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1900-1940: Kontrollin ja valvonnan aikakausi

• Raittiusliike ja kieltolaki 1919-1931.
• Taustalla näkemykset alkoholista erityisvaarallisena aineena.
• 1921 julkisesti humalassa esiintyminen määriteltiin rikokseksi. Huumeiden 

käyttöä seurattiin, mutta ei kriminalisoitu. 
• Kieltolain kumouduttua 1932 valvontaa alettiin toteuttaa mm. 

ostajaintarkkailulla.
• 1937 Alkoholistilaki. Juopottelusta ensin varoitus => raittiusvalvontaan 3 

vuodeksi. => pakkohoito työlaitoksessa tai huoltolassa, joissa tärkeimpänä 
hoitomuotona työnteko.

• 1940-luvun loppupuolella pakon sijaan alettiin korostaa vapaaehtoisuutta, 
mutta käytännössä raittiusvalvontaa ja työlaitoksiin määräämistä jatkettiin, 
kun hoitoa ei ollut juuri tarjolla.
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1950-luvun taite: muutos kohti päihdetyön nykyaikaa 
alkaa

• 1948 Vapaan Alkoholistihuollon kannatusyhdistys perusti ensimmäisen 
vapaaehtoisuuteen ja yhteisöllisyyteen perustuvan hoitokodin 
Rymättylään => hoitokoteja perustettiin lisää.

• 1948 myös ensimmäinen AA toveriryhmä aloitti toimintansa. AA-
palaverit ja 12 askeleen ohjelma tukivat osanottajien raittiutta. 
Päihderiippuvuuden syynä ei pidetty enää aineita sinänsä vaan ihmisen 
henkilökohtaisia ominaisuuksia. 

• 1949 Helsingissä avattiin ensimmäinen lääketieteellinen antabus- ja 
vitamiinihoitoa tarjoava alkoholiklinikka.

• 1950 Järvenpäähän perustettiin A-poliklinikka, joka teki hoitotutkimusta 
vapaaehtoisesti hoitoon tulleiden kanssa. 

• Hoitokodeissa ja huoltoloissa pääasiallisena hoitokeinoina edelleen 
eristämien yhteiskunnasta, maatila- tai metsätyönteko.

Anja Koski-Jännes 2020



1950-1960 –luvut: A-klinikkatoiminta ja tutkimustyö 
käynnistyy

• 1950 Väkijuomakysymyksen tutkimussäätiö => tutkimustoiminnan 
käynnistyminen 
• Esim. Bruun ja Markkanen (1961) Onko alkoholismi parannettavissa? 

• 1951 Järvenpään sosiaalisairaala, jossa alettiin seurata hoidon onnistumista 
ja kouluttaa hoitajia.

• 1955 A-klinikkasäätiö alkoi ohjata a-klinikkatoimintaa.

• A-klinikkatoiminta laajenee ja päihdeongelmien tulkinta yksilön 
psykososiaalisiksi ongelmiksi yleistyy. 

• Työntekijöille alettiin opettaa uusia henkilökohtaisen sosiaalityön 
menetelmiä (case work). A-klinikoitten työntekijöinä lääkäreitä, 
sairaanhoitajia ja sosiaalityöntekijöitä. Moniammatilliset tiimit.

• 1960-luku: Ensimmäinen huumeaalto: nuorison lisääntynyt kannabiksen 
käyttö => huumeiden käyttö kriminalisoitiin. Nuoriso- ja 
katkaisuhoitoasemia alettiin perustaa.
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1970-80 luvut: painopiste psykososiaalisten menetelmien 
kehittämisessä

• Päihteiden käyttäjien hoito siirtyi sosiaalipalvelujen piiriin 1970-luvulla. A-
klinikoitten johtoon sosiaalityöntekijöitä. Sosiaalityöllä vahva rooli.

• Uusia psykoterapioita syntyi maailmalla tiuhaan tahtiin. Ongelmien syinä pidettiin varhaisia 
häiriöitä lapsen kehityksessä ja haitallisia oppimiskokemuksia, jotka voidaan kuitenkin voittaa 
uusilla oppimiskokemuksilla.
• Oppimisterapiat, kognitiivinen käyttäytymisterapia, motivoiva haastattelu, Minnesota malli, 

ratkaisukeskeinen terapia, dialektinen käyttäytymisterapia, psykodynaaminen lyhytterapia, 
yhteisövahvistusohjelma, verkostoterapia jne.

