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Tausta ja tulokulma

• Sosiaalityöntekijä, sosiaalityön tutkija ja 
opettaja 

• Työtaustana A-klinikkatyö, lastensuojelun 
avohuolto, lapsiperheiden varhaisen tuen 
palvelut

• Tutkimusalueet: päihdeongelmat ja niiden 
psykososiaaliset interventiot, 
päihdeongelmat perheessä 
(ylisukupolvisuus), raskaus- ja vauva-ajan 
päihdeongelmat ja niiden hoito, 
yhteisöhoito, naiserityisyys, tieto ja 
tietäminen sosiaalityössä

• Kiinnostus teorian ja käytännön 
yhdistämiseen: tutkimukseen perustuvat 
tulokulmat ja suuntaviivat 
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Esitykseni tulokulmat

 Ammattilaiset ja päihdeongelman käsitteellistäminen

 Päihdeongelma suhdekysymyksenä

 Päihdeongelman kontekstuaalisuus ja monikerroksisuus

 Kulttuurinen ulottuvuus ja asenteet

 Reintegraation tavoite
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Miten itse määrittelet päihdeongelman – mistä siinä on 
mielestäsi kyse?

Mitä mielestäsi hoidetaan tai mihin interventio kohdistuu?

Millainen ihmiskäsitys ohjaa työtäsi?

Miten ymmärrät ihmisen toimijuuden ja vastuun 
suhteessa päihdeongelmaan?

Millaisia käsitteitä käytät?

Miten ajattelet, että ihminen muuttuu – mitä muutos on? 

 Kauanko muutos saa kestää? 
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Päihdeongelman käsitteellistämisestä: mitä 

ajattelemme? 

• Eri ammattiryhmillä voi olla toisistaan poikkeavia käsityksiä siitä, 

 mitä on päihdeongelma, 

 mihin interventio kohdistuu ja 

 millaisesta muutoksesta on kyse;  

• Nämä eivät ole neutraaleja tai yhdentekeviä sillä ne:  

- välittyvät käytäntöihin ja palveluihin

- heijastuvat kohtaamisiin asiakkaiden kanssa

- asiakasnäkökulma: kynnykset, mahdollistavat rakenteet
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Hoitoideologia: kollektiivin tai organisaation ominaisuus, joka 

sisältää 

 käsitykset normaalista/poikkeavasta, tavallisesta/epätavallisesta, 

sairaasta/terveestä, hyvästä/pahasta, sallitusta/kielletystä jne

 uskomukset, arvot, käsitykset työn taustalla/ toimintaa ohjaavina

• Tulkintakehys voi siis ohjata ammattilaista kiinnittämään huomionsa 

tiettyihin asioihin – ja toisaalta sivuuttamaa toisia asioita tai niitä ei 

havaita
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Käsitys päihdeongelmasta

Ammatillinen 

viitekehys

Hoitoideologia

Interventioteoriat

Ihmiskäsitys

Miten ihminen 

muuttuu, motivoituu?

Käsitykset, 

määritelmät

Menetelmät
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=> asiakkaan kokemus siitä, millainen hän on ja mitkä ovat hänen 

mahdollisuutensa

=> heijastuvat siihen, miten ajatellaan, että ihminen on vastuussa 

ongelmastaan / tilanteestaan ja sen ratkaisuista 

=> mitä ajatellaan ihmisestä ja muutoksesta (miten ja mitä)
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Päihdeongelmien 

ymmärtämisestä –

sosiaalitieteellinen 

näkökulma
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Katse sosiaaliseen

• Kysymykset ja kokemukset siitä, kelpaanko, riitänkö ja miten olen 
suhteessa muihin ja maailmaan johdattavat sosiaaliseen tulkintaan 
päihdeongelman luonteesta sosiaalisena tapahtumana ja ilmiönä 
(social event) 

• Lähtökohta: minuutta/minää/yksilöä ei tarkastella irrallisena ja erillisenä 
objektina (separate, particle) vaan aina toisiin ihmisiin, asioihin ja 
prosesseihin sidoksissa olevana (social connection) ja näiden 
yhteyksien, liittymisen (bonding)ja kuulumisen kautta rakentuvana

- taustalla sosiologian ja sosiaalipsykologian käsitykset ihmisyydestä, 
minuudesta
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• Ihminen peilaa omia ongelmia, tilannetta ja elämänsä siihen, miten hän 

kokee, että hän asemoituu suhteessa muihin ja miten muut hänet 

näkevät 

- Perhesuhteet: varhaissuhteissa vanhemman peilaus (hyväksyvä katse, 

välittyy myönteiseen kehon skeemaan), varhaisen häpeän taustat

- Sosiaalinen peilaus: yhteiskunta, vertaissuhteet  

• Myös päihdeongelma on siis suhde: ”Adicction is a very intensive

relationship with the object (drug/substance, process, thing)”
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Sosiaaliset sidokset (Peter Adams 2008)

• Päihdeongelma voidaan ymmärtää minään liittyvinä sosiaalisina 

sidoksina ja yhteyksinä (connections): 

- nämä liittyvät ihmisiin, toimintoihin, kehoon, paikkoihin tai 

abstrakteihin ja yksityisiin objekteihin (esimerkiksi uskonto, 

kansalaisuus, poliittinen vakaumus)

- näissä suhteissa rakentuvat yksilön kokemukset johonkin 

kuulumisesta, osallisuudesta, arvostuksesta ja tunnustuksesta 

ihmisenä/persoonana (recognition)
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• Yksilö muodostaa suhteen (relationship) eri 
elämänalueisiin (esim. perhe, ystävät, puoliso, 
työpaikka, menneisyys, tulevaisuus) ja nämä 
toisiinsa yhteydessä oleva osa-alueet 
muodostavat systeemisen kokonaisuuden

• Potentiaalisesti riippuvuutta aiheuttavat aineet
(tupakka, alkoholi, huumeet, rauhoittavat lääkkeet, 
ruoka), prosessit tai toiminnot (työ, uhkapeli, 
seksi) ovat tavallisesti tasapainoisessa asemassa 
ja suhteessa yksikön muiden elämänalueiden 
kokonaisuudessa 
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”Roikun kiinni piikissä…ei oo ku piikki ja huumeet -

kädet on kasvanu kiinni” 

• Muilla elämänalueilla ilmeneviä ongelmia, 
heikkouksia tai puutteita voidaan 
kompensoida/korvata päihteillä, jolloin 

=> suhde päihteisiin vahvistuu ja 

=> sidokset muihin osa-alueisiin 
heikkenevät, haurastuvat, vaurioituvat ja 
katkeavat (fragmentation, disconnection)

=> identiteetti (suhdenäkökulma), suhde 
toisiin häiriintyy (disruption)

14



• Päihderiippuvuus on suhteita 
läpäisevää: suhde itseen, 
sukupuoleen, toisiin ihmisiin, 
lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan

• Kyse ei siis ole vain 
henkilökohtaisesta tragediasta, 
mielen sisäisestä kysymyksestä 
tai koetusta (arvo)ristiriidasta, 
jonka yksilö ”henkilökohtaisesti 
ratkaisee ja työstää” 

Yksilön olemisen ja 

(maailma)suhteen muutoksesta, 

jossa päihdeongelma ”tulee väliin”, 

katkoksia tuottavaksi tekijäksi ja 

systeemin toimivuuteen 

vaikuttavaksi
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Kulttuuri, traditiot, yhteiskunnan muutos

• Sosiologinen tulkinta: addiktioiden synty liittyy perinteiden 
murtumiseen, epäjatkuvuuteen, normien väljyyteen, arvojen 
moninaistumiseen

• Anthony Giddens: yhteiskunnan yksilöllistymiskehitys, jossa 
perinteiden tarjoamat kehykset ja toimintahorisontit eivät enää 
suuntaa ihmisen identiteetin rakentumista tai tarjoa pysyviä 
moraalisia kiinnittymiskohtia

