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Puheeksi ottaminen.

Huomaa ja auta ajoissa!
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EHYT ry
Ehkäisevän 
päihdetyön 
ammattilaiset
palveluksessasi

EHYT – Aikuistyö

▪ päihdehaittojen ennaltaehkäisyä

▪ tavoite on päihde- ja pelikulttuurin muutos

▪ asenteet, ennaltaehkäisy, keskusteleminen

▪ työvälineiden kehittäminen

http://www.ehyt.fi/taitolaji
http://www.huugo.fi/


Webinaarin aikataulu

• Alkoholia-asiaa

• N. 11.00-11.10 tauko

• 11.10-12.00 

• puheeksi ottaminen (huoli)

• Toiminnalliset riippuvuudet



Kohtaaminen on keskustelua.

Keskustelu – alkoholipuhe – vaatii luottamusta.

• Kuuntele. Kuuntele. Kuuntele.

• Älä arvaa.

• Älä kaunistele.

• Älä vähättele.

• Apua saa. Tukea saa. Ota yhteyttä!

Asenne vaikuttaa lopputulokseen.



Milloin alkoholia juodaan?



• 90 % aikuisista juo alkoholia säännöllisesti

• 2021: 7,6 l / asukas / 8,96 l / 15-v.+ (100% alkoholi)

• korkean riskin alaraja, miehet:

24 annosta/viikko tai 7 annosta (kerta)

3½ pulloa viiniä tai 1 ¾ pulloa viinaa (vko)

• korkean riskin alaraja, naiset:

16 annosta/viikko tai kerralla 5 annosta

2 1/3 pulloa viiniä tai 1 1/5 pulloa viinaa

• Yli 65-vuotiaan riskikäytön rajat:

2 annosta kerta ja / tai 7 annosta viikossa

Alkoholi on Suomen päihde



Millainen alkoholin juoja 
jaksaa yhdistyksessä/ työssä? 

• Miten käytän alkoholia? 

•Millainen alkoholin käyttö on minulle kohtuullista?

•Millainen puhe alkoholista kannustaa tai auttaa?

•Kohtuus – riskijuominen – alkoholismi.



Alkoholin juomisen hyötyjä?
Miksi käytän – jos käytän – alkoholia?



Terveen aikuisen miehen
viikoittainen alkoholin sietokyky

Lähde: Kuopion yliopisto 2013, Käypähoitosuositus 2015

30v      40v      45v       50v     55v       60v      65v      70v     80v 



Terveen aikuisen naisen
alkoholin kertakulutuksen sietokyky 

Lähde: Kuopion yliopisto 2013, Käypähoitosuositus 2015

30v               40v                 50v                 65v                80v 



Uni ja alkoholi

Alkoholi rikkoo luontaisen unirytmin

• Alkoholiannos palaa noin kaksi tuntia

• Älä käytä alkoholia uni- ja nukahtamislääkkeenä

• Runsas alkoholin käyttö voi johtaa unettomuuteen

24 tunnin valvominen vastaa noin yhden promillen humalaa

• 36 tuntia -> n. puoltatoista promillea

• 3-vuorotyössä etenkin, mutta työssä unirytmi on tärkeä

Valvominen – univaje aiheuttaa tai lisää riskiä

• Keskivartalolihavuus/ aikuisiän diabetes/ verenpaineongelmia

Unta on tarpeeksi, kun heräät virkeänä ilman herätystä.



ALKOHOLINKÄYTTÖ ON TAITOLAJI

Juomisen mahdollisia syitä

• Yksinäisyys
• Sairaudet, kivut
• Tarpeettomuus
• Läheisen kuolema, muu äkillinen muutos, kriisi
• Masennus, alakuloisuus, toimintakyvyn muutos
• Elämän nivelvaihe (lapset kotoa, eläkeikä, jne.)
• Päihdetausta (aiempi runsas alkoholin juominen)



Apuja alkoholitilanteisiin.

testejä.

