisi esimerkiksi jonkin toiminnan 
yhteydessä parhaiten tukea.  

Veteraanille voi tarjota myös erilaisia rooleja, kuten 
päihderyhmässä mukanaolo ja hänet kannattaa kutsua 
mukaan kehittämistyöhön, jos hän vaan on itse kiinnostunut.



Keijo, 51 - Päihdeveteraani

1. Vaikuttavatko profiilit uskottavilta? Kuvaavatko ne 
todellisuutta?

1. Voisiko niistä olla hyötyä teidän työssänne? Miten?

Jaana, 40 - Päihdearjesta 
irtautuja

Sami, 28 - Päihdearjen 
puurtaja

Kimmo, 39 Arjesta luistaja



2. Suosituksia kehittämistyön pohjalta
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1. Yhtenäiset käytännöt (työpajaohjaajat, asiakkaat)

2. Roolimallit toipumisesta (esim. kokemusasiantuntijoiden tilaisuudet, 
kokemusraadit)

3. Vertaistukea, esim. nimetty vertaishenkilö / ohjattua vertaistukea 
(kokemusasiantuntija, vertaisryhmä)

4. Tietoa päihteettömistä vapaa-ajanviettomahdollisuuksista

5. Tietoa päihteettömyyttä tukevista palveluista kaikille

6. Huomio jatkoon: mikä voi jäädä asiakkaan arkeen? (esim. 
ryhmätoiminta, matalan kynnyksen paikat) 

Päihdetoipujat ja toipumisen vaihe tärkeä 
ottaa huomioon toiminnassa
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Päihteitä ongelmana korostava kulttuuri ”Päihteet 
yksilön rikkeenä”

1. Epäselkeät toimintamallit 
ongelmatilanteisiin ja toipumisen 
tukemiseen

– Päihteidenkäyttöön puututaan 
vaihtelevasti

– Tietoa muusta tuesta ei ole 

2. Tiedonkulku päihdekäytännöistä vain 
ongelmatilanteissa osallisille henkilöille

3. Ei positiivisia esimerkkejä tai mahdollisuutta 
vertaistukeen

4. Ei kannustusta päihteettömän vapaa-ajan 
viettoon

5. Syyllistävä tai pelotteleva puheeksiotto

– Puheeksiotto seuraa aina samaa kaavaa

– Puheeksioton tilanteissa välittyy 
kiinnostus sääntöjen noudattamiseen

– Puheeksiotossa pyritään poistamaan 
ongelma

– Retkahdustilanteisiin suhtaudutaan 
epäonnistumisena / merkkinä yksilön 
ongelmasta

Toipumismyönteinen kulttuuri ”Päihteet 
sosiaalisena ongelmana”
1. Selkeät toimintatavat toipumisen 

tukemisessa ja ongelmatilanteisiin 
vastaamisessa
– Yhteinen ymmärrys milloin päihteidenkäyttöön 

puututaan
– Kaikilla tiedossa, mistä saa tarvittaessa tukea 

päihteidenkäyttöön ja muihin siihen liittyviin 
ongelmiin

2. Tiedonkulku käytänteistä kaikille
3. Toipujilla mahdollisuus positiivisiin 

esimerkkeihin (kokemusasiantuntijat) ja 
vertaistukeen (avoimet ryhmät)

4. Tietoa ja tukea päihteettömän vapaa-ajan 
tueksi

5. Motivoiva puheeksiotto
– Puheeksiotossa kiinnitetään huomiota 

muutosvalmiuteen
– Puheeksioton tilanteissa välittyy kiinnostus 

ihmisen hyvinvointia kohtaan
– Puheeksiotossa pyritään ratkaisemaan ongelma
– Retkahdustilanteisiin suhtaudutaan osana 

toipumispolkua / huomioidaan tunnistaako 
ihminen ongelman itse

Päihteet ongelmana vs. 
toipumismyönteisyys 
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Toipumismyönteinen kulttuuri

• Miltä osin toteutuu?

• Miltä osin ei toteudu?
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3. Tapatuunaus – toiminnallinen vertaisryhmä 
vaihtoehtoisen tekemisen löytämisen tukena



| ©Kuntoutussäätiö 2015

Tapatuunaus – toiminnallinen vertaisryhmä 
vaihtoehtoisen tekemisen löytämisen tukena

3 ryhmäpilottia 10/2017-2/2018; ilmoittautuneita 34; 
kävijöitä 21. Alustavat tulokset hyviä

Periaatteet
• Itseohjautuvuus ja toimijuus

• Ryhmäläiset päättävät ryhmien toiminnasta
• Ryhmien vetäjin kokemusasiantuntijat

• Voimavarakeskeisyys
• Ryhmien toiminnan lähtökohtana kiinnostuksen 

kohteet ja unelmat 
• ”Kiinnostavaa tekemistä selvinpäin”-> ryhmässä 

suunnittelu- ja toimintakerrat
• Yhteisöt ja yhdessä tekeminen.

• Tasa-arvoisuus osallistujien välillä
• Toiminta paikallista
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Kun päihteet tulevat puheeksi 
ryhmätoiminnan yhteydessä

• Ole rehellinen
• Ole oma itsesi
• Vältä syyllistämistä tai leimaamista
• Kuuntele aktiivisesti ja myötätuntoisesti
• Valmistaudu huolella, tee asialista
• Pitäydy faktoissa
• Älä hallitse, tee yhteenveto
• Kysymys on välittämisestä, ei rankaisemisesta
• Tavoitteena yhteinen hyvä
• Älä odota pikaratkaisua, jokainen keskustelu voi olla osa lopullista 

tulosta