• Päihdeongelmaisten hoitoa täydennettiin psykologisilla menetelmillä myös 
suomalaisessa päihdetyössä.
• 1970-luvulla astui kuvaan psykodynaaminen lähestymistapa, perheterapia, yhteisöhoito.
• 1980-luvulla ratkaisukeskeinen terapia, Myllyhoito, kognitiivinen käyttäytymisterapia, 

retkahduksen ehkäisy ja motivoiva haastattelu.
• Hoidon tuloksellisuusvaatimukset kasvoivat => kilpailuasetelmat alkoivat voimistua
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Myllyhoito ja 12-askelen ohjelmat

• Minnesotamalliin perustuva kuukauden laitoshoito

• Päihderiippuvuus nähdään sairautena, josta toipuminen edellyttää 
ehdotonta raittiutta. 

• Hyödyntää AA:n 12 askeleen ohjelmaa ammattilaisten ohjauksessa. 
Hoitoon sisältyy ryhmäterapiaa, luentoja, tunnetaitojen vahvistamista 
sekä vertaisryhmätoimintaa.

• 12-askeleen ryhmissä käynti aloitetaan jo laitoshoidon aikana.

• Mahdollisuus viikon vahvistusjaksoihin, mikäli raittiuden ylläpito 
osoittautuu vaikeaksi.
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Oppimiseen perustuvat terapiat (esim.  Kognitiivinen 
käyttäytymisterapia)

• Päihteiden väärinkäyttö nähdään oppimiseen perustuvana 
selviytymiskeinona stressitilanteissa.

• Hoidon painopiste
• Riskitilanteiden tunnistamisessa ja  
• uusien tietojen ja selviytymistaitojen oppimisessa
• Haitallisten ajatusten tunnistamisessa ja korjaamisessa
• Elämäntapamuutosten suunnittelussa ja toteuttamisessa
• Asiakkaan pystyvyyden tunteen vahvistamisessa  

• Muutos yhdellä alueella (ajattelu, tunteet, käyttäytyminen, fysiologia) 
heijastuu myös muille alueille.

• Asiakas voi itse valita tavoitteensa; hoito usein ryhmäohjelmien 
muodossa



Motivoiva haastattelu

• Yhteistyölle perustuva potilaskeskeinen ohjausmenetelmä. Tavoitteena herättää ja 

voimistaa potilaan sisäistä motivaatiota muutokseen selvittämällä 

ongelmakäyttäytymiseen sisältyvää ristiriitaa (”yhtäältä haluan muuttua, toisaalta 

en”).

• Näkemys riippuvuusongelmasta motiiviristiriitana, joka edellyttää ratkaisemista

• Vuorovaikutuksen keinoina avoimet kysymykset, heijastava kuuntelu, tukeminen, 

yhteenvedot sekä asiakkaan muutospuheen tunnistaminen ja hänen omien 

muutosmotiiviensa esiin nostaminen ja vahvistaminen

• Kesto: noin 15 minuutista neljään hoitokertaan. Yhdistetään usein  muihin 

interventioihin tai hoitomuotoihin.



1990-luvusta eteenpäin: Niukkuuden aika ja 
markkinoistunut palvelujärjestelmä

• 1990-luvun alun lama: huono-osaisuus alkoi kasautua.

• Päihdepalvelujen rahoitus muuttui epävakaammaksi. 
Palvelutuotanto valtiolta kunnille. 

• Julkiseen toimintaan alettiin soveltaa liiketaloudellisia 
toimintatapoja (tilaaja-tuottaja malli, ostopalvelusopimukset) => 
päihdehoidon pirstaloituminen

• 2000-luvulta eteenpäin: Päihdehoidon integrointi 
mielenterveyspalvelujen kanssa

• Päihdeongelmien siirtyminen terveydenhuoltoon
• Katja Kuusisto ja Johanna Ranta (2020)
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1990-luvusta eteenpäin: päihdeongelmien ja 
hoitointerventioiden kirjo laajenee

• Biolääketieteelliset hoidot ja tutkimus alkoivat vallata alaa. Lääkehoitoja 
kehitettiin ja tutkittiin.
• Alkoholiongelmiin mm. antabusta, naltreksonia ja acamprosaattia. (Esti 

Laaksonen et al. 2008 : antabus osoittautui näistä parhaaksi)
• Lääkeriippuvaisten vähittäinen vierotus yleistyy.
• Huumeriippuvuudet ja niiden hoito nousee huomion keskipisteeksi. 