• https://www.huugo.fi/audit-testi/

(painettua audit-testiä voi käyttää puheeksiottoon)

• https://www.huugo.fi/testi-sosiaalisesta-

vastuusta-ja-alkoholin-kaytosta/

Materiaaleja

• Alkoholipäiväkirja: ottomitta.ehyt.fi/

• https://ehyt.fi/tuote/tietopaketti-alkoholista-ja-
laakkeista/ 

• Päihde- ja päihdelääketiede-kirjallisuus (kirjastot)

https://www.huugo.fi/audit-testi/
https://www.huugo.fi/testi-sosiaalisesta-vastuusta-ja-alkoholin-kaytosta/
https://ottomitta.ehyt.fi/
https://ehyt.fi/tuote/tietopaketti-alkoholista-ja-laakkeista/


Puhallutus – testaaminen

• työpaikalla & yhdistyksessä:

• Miten saat juopuneen asiakkaan puhaltamaan?
• Aistinvaraisuus, yhteinen sopiminen, ei voi pakottaa

• Minkälainen alkoholinkäyttö on sallittavaa?
• haitaton

• Miten päihteen käyttö näkyy (työpaikalla)?
• Työelämässä alkoholi (ja muut päihteet) näkyvät: poissaoloja, 

kustannuksia työantajalle, kyräilyä, toisen töiden tekemistä, 
laatuongelmia, kireyttä,..



Huumausaineista raapaisu

Työelämässä huumeidenkäyttäjiä on vielä vähän

• Viihdekäyttö – huumeiden pääosin vapaa-aikakäyttöä

• Huumeet laittomia – vaikea havaita

• Kannabisasenteet käyttöön & terveyteen lieventyneet

2022: kannabiskäyttäjiä viikoittain n. 50.000 (jopa 100.000)

jätevesitutkimukset: mm. amfetamiinijäämiä

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-
hankkeet/jatevesitutkimus

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902256119 (2/2019 THL)

Työelämän huumetestaukset määritelty laissa (päihdeohjelma)

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/jatevesitutkimus


Huumausaineista muistipaikoille

Korvaushoito

• korvaushoidon tarkoitus ei ole päihtymys

Muuntohuumeet

• eivät ole yksi yhtenäinen aineryhmä (yleisin synteettiset 
kannabinoidit)

Käyttö

• 3-7% käyttäjää, satunnaiskäyttäjää

• Aineiden riippuvuuspotentiaalin vaihtelu suurta

• Sekakäyttö yleisempää kuin yhden aineen käyttö

Mihin ihminen tarvitsee laittomia päihteitä?



Pieni tauko



Puhuminen on välittämistä.

Päihdeongelma ei ole yksityisasia.



Puhumisen aloitus

Kohtaaminen on puhumista.

• Kun kysyt – olet jo ottanut puheeksi.

Valmistaudu etukäteen.

• Mitä haluat sanoa?

• Mikä on keskustelun, puheeksi ottamisen tarkoitus?

Arvosta. 

Kunnioita.

Ratkaisut: millaista tukea, apua voit roolissasi tarjota?

• Ystävä. Tuttu. Ammattilainen. Suhde motivoitavaan.

• Mahdollisuudet & keinot.



Keskusteluyhteys 
ihmisen kanssa

Kohtaaminen luo turvallisuutta

• Puhu minä -kielellä

• Kysy, jos et ymmärrä – älä tulkitse

• Ole hienovarainen – älä loukkaa, älä loukkaannu turhasta

• Puhu vain omissa nimissäsi – ”me olemme tätä mieltä”

• Perustele mielipiteesi

• Kuuntele, kuuntele, kuuntele - toista kohti aina korva edellä

• Kunnioita toista ihmistä ja kuuntele häntä

• Sanomattomat sanat(kin) merkitsevät



Puheeksi ottaminen on kannustamista

Suosi avoimia kysymyksiä: Mitä, miten, miksi, kuinka ja kerro. ”Mitä sinä ajattelet?”, 

”Miten sinä näet tilanteen?”

Kuuntele aktiivisesti ja ”heijastaen”: Kuuntele toisen ajatuksia. 

