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Taustatietoa A-klinikkasäätiöstä

• Yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon toimija (1955-)

• Järjestötyötä säätiön nimissä (emokonserni) http://a-klinikkasaatio.fi/

• Hoitopalvelut yhtiöitetty: A-klinikka Oy on säätiön 100 % omistama 
yhteiskunnallinen yritys https://www.a-klinikka.fi/

• Riippuvuudet ja niihin liittyvät psykososiaaliset ongelmat

• Apua matalalla kynnyksellä ennaltaehkäisevästä työstä haittojen 
vähentämiseen ja päihdehoitoon 

• Valtakunnallista, alueellista ja kansainvälistä toimintaa kasvokkain ja 
verkossa

http://a-klinikkasaatio.fi/
https://www.a-klinikka.fi/
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Kansainvälistä vertailua: alkoholi

• Alkoholihaitat ovat Suomessa WHO:n vertailumaita 
suuremmat. Esim. alkoholista johtuva ennenaikainen 
kuolleisuus on Suomessa Ruotsiin verrattuna miehillä 7-
kertainen, naisilla 5-kertainen (Karlsson ja Raitasalo, WHO:n 

kansanterveystyö tuottaa tulosta… Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu, THL 2019).

• Suomessa alkoholin koetaan aiheuttavan sosiaalisia 
haittoja enemmän kuin muissa maissa (Eurooppalaisten 
juomatapoja kartoittanut Eurocare-raportti, 2016) 
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Yhteinen tavoite 

• WHO kannustaa jäsenmaitaan ottamaan käyttöön 
kaikki vaikuttavat keinot alkoholihaittojen 
vähentämiseksi. Saatavuuden rinnalle on nostettu 
puheeksiotto.

• Suomessa Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman 
(2015-2025) yhtenä tavoitteena on lisätä ehkäisevän 
päihdetyön osaamista ja tuoda päihdehaittojen 
ehkäisyn menetelmät osaksi ammattilaisten perus- ja 
täydennyskoulutusta.
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Huumeet 

• 1980-luvulla syntyneistä 42 % ilmoitti kokeilleensa 
kannabista ainakin kerran elämässään. (THL:n huumekysely 

vuodelta 2018)

• ”Nykyisillä kaksi- ja kolmekymppisillä kokeilut eivät 
liity alakulttuureihin, ne ovat pikemminkin 
valtavirtaa.” (Hakkarainen Pekka, Helsingin Sanomat, Vieraskynä 16.1.2021)  

• Huumeongelmat kasvussa ja hoitoon pääsy vaikeaa.
• Myös päihteiden ja lääkkeiden samanaikainen käyttö 

lisääntyy.

Huumekuolemat 
lisääntyneet +12,6 %
Lähde: THL, Päihde-tilastollinen 
vuosikirja 2019

Opioidien käyttäjiä 
Suomessa v. 2017
23 500–29 500. 
Lähde: duodecimlehti.fi, duo 15450
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Huumeet 

• WHO on määritellyt huumeiden käytön ehkäisyn standardit. 
Aikuistyössä tehokkaiksi todettuja keinoja:
• Mini-interventiot
• Työpaikkojen päihdeohjelmat
• Mediakampanjat
• Viihdepaikat
• https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-

riippuvuudet/huumeet/huumausainepolitiikka/kansainvalinen-huumepolitiikka/who-n-
huumeiden-kayton-ehkaisyn-standardit

Koko Suomen 
väestöstä 24 % 
on kokeillut 
kannabista. 
Lähde: THL 2020

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/huumeet/huumausainepolitiikka/kansainvalinen-huumepolitiikka/who-n-huumeiden-kayton-ehkaisyn-standardit
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Väitöksiä puheeksiotosta

• Puheeksiotto ja mini-interventio ovat tutkitusti 
vaikuttavaa päihdetyötä. Isona 
yhteiskunnallisena haasteena on, että alkoholin 
puheeksiotto ei ole perusterveydenhuollossa 
systemaattista (Leena Alho, 2017)

• Asiakkaan ja ammattilaisen keskinäinen 
vuorovaikutus ja toimijuus vaikuttavat 
puheeksioton toteutumiseen (Elina Renko, 
2018)

https://alkoholi.otapuheeksi.fi/podcastit

”(Alkoholin ongelmakäytön) 
puheeksiotto ja neuvonta 
voisivat toteutua sekä 
sosiaalityön että 
terveydenhuollon 
toimintaympäristöissä osana 
kokonaisvaltaista asiakkaan 
tai potilaan kohtaamista.” 