• Ei ole pysyviä rooleja, asemia, statusta (”minkäs talon 
tyttöjä/poikia…”), joka säätelisi elämisen ja olemisen tapaa, arvoja 
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• Suomessa keskeisiä muutoksia 
nopea rakennemuutos, 
kaupungistuminen, lähiyhteisöjen 
muutos, anonymiteetin 
yleistyminen

 Näiden rinnalla alkoholin 
saatavuuteen liittyvät poliittiset 
toimenpiteet, pyrkimys 
eurooppalaisiin juomatapoihin, 
sukupuoliroolien muutos
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• Sosiaalinen näkökulma 

päihdeongelmiin pyrkii 

tavoittamaan ilmiön

• Kokonaisvaltaisuutta (holistisuus)

• Kontekstuaalisuutta (aika, paikka, 

yhteisö, yhteiskunta) 

• Ja ymmärtämään 

päihdeongelmia 

• osana systeemistä kokonaisuutta 

(yksilö-ympäristö-yhteiskunta)
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Painopisteen siirto

• Pyrkimys ymmärtää 
päihdeongelmaa ja sen 
olemusta ylittämällä perinteiset 
käsitteellistämistavat 
• mieli-keho (mind-body), 

• tapa-tahdonvoima (habit, will)

• riippuvuus-sairaus 
(dependence-disease) 

(Adams 2008, 2016)

Päihdeongelman luonne 

sosiaalisena tapahtumana ja 

ilmiönä (social event)
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Monikerroksellisuus ja kontekstuaalisuus

• Päihdeongelma nivoutuu 

monimutkaisiin yksilöllisiin, sosiaalisiin 

ja ympäristöön liittyviin tekijöihin

• (Sosio)ekologinen malli: mikro, makro, 

meso; systeeminen ymmärrys

• Sosiaaliset tekijöillä kaksoisrooli:  

 voimavara, tuen mahdollisuus

 osa ongelmien juurisyitä
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Sosio-ekologinen mallinnus

Mikro: Yksilötaso
(yksilön historia, 
perhehistoria)

Meso: Elämänpiiri, 
sosiaaliset
tilannetekijät

Makro: Yhteisö,

Yhteiskunta, 
sosiaaliset
rakenteet

Riski, uhka, 

voimavara, harmi, 

haitta, turva, tuki?

Yhteiskunnallinen 

ja kulttuurinen 

todellisuus

Resurssit
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 Psykososiaaliset tekijät, sosiaaliset ongelmat (sosiaalinen kokonaistilanne)

 Rakenteelliset/yhteiskunnalliset tekijät (päihde- ja sosiaalipolitiikka, 
palvelujärjestelmä, professiot, hoitoideologiat) 

 Ympäristö (lähiympäristö suhteineen, naapurusto, institutionaaliset 
rakenteet, yhteisöt, ryhmätason tekijät)

 Kulttuuriset tekijät (asenteet, päihdekulttuuri, institutionaalinen 
elämänkulku)

 Yksilö ja ylisukupolvinen välittyminen, sukupolvisuhteet (kehityshistoria, 
kokemukset ja sosiaalistuminen, materiaaliset / aineettomat ulottuvuudet ja 
mekanismit)

 Sukupuolinäkökulma (ongelmat, tuen tarpeet, kohtaaminen, rooliodotukset)
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Tutkimus

• Sosio-ekologista /ekologista mallia on sovellettu esimerkiksi: 

 Analysoimaan, mitkä tekijät edistävät tai heikentävät siirtymää laitoshoidosta 
avohoitoon/kotiin, arjessa suoriutumista ja päihteettömyyttä (Manuel et al. 2017)

 näkökulma: yksilölliset, sosiaalisiin suhteisiin, organisaatioon, yhteisöön, 
politiikkaan liittyvät tekijät 

 Mallintamaan, miten äidin päihdeongelma (ja sen vakavuus) on yhteydessä lasten 
kaltoinkohteluun, sen riskeihin ja ilmenemiseen (Cash & Wilke 2003)

 näkökulma: perhehistoriaan ja lapsuuskokemuksiin, nykyhetken sosiaalisiin 
tilannetekijöihin sekä yhteisö- ja rakennetasoon liittyvät tekijät