• Ole avoin: hänellä on monia syitä käyttäytymiselle, joka on herättänyt sinussa 

huolen. 

• Älä tee tulkintoja ja analyyseja. Tarkista, että teillä on yhteinen ymmärrys: 

”Ymmärsinkö oikein…”.

Tarkista kuulemasi: osoita, että toinen on tullut kuulluksi. ”Kerroit, että…”

Älä väittele, syyllistä, syytä, uhkaile tai holhoa: ”kyllä sun nyt kannattaisi ottaa 

itseäsi niskasta kiinni!”

Vahvista positiivista, muista voimavara- ja ratkaisukeskeisyys: ”Mitkä asiat 

helpottavat tilannetta? Millaista muutosta toivot? Mitä olet valmis tekemään?”



Riippuvuudet

Aineriippuvuudet

• huumausaineet, nikotiini

• lääkkeiden päihdekäyttö

Toiminnalliset riippuvuudet

• Raha- ja digipelaaminen

• Shoppailu, seksi, some, ruoka, jne.

Kuka kärsii riippuvuudestani? Kenelle muulle haittaa?

Riippuvuus on pakonomainen tarve tehdä ja toimia.



Suomalaisten pelaaminen

Ei pelaa
22 %

Maltilla 
65 % Riskillä

11 %

Ongelma 
3 %

397 000

112 000

Ikäihmiset 
2,2%

Ikäihmiset 9%
Riippuvuus 

1,4%



Tukipalveluita
• Läheisten tuki

• Oman kunnan mielenterveys- ja päihdepalvelut

• Mielenterveystalo, tietoa ja oma-apuvälineitä mielenterveys- ja 
päihdekysymyksiin mielenterveystalo.fi

• MIELI ry:n Kriisipuhelin, 09 2525 0111 mielenterveysseura.fi

• Päihdeneuvontapuhelin: apua ja tukea omasta tai läheisen päihteiden 
käytöstä huolestuneelle, 0800 90045, ehyt.fi/paihdeneuvonta

• Myrkytystietokeskus: 0800 147 111 (24/7-palvelu) 

(09) 471 977 (maksullinen), klo 8.30-15 (ma-pe) myös viranomaispalvelu.

• Apua kannabiksen käytön lopettamiseen tai vähentämiseen: kannabis.eu

• Peluuri: tietoa, työkaluja ja tukea rahapelaamisen hallintaan, peluuri.fi

• Digipelirajat’on: tietoa, vertaisuutta ja tukea ongelmalliseen digipelaamiseen, 
digipelirajaton.fi

https://www.mielenterveystalo.fi/
http://www.mielenterveysseura.fi/
http://www.ehyt.fi/paihdeneuvonta
https://www.kannabis.eu/
http://www.peluuri.fi/
http://www.digipelirajaton.fi/


Pohdittavaa.

• Mitä pitää tai voi tehdä, jos/ kun on epäily 
yhdistyskävijän tai työntekijän päihteenkäytöstä?
• Esihenkilöllä (yhdistyksen pj.) vastuu
• Turvallinen tila kaikille

• Miten otetaan puheeksi ”porttikielto” päihteiden tai 
muu häiriön takia?



Puheeksi ottamisen lyhyt oppimäärä.

Asenne alussa ratkaisee lopputuloksen.

• alkoholin kohtuukäytön puolesta?

• yksityistä, yhteistä ja julkista - pelisäännöt

Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri

• jokainen meistä on osa ilmapiiriä ja keskustelukulttuuria

Huolen ilmaiseminen, kun tai jos on tarve.

Päihdeohjelma ja/tai yhteisiä ohjeita ja sääntöjä



Voimavarojen kasvattaminen

Huolehdi itsestäsi!

• Millaiset asiat antavat sinulle voimia!

• Mitä teet, kun voit hyvin?

• Miten sinä voit huolesi keskellä?

• Jokainen meistä rakentaa ”yhteisön”

puheilmapiiriä!



Kiitos! 
timo.nerkko@ehyt.fi

050 570 7825
www.huugo.fi