Elina Renko, VTT
Helsingin yliopisto 

https://alkoholi.otapuheeksi.fi/podcastit
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Rahapelaaminen

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 
(523/2015) velvoittaa ehkäisemään rahapelihaittoja. 
Aina kun asiakkaalla/työntekijällä esiintyy 
riskitekijöitä (mm. alkoholinkäyttö, masennus, 
talous- tai perhevaikeudet), tulisi häneltä kysyä myös 
rahapelaamisesta.

Suomalaisista lähes 80 prosenttia on pelannut 
viimeisen vuoden aikana jotain rahapeliä. 

Suomen 15-74-vuotiaasta 
väestöstä 11 % on 
riskipelaajia (400 000). 
Lähde: THL 2020

Noin kolmella prosentilla 
(112 000) on rahapeli-
ongelma. Heistä 
peliriippuvaisia on noin        
52 000. 
Lähde: THL 2020
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Rahapelaamisen riskeistä

Lähde: 
Työelämä pelissä. Tietoa rahapelihaittojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä työyhteisössä. Pietilä ym. 2021
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Mitä tietoa etsitään? Case Päihdelinkki

Päihdelinkki.fi-sivuston tilastoista näkee, millaista tietoa 
haetaan päihteistä. Vuoden 2021 tilastotietoa:
Artikkelit
• Luetuin artikkeli oli aikaisempien vuosien tapaan 

Yleisimpien lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö
• Toiseksi suosituin: Lihasrelaksantit
• Kolmanneksi suosituin: Metyylifenidaatti (Concerta, 

Ritalin) päihdekäytössä
Testit

• suosituin on edelleen AUDIT-testi (64 %)
• toiseksi suosituin oli alkoholiriippuvuustesti SADD
• kolmanneksi suosituin oli juomatapatesti

Vuonna 2019 
Päihdelinkin 
kävijäkyselyyn 
vastanneista:

66 % kertoi hakevansa 
sieltä tietoa alkoholista.

44 % kertoi hakevansa 
tietoa huumeista.

39 % kertoi hakevansa 
tietoa lääkkeistä. 
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Puhutaanko työpaikoilla päihteistä?

Työelämä ja alkoholin haitat -kyselytutkimus 

• Selvitettiin, miten työmarkkinajärjestöjen 
julkaiseman Päihdehaitat hallintaan -oppaan 
suositukset toteutuvat työpaikoilla. 

• Kohteena työpaikkojen avainhenkilöt eri aloilta.

• esimiehet, luottamushenkilöt, työsuojelu, HR, 
työterveyshuolto

• n=849 henkilöä, edustava otos

• ajankohta 11/2015, raportti 2016

https://a-
klinikkasaatio.fi/sites/default/files/tyoelama_ja_alkoholin_haitat_raportti_
a-klinikkasaatio.pdf

https://a-klinikkasaatio.fi/sites/default/files/tyoelama_ja_alkoholin_haitat_raportti_a-klinikkasaatio.pdf
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Työelämä ja alkoholin haitat -tutkimus

Mitä asioita työpaikkojen avainhenkilöt kokivat 
alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä vaikeuttaviksi? 

”Juomista pidetään jokaisen omana asiana” (2/3 listasi kärkeen) 

”Epäselvyyttä siitä kenen vastuulla ennaltaehkäisy on” ja ”Heikko 
johtaminen” (1/3 nosti nämä esiin) 

Alkoholihaittoja ennaltaehkäisevä toiminta ei ole suunnitelmallista. 
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Työelämä ja alkoholin haitat -tutkimus

Mitä asioita työpaikkojen avainhenkilöt kokivat 
alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä vaikeuttaviksi? 