 Selvittämään, missä määrin teini-ikäisten päihteidenkäyttö on yhteydessä 
vanhemmuuden tyyliin, opettajan tukeen ja ikätoverin rikolliseen käyttäytymiseen 
(Suldo et al. 2008)
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Olosuhteiden kompleksisuus

• Sosiaalinen tuki ja stressi: 
Vähävaraisten naisten kohdalla 
sosiaalinen tuki ja verkostot eivät toimi 
aina stressiä vähentäen. Heikko 
taloustilanne, stressaavat 
elämäntapahtumat, naapuruston 
ongelmat ja turvattomuus lisäsivät 
psykologista ahdinkoa, mikä lisäsi riskiä 
alkoholin ongelmakäytölle (2v. aikajänne)

• Potentiaaliset selitykset: kroonistuneet, 
pitkäkestoiset stressitekijät, 
läheisverkoston ongelmat tai verkosto 
stressiä tuottavana, ohut 
vastavuoroisuus? (Mulia et al. 2008)

Julkisten turvaverkkojen tarve, 

huomio sosiaaliseen eriarvoisuuteen 

sosiaalipolitiikassa, yksilötason coping-kykyjä 

vahvistavat interventiot eivät riittäviä  
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• Päihdeongelmaa voidaan tarkastella psykososiaalisten tekijöiden 

kasaumana, jossa päihteiden käyttö on reagointia olosuhteisiin, 

kokemuksiin ja ongelmiin

=> Kuntoutumisen keskiössä:  

 Sosiaalinen kimmoisuus 

 Sosiaalinen toimintakyky

 Sosiaalinen tuki, vertaistuki

 Arjen toimintarakenteet
25



Interventionäkökulma –

tutkimushavaintoja sosiaalisten 

tekijöiden merkityksestä
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Jaloilleen arjessa, tilanteen vakiinnuttaminen

• Ekologiseen malliin perustuva interventio: 
Asunnottomille, päihdeongelmaisille, (2-6v. 
ikäisten lasten) yksinhuoltajaäideille tarkoitettu 
interventio yhdisti itsenäisen asumisen, 
palveluohjauksen, (vapaaehtoisen) 
päihdehoitokontaktin (Community Reinforcement
Approach -orientaatio) sekä kuukausittaisen 
taloudellisen tuen 3kk ajan, muu tuki jatkui 6kk 
saakka. Myönteiset vaikutukset (nopeammin) 
sekä päihteiden käytön vähenemiseen ja 
asumistilanteen vakiintumiseen. Asuminen jatkui 
edelleen 2/3 osalla 6kk taloudellisen tuen 
päättymisen jälkeen. (RCT –asetelma n=60; 
Slesnick & Erdem 2013) 27



Verkostot ja vertaiset
• Sosiaalinen tuki: Vanhemmalle 

tärkeän henkilön osallistuminen 
konkreettisesti perhemuotoisen 
päihdekuntoutuksen lapsi-
vanhempi –työskentelyn 
tapaamisiin, niiden ulkopuolella 
annettu kannustus, rohkaisu ja 
motivointi ja tuki vähensivät 
lapsen kaltoinkohtelua ja 
vanhemman omaa päihteiden 
käyttöä (Urgelles ym. 2017) 

• Vertaistuki: Recovery coachin
antama tuki ja ohjaus 
vanhemmalle kiireellisen 
sijoituksen yhteydessä sekä 
nopea pääsy kattavaan 
päihdearviointiin ja hoitoon 
edistivät lapsen kotiutumista 
sijaishuollosta (RCT –
asetelma: n=3440; Ryan ym. 
2017)
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• Sosiaalisen verkosto ja läheiset: 
tiivis yhteistyö ja osallistuminen 
terapeuttisen yhteisöhoitojakson 
(12kk) alussa edisti hoidossa 
pysymistä. Työskentely ajoitettiin 
tietoisesti hoitojakson alkuun, sillä 3 
ensimmäistä kuukautta riski 
keskeyttämiselle. Sosiaalisella 
tuella oli demograafisia tekijöitä 
suurempi vaikutus. (Soyes ym. 
2006.)
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Kulttuurinen ilmasto ja asenteet päihteiden 

ongelmakäytön rakenteena 

 päihdemyönteisyys, humala sosiaalisesti hyväksyttyä

 päihteiden käytön yleistyminen; ”juominen ja biletys jokamiehen 

kulttuurioikeuksina” (Maunu 2014)

 päihteiden käyttö ja ristiriitainen kasvuympäristö: sosiaalinen mallioppiminen, 

asennoituminen alaikäisten päihdekokeiluihin ja lasten seurassa juomiseen

 sosiaalinen altistuminen huumeille, kannabismyönteisyyden yleistyminen

 raittius ei itsestään selvästi ole hyväksyttävää 

 addiktiopuheen arkipäiväistyminen ja addiktioiden moraalinen arvottaminen
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”Raitis – tuo juhlien ilonpilaaja”

”Raitistunut on Suomessa samassa asemassa kuin työtön, varoittavana 

esimerkkinä yhteisön ulkopuolella, ei ehkä täysin omaa syytään, mutta 

tietynlaista heikkoutta osoittaen kuitenkin. Sellainen voi tarttua. Sellaista 

pitää karttaa”....”Moni julkiraitis on enemmänkin julkialkoholisti. Hän 

toimii muille sopivana benchmarkkaajana. Seisoo nurkassa 

häpeämässä. Raitis on se, joka saa opetella olemaan hienovarainen 

muita kohtaan. Hän peittelee, salailee, juo näköisviinaa, tekee 

kaikkensa, ettei vaarantaisi muiden nautintoa” (Seppänen 2012, 221).
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Haitat, riskit? 
• Lähestytty pitkälti yksilöön, hänen 

terveyteensä ja hyvinvointiinsa 
liittyvänä kysymyksenä
 häivyttää ongelman sosiaaliset 

yhteydet ja vuorovaikutukselliset 
tekijät 

 redusoi päihdeongelman 
elintapasairaudeksi  

 hoito kohdistuu yksilön 
”psyykkiseen ja fysiologiseen 
normaalistamiseen” 

 naiset: päihteet riskit muille, 
hoivavastuu (raskaus, lasten 
hyvinvointi) 
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• Yksilövastuu, 

päihdemyönteisyys:

 Häpeä, leimaaminen

 Yksinäisyys, eristäytyminen

 Vahvat, jopa kohtuuttomat 

odotukset työllistymisen ja 

koulutuksen osalta
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Katse 

suhteisiin –

kuntoutumisen 

kiintopisteet
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Reintegraatio – onko se mahdollista?

• Kuntoutuminen reintegraationa = eri elämänalueiden välisten 
suhteiden korjaamista, elvyttämistä, uudelleen liittymistä, 
kiinnittymistä

• Mikä on se sosiaalinen tilanne, josta (esimerkiksi laitos)hoitoon 
tullaan ja johon hoidon jälkeen palataan
 Voiko onnistua, jos hoito kohdistuu ensisijaisesti yksilöön?

 Perhe, läheiset ja (erilaiset) yhteisöt 

• Toisaalta: Hoito ei irrallinen saareke elämästä

• Jatkuvan riippuvuushoidon idea
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”Entä jos jää yksin…hyväksytäänkö vai ei?”

• Missä ovat ne yhteisöt ja 
ihmissuhteet, joissa voi kokea 
osallisuutta ja osallistumista, 
arvostusta ja kunnioitusta ja 
rakentaa pohjaa yhteiskunnalliselle 
luottamukselle?

• Reintegraatio kriittinen kysymys 
kuntoutumisen onnistumiselle: 
tulenko torjutuksi vai hyväksytyksi, 
löydänkö paikkani tässä 
yhteiskunnassa, lähiyhteisössäni, 
perheessäni?
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Kiitos! 
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