Neulanvaihtopisteitä aletaan perustaa. 
• Heroiiniriippuvaisten ylläpitohoidot buprenorfiinilla ja metadonilla. => 

pubrenofiinin katukauppa ja pistoskäyttö uutena riippuvuusongelmana.
• ContrAl-menetelmä: kognitiivinen terapia + naltrexoni /nalmefeni

• Ongelmakäyttäjien seulonta ja varhaisen puuttumisen keinot astuivat 
kuvaan 
• Mini-interventiot ja itsearviointimenetelmät
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1990-luku: Alkoholiongelmien tunnistamisen ja varhaisen 
puuttumisen  keinot yleistyvät

• Taustalla siirtymä dikotomisesta riippuvuustulkinnasta 
jatkumotulkintaan: Mitä aikaisemmin ongelmaan puututaan, sitä 
helpommin se on ehkäistävissä ja voitettavissa.

• Alkoholin ongelmakäytön omaehtoista tunnistamista edistetään 
mediassa 10 kysymyksen eli Auditin avulla.

• Päihdelinkissä avataan Auditiin perustuva itsearviointitesti, josta saa 
myös palautetta omasta alkoholinkäytöstä. Vastaavia testejä myös 
muiden päihteiden käyttäjille samoin kuin peliriippuvaisille

• Päihteiden ongelmakäyttäjien seulontaa edistetään 
terveyskeskuksissa ja työterveysasemilla Audit-kyselyn avulla (10 
kysymystä)

• Mini-interventiot ja oma-apuoppaat yleistyvät
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Mini-interventio

• Eli lyhytneuvonta => tavoitteena käynnistää muutos epäterveessä tai 
haitallisessa käyttäytymisessä (esim. tupakointi, liikunnan vähäisyys, 
runsas alkoholin käyttö). Kesto lääkärin vastaanoton yhteydessä 5-
20 minuuttia. 

FRAMES
• Feedback – palaute
• Responsibility - asiakkaan vastuu  muutoksesta 
• Advice – ohjeet (suullisia / kirjallisia)
• Menu – hoitovaihtoehdot
• Empathy – empatia, myötätunto
• Self-efficacy - pystyvyyden tunteen lisääminen

• Tapaamisen lopuksi sovitaan tarvittaessa muutamasta seurantakäynnistä.
• Bien,  Miller & Tonigan (1993). Kuokkanen, Ahola & Seppä (2008)
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Project MATCH (1997) 

• Voidaanko alkoholiongelmien hoitoa parantaa, jos löydetään kullekin 
henkilölle sopiva hoitomenetelmä? (Nk. matsaus -hypoteesi)

• Laaja monikeskustutkimus, jonka lopullisessa aineistossa 1726  ei-
marginalisoitunutta osanottajaa

• osanottajat satunnaistettiin 3 eri hoitomuotoon:
• Motivaatiota voimistavaa terapiaa (MET) - 4 hoitokertaa
• Kognitiivis-behavioraalista taitojen harjoittelua (CBT) – 12 hoitokertaa
• 12 askelen ohjelmaan orientoivaa hoitomuotoa (TSF) -12 hoitokertaa

• Toteutettiin avohoitona ja laitoshoidon jatkohoitona 

• 11 matsaushypoteesia



Project MATCHin tuloksia

• Annosten määrä juomispäivinä laski 11-20 
annoksesta 3 annokseen.

• Ei merkitseviä ohjelmien välisiä eroja raittiiden 
päivien määrässä!

• Mutta täysraittiita 3 vuoden seurannassa 
TSF:ssä noin 10% enemmän kuin muissa 
(Huom! AA:han osallistumisen vaikutus)

• Lähes kaikki matsaushypoteesit menivät 
metsään, mutta…
• CBT toimi parhaiten mielenterveysongelmia 

omaavilla 
• MET toimi parhaiten aggressiivisilla asiakkailla
• TSF toimi parhaiten “märät” verkostot omaavilla

Babor & Del Boca, 2003.      
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Hoitoyksikköjen tulokset erilaisia!

Mutta mitkä tekijät hoitoyksiköissä?
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Huomio siirtyy psykososiaalisten menetelmien 
vertailuista ”yleisiin tekijöihin”

• Jos siis menetelmissä ei merkitseviä eroja, löytyisikö apu ns. yleisistä 
tekijöistä (esim. asiakkaan ja työntekijän ominaisuudet, hoitoa koskevat 
uskomukset ja odotukset sekä terapiasuhde ja terapeuttinen vuorovaikutus)?

• Project Matchin hoitotulosten selitys (Connors & Carroll 1997)

Asiakkaan arvio työntekijän ja asiakkaan välisestä allianssista selitti 
parhaiten:

• Hoitoon osallistumista

• Juomista hoidon aikana

• Juomista vuoden seurannan aikana
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Suuri psykoterapia kiista

Mitkä seikat psykoterapioissa yleensä vaikuttavat asiakkaissa 
tapahtuviin muutoksiin?

• 60% tuloksista selittyy työntekijän ja asiakkaan välisestä 
allianssista.

• 30% työntekijän uskosta soveltamaansa hoitoon

• 8% hoitomenetelmistä tai –tekniikoista

(Wampold 2001)
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Hoitosuhteen seuraamisen merkitys

• Useimmiten muutos alkaa näkyä jo ensimmäisillä tapaamiskerroilla tai 
vähintään 6 ensimmäisen viikon sisällä, mikäli sitä ylipäänsä tapahtuu

• Kun työntekijä saa välitöntä palautetta hoitosuhteesta (allianssista), hän 
voi nopeasti korjata toimintatapojaan. 

• Jos se ei auta, työntekijää, tukirakenteita tai hoitomallia voidaan muuttaa tai 
vaihtaa.

• Tulospohjainen hoito auttaa seuraamaan ja modifioimaan myös koko 
työyksikön toimintaa.

• HUOM! Mikäli allianssia ei arvioitu, asiakkaan todennäköisyys pudota 
hoidosta kaksinkertaistui ja hoidon tulokset olivat 3-4 kertaa 
todennäköisemmin huonot.

Miller, Duncan, Sorrell & Brown, 2005. 
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Muita hoitotuloksia parantavia tekijöitä

• Asiakkaan oma teoria muutoksesta – asiakas sitoutuu parhaiten hoitoon ja 
hoito on tuloksellisempaa, jos se vastaa hänen käsityksiään hänelle sopivasta 
hoidosta. Kannattaa siis ohjata asiakas hoitoon, joka vastaa hänen toiveitaan 
(Duncan & Miller, 2000). 

• Asiakkaan usko omaan kykyynsä muuttua ja hallita riskitilanteita  (self-
efficacy beliefs) (Kelly et al. 2011 ym. ym.)

• Vertaisryhmät ja sosiaalinen tuki toipumiselle. Myös AA:n toimivuus 
perustuu ensisijaisesti sen tuottamille positiivisille muutoksille yksilön 
sosiaalisessa verkostossa ja pystyvyyden tunteessa (Hester & Miller 2002; 
Kelly et al. 2011) . 

• http://www.kaypahoito.fi/kh/kaypahoito?suositus=hoi50028. Muita 
tutkimustietoon perustuvia hoitosuosituksia.
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Erityisryhmiä koskevia lisähuomioita 

• Ylläpitohoitopotilaiden palkitseminen (contingency management, CM) 
hoito-ohjeiden noudattamisesta vähensi hoidon keskeytymisiä sekä 
huumeiden käyttöä. CBT/MET + CM tuotti parhaat tulokset 14 kk:n 
seurannassa marijuanan väärinkäyttäjillä (Litt et al. 2008).

• Alustavaa näyttöä myös Mindfulness meditaation hyödyistä osalle 
päihdeasiakkaista (Zgierska et al. 2009).

• Päihteiden käyttöä koskeva kirjanpito auttaa vähentämään kulutusta
• Apua on myös asiakkaan erityisongelmien huomioimisesta

• P. Match: Kognitiivis-behavioraalinen terapia (CBT) toimi parhaiten 
mielenterveysongelmista kärsivillä, motivoiva haastattelu (MET) aggressiivisilla 
asiakkailla ja 12 askeleen ohjelma (TSF) “märät” verkostot omaavilla.

• Pari- ja perheterapiasta apua parisuhteen tai perheen ongelmiin.
• Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) auttaa rajatilapotilaita.
• Kunkin yksilön tarpeita vastaava psykososiaalinen lisäkomponentti paransi 

merkitsevästi ylläpitohoidon tuloksia (Marsden et al. 2019).
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Mikä toimii ja voimaannuttaa - yhteenveto

• Asiakkaan kuunteleminen, empatia, yhteistyö, aito kiinnostus

• Asiakkaan myönteinen kokemus terapiasuhteesta (allianssi) ja tiivis hoitosuhteen 
seuraaminen

• Asiakkaan omaan näkemykseen, tilanteeseen ja erityisongelmiin sopiva hoito

• Työntekijän luottamus menetelmään, jota hän käyttää (hoidon logiikka)

• Sosiaalinen tuki muutokselle (työpaikka, perhe, ystävät, vertaisryhmä!)

• Mahdollisuus itse auttaa muita samassa tilanteessa olevia (Pagano 2004)

• Mielekäs korvaava toiminta 

• Oman toiminnan tiedostaminen /seuraaminen

• Herkeämätön valistus (esim. tupakointi), hintapolitiikka ja muut kulttuuriset, 
yhteiskunnalliset ja päihdepoliittiset toimenpiteet
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