Tietovajetta ”alkoholin merkityksestä työkyvyn, työssä jaksamisen ja työstä 
palautumisen näkökulmista” (yli puolet toivoi lisää tietoa)

Tiedontarvetta ”alkoholinkäytöstä ja työturvallisuudesta” ja ”varhaisen tuen 
mallista” ja ”työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöstä (1/3) 

Työpaikalla ei ole ollut alkoholihaittoja ja niiden ennaltaehkäisyä koskevaa 
koulutusta (1/3)
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Miksi puheeksiotto on niin tärkeää?

Mitä aikaisemmin riskikäyttö tunnistetaan 
ja siihen puututaan, sitä helpompi ihmisen 

on muuttaa juomatapaansa.

Sitä todennäköisemmin myös vähemmän 
päihdehaittoja työpaikalla.

Sitä vähemmän päihteistä aiheutuvia 
poissaoloja ja kustannuksia. 
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Miksi puheeksiotto on niin tärkeää?

• Moni kokee häpeää päihteiden käytöstään, mikä vaikeuttaa avointa 
keskustelua.

• Kannattaa arkipäiväistää puhetta päihteiden käytöstä ja pyrkiä 
poistamaan siihen liittyvää stigmaa, koska se edistää asioiden 
tiedostamista ja niihin tarttumista.

• Työpaikan toimintakulttuurissa tulisi huomioida moninaistuva 
suhtautuminen päihteisiin. Kukaan saisi kokea jäävänsä syrjään sen 
vuoksi, mikä on oma suhde päihteisiin.
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Tarkastele riskejä ja suojaavia tekijöitä 

Lähde: 
A-klinikkasäätiö, Sähköinen 
tietopaketti 
päihdehaitattomaan 
etätyöhön
Päihdehaitaton etätyö

• Inhimillisyys: työntekijän tilannetta tulisi aina 
tarkastella kokonaisuutena, johon vaikuttavat monet 
tekijät. 

• Eri tekijät vaikuttavat ihmisiin eri tavoin eikä kaikkiin 
voi itse vaikuttaa.

• Riskit päihteiden käytölle vähenevät, kun lisätään 
suojaavia tekijöitä ja vähennetään riskitekijöitä.

Päihdehaitaton etätyö
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Riskitekijöitä

Lähde: 
A-klinikkasäätiö, 
Sähköinen 
tietopaketti 
päihdehaitattomaan 
etätyöhön:
Päihdehaitaton 
etätyö

Päihdehaitaton etätyö


A-klinikkasäätiö 18

Suojaavia tekijöitä  

Lähde: 
A-klinikkasäätiö, 
Sähköinen 
tietopaketti 
päihdehaitattomaan 
etätyöhön
Päihdehaitaton 
etätyö

Päihdehaitaton etätyö
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Palautuminen sekä työ- ja toimintakyky 

Työyhteisön ja työntekijän näkökulmasta työpaikalle tarvitaan:

• Tietoa päihteistä ja niiden vaikutuksista.

• Tietoa suositeltavista palautumisen keinoista. 

• Osaamista päihdehaittojen vähentämiseen.  

• Rohkeutta ja motivaatiota tuen tarjoamiseen.

• Päihdeasiat osaksi perehdytystä.

→Hyvä päihdeohjelma 

→Yhteisten tavoitteiden asettamista ja seurantaa.

→Vaikuttavuutta työhyvinvoinnin edistämiseen.
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Osaamisen lisäämistä verkkokurssilta

• Yhtenäistä osaamista puheeksiottoon ja lyhytneuvontaan

• Rohkeutta ja motivaatiota tuen tarjoamiseen

• Verkkokurssi sopii osaksi avainhenkilöiden perehdytystä →
vahvistaa työn yhtenäistä laatua

• Helppo ja kustannustehokas toteutus: itsenäinen opiskelu, 
kurssin voi suorittaa osissa, aineistoon voi palata myöhemmin

→Yhteisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta helpottuvat

→Tukee oman toimintamallin rakentamista 

→Vaikuttavuutta hyvinvoinnin edistämiseen 
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Puheeksioton perusteet/sote  

Päihteiden käyttö ja riippuvuudet ovat moninaistuneet. 
Kansainvälisesti validoidulla Puheeksioton perusteet           
-verkkokurssilla on alkoholinkäytön lisäksi tietoa 
huumeista ja rahapelaamisesta. Maksuton. 

uudet lisäosiot
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Ota puheeksi päihteet työpaikalla 

Työpaikkojen esihenkilöille, 
luottamustoimelle, HR:lle
ja muille avainhenkilöille 
suunnattu Ota puheeksi 
päihteet työpaikalla 
-verkkokurssi

• Maksuton 
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Ota puheeksi päihteet työpaikalla 

Esimerkkejä verkkokurssin sisällöstä:

• Muistilista puheeksiottotilanteisiin
• Päihderiskit eri ikäryhmissä
• Ehkäise ajoissa (päihdetyöntekijän video)
• Kannabis työelämässä (päihdelääkärin video)
• Huumeet ja työ (päihdelääkärin esitys)
• Päihdekuntoutujan tukeminen 

(kokemusasiantuntijan video)
• Kannabiksen käyttäjän kokemuksia työelämästä 

(kokemusasiantuntijan video)
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Johtamismalli puheeksioton tukena 

A-klinikkasäätiön 
tuottamaa 
johtamismallia voi 
soveltaa omaan 
organisaatioon 
puheeksioton
seurannan ja 
arvioinnin tueksi.
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Miten verkkokurssitus tapahtuu?  

• Verkkokurssitus toteutetaan työyhteisöittäin tai 
ryhmissä. 

• Organisaation nimeämä yhteyshenkilö tilaa 
verkkokurssituksen osoitteesta https://otapuheeksi.fi/

• A-klinikkasäätiö antaa yhteyshenkilölle ohjeet 
kurssituksen käynnistämiseen, ja raportoi hänelle 
kurssituksen etenemisestä.

Jokainen kirjautuu 
verkkokurssille 
henkilökohtaisesti, 
suorittaa sen 
lopputentteineen 
ja saa siitä 
todistuksen. 

https://otapuheeksi.fi/
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Verkkokurssista saatua palautetta

• Verkkokursseille on 
rekisteröitynyt yli 7 000 
ammattilaista ja alan 
opiskelijaa.

• Molemmista 
verkkokursseista on 
mitattu asiakkaiden 
kokemaa hyötyä. Asteikolla 
1-5 se on molemmissa 4.5 
eli verkkokurssi on 
vastannut tarpeeseen.

”Lisäsi kyllä tietämystäni suhtautua asiaan 
ja sai itseni pohtimaan omia 
toimintatapojani.”

Anonyymiä palautetta verkkokurssilta

”Lisäsi rohkeutta puhua/puuttua 
alkoholihaittojen kartoittamiseen.”

Anonyymiä palautetta verkkokurssilta
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Väestön valmius verkkoauttamiseen?

A-klinikkasäätiön tutkimussarja verkkopalvelujen käytöstä 
(2013, 2015, 2017, 2019) 
kohderyhmä: 18-79-vuotiaat (online-paneeli)
Teemana päihteet, muut riippuvuudet ja mielenterveys

• Yli puolet (57 %) olisi valmis itse kokeilemaan internetistä 
löytyviä itsehoito- tai oma-apupalveluja omaan ongelmaan 
liittyen.

• Enemmistö vastanneista (68 %) olisi valmis hakemaan 
verkosta näihin teemoihin apua läheiselleen.

Taloustutkimus 2013,  n=1195
Taloustutkimus 2015,  n=1089
Kantar TNS 2017,  n=1011
Kantar TNS, 2019, n=1008
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Kokeilemalla oppii – vinkkejä henkilöstön 
tukemiseen

• Kannattaa lähteä rohkeasti kokeilemaan, 
miten voisi syventää ja kehittää omaa 
osaamistaan päihdehaittojen 
vähentämiseksi.

• Sähköisiä palveluita voi ohjata käyttämään 
itsenäisesti tai hyödyntää niitä yhteisen 
arvioinnin tukena. 
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Esimerkki: alkoholinkäyttö  

Uusi alku on neljän viikon mittainen verkkokurssi, jonka 
aikana saa monia tuoreita näkökulmia oