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Addiktio

• ”Tarkoitetaan yleensä voimakkaan, 
toistuvan halun ohjaamaa 
käyttäytymistä”

• ”Mikä tahansa käyttäytymismalli, joka 
tuottaa hetkellisen mielihyvän tai 
lohdutuksen, mutta pitkään 
jatkuessaan aiheuttaa negatiivisia 
seurauksia elämään. Seurauksista 
huolimatta ihminen ei lopeta 
käyttäytymistä”

- Gabor Maté



Riippuvuuskäsityksen 
muuttuminen
§ Riippuvuus ei ole tahdonvoimasta kiinni                           
§ Kemialliset ja toiminnalliset riippuvuudet                                     
§ Moniriippuvuus
§ Itsensä kohtaamisen hankaluus
§ Riippuvuus on äärimmäisen 

demokraattinen sairaus. Koskettaa 
ihmisiä yhteiskuntaluokasta/ 
koulutuksesta riippumatta

Juha Lantz



Päihderiippuvuus

PÄIHDERIIPPUVUUS ON KLIINISESTI TODENNETTAVISSA OLEVA SAIRAUS, JOKA VAIKUTTAA 
IHMISEN FYYSISEEN, PSYYKKISEEN, HENKISEEN JA SOSIAALISEEN OLEMUKSEEN. SAIRAUS ON 
ENSISIJAINEN, PYSYVÄ JA HOITAMATTOMANA SE VOI JOHTAA ENNENAIKAISEEN KUOLEMAAN.

RIIPPUVUUDEN KEHITTYMINEN ALKAA AINA SATUNNAISESTA PÄIHTEIDEN KÄYTÖSTÄ. KAIKKEEN 
PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYY RISKI TULLA RIIPPUVAISEKSI.

PÄIHDERIIPPUVUUS ON SAIRAUS JOSTA VOI TOIPUA.



ICD-10

§ Voimakas himo tai pakonomainen tarve käyttää
§ Heikentynyt kyky hallita käytön aloittamista, määrää 

tai lopettamista
§ Vieroitusoireita käytön päättyessä tai vähentyessä
§ Sietokyvyn kasvu (toleranssi)
§ Käytön muodostuminen elämän keskeiseksi asiaksi
§ Käyttö jatkuu huolimatta sen kiistattomista haitoista
Kun riippuvuus on syntynyt, päihtymisestä, joka on 
aluksi poikkeustila, tulee uusi normaalitila. Joistakin 
päihteistä tulee herkemmin riippuvaiseksi kuin toisista 
ja jotkut ihmiset tulevat helpommin riippuvaisiksi 
kuin toiset. 









Miksi ihminen addiktoituu?

Sosiokulttuurinen
Psykologinen

Neurobiologinen



Riippuvuuden riskitekijät

Juha Lantz

Lapsuuden 
traumatausta YmpäristötekijätGeeniperimä

Mielenterveys-
ongelmat

Nuorena aloitettu 
riippuvuus-

käyttäytyminen



Aivot ja addiktio

• Addiktiot vaikuttavat erityisesti
aivojen etulohkossa sijaitsevaan
dopamiinituotantoon

• Mielihyvä & motivaatio, 
”Natural high”

• Dopamiini innostaa ja kertoo
mitä kannattaa tehdä



Aivot ja 
addiktio..

•Mielihyväkäyttäytyminen aktivoi 
palkkiojärjestelmän ylikierroksille 
(mesolimbinen dopamiinirata)

- Mielihyvä saa toistamaan käytöstä
- Kontrollin ja harkinnan järjestelmä 

häiriintyy palkkiojärjestelmän 
ylikierroksen takia

- Dopamiini laskee serotoniinin 
tuotantoa (kylläisyys, tyytyväisyys, 
turvallisuuden tunne)

Ø Ei tule tyytyväisyyden tunnetta



Aivot ja addiktiot…

• Mantelitumake > Ahdistusta säätelevä aivoalue

• Riippuvuuden edetessä mielihyvää tärkeämpää 
on hakea ahdistusta lievittävää vaikutusta.





Riippuvuus ohjaa toimintaa

• Riippuvuus on häiriö aivojen motivaatio- ja palkitsemiskeskuksessa
à riippuvuusajattelun aktivoituessa muut motiivit sivuuttuvat

à päätöksenteko ja toiminta muuttuvat
• Riippuvuuskäyttäytymisen lopettaminen tai esim. lääkehoito ei tarkoita 

riippuvuudesta toipumista
à tarvitaan ajattelun ja toiminnan tietoista työstämistä

à tavoitteena riippuvuustaipumuksen ja –oireiden 
tunnistaminen ja hallinta



Valinnan teoria 
riippuvuuden selittäjänä
Onnellisuus määrittyy 
perustarpeiden toteutumisesta
• Itsearvostus
• Rakkaus & kuuluminen
• Vapaus
• Ilo ja oppiminen
• Selviytyminen



Riippuvuuden kerroksellisuus

Henkinen

Sosiaalinen

Psyykkinen

Fyysinen



KIELTÄMINEN

• Yksinkertainen kielto; ei ongelmaa!
• Syyttely; olosuhteet (puoliso, taloustilanne ym)
• Vertaaminen. Oman addiktion vertaaminen 

toisiin: oma ongelma ei niin paha kuin toisilla.
• Järkeily; tutkimuksiin vetoaminen, kulttuuri, 

perinteet
• Vähättely; ”olen ottanut vain muutaman 

saunakaljan”
• Vihamielisyys
• ”Oli ongelma mutta ei ole enää”
• Huomion siirtäminen muihin ongelmiin



Lääkkeetön laitoskuntoutus 18-30 vuotiaille

1.9. 2017- 31.3.2019
Asiakkaita yht 98
Läpikäyneitä 56/98, 57%
Päihteettömänä 37/56, 66%
Päihteettömänä kaikista 37/98, 
38%
75% keskeytyksistä tapahtuu 
ensimmäisen 2 viikon aikana



Lääkkeetön laitoskuntoutus 
18- 30 vuotiaille

Monille asiakkaille ensimmäinen kuntoutusjakso

Motivaatio päihteettömyyteen?

Hoidon tehtävänä tietoisuuden, ymmärryksen ja 
muutosmotivaation kasvattaminen

Hoitoaika keskim 3kk

5500€/ kk + intervallijaksot + jälkihuolto



”Yhdessä pystymme”





“raivoraittius” vs toipuminen



”Vapaaehtoisesti ylläpidetty elämäntapa, jolle 
on ominaista raittius, henkilökohtainen 
terveys ja kansalaisuus” – Hazelden
”Toipuminen on muutosprosessi, jonka kautta 
yksilöt parantavat terveyttä ja hyvinvointia, 
elävät itse suuntautunutta elämää ja pyrkivät 
saavuttamaan täyden potentiaalinsa”-
Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration

”Elämäntavan muutosprosessi joka alkaa 
usein motivoivasta kriisistä. Muutosprosessin 
opetteleminen kestää 1-3 vuotta ja kestää 
loppuelämän ajan. Käyttäytymisen muutos”
- Myllyhoitoyhdistys



Retkahdus:
Paluu 

vanhoihin 
toiminta-
malleihin

Esiharkinta:
Ei 

muutoshalua
Harkinta:
Tietoinen 

ongelmasta, 
ei 

muutoshalua

Päätös:
Halu 

muutokseen, 
toimintasuun

nitelma

Toiminta:
Aktiivista 

muutostyötä

Ylläpito:
Uudet, 
opitut 

toiminta-
mallit



Hoidon tarpeen arviointi

1. Akuutti päihteiden käyttö ja vieroitusoireet
2. Fyysinen tila
3. Psyykkinen tila
4. Hoitovalmius
5. Selviytymistaidot
6. Ympäristötekijät

Arvioinnin perusteella tehty hoitosuunnitelma
sisältää asiakkaan ongelmat, tavoitteet ja 
menetelmät tavoitteiden toteutumiseksi.

Hs päivittyy hoidon edetessä



Mitä tarvitaan muutokseen?
Tunne riippuvuus
Tunne toipuminen
Toipumisen taidot 
Øavun pyytäminen
Øpäihdehimojen käsitteleminen
ØTunnetaidot - kosketus itseen



Mitä tarvitaan muutokseen?

Muutostarpeet
Øpuolustusmekanismien tunnistaminen ja 

niiden kanssa toimeen tuleminen
Øriippuvuusajattelun tunnistaminen
Øympäristön ja ihmissuhteiden muutos
Øvastuu + rehellisyys
Päämäärä + miksi?
> kipu vs nautinto



toivo/luot-
tamus

hyväksymi-
nen

roolimallit/
identiteetti/
uskomukset

rajat & 
rakkaus

sos.paine



5x NBA mestari
2x finaalien arvokkain pelaaja

18x NBA all star

TOISTO!!!

• Aivot luo uusia hermoratoja

• Hyväksy muutokseen liittyvät
tunteet – mieli vastustaa
muutosta

• Hyvä suunnitelma

• Välitavoitteet

• Riittävästi aikaa/ pitkä hoito



Onnellisuuden 6 osatekijää



Matkailu avartaa…



Mitä voidaan tavoitella?

CASTLE CRAIG HOSPITAL, 
SCOTLAND 1988- 2015

YLI 10 000 ASIAKASTA 73,4% PÄIHTEETTÖMÄNÄ 
1 VUODEN JÄLKEEN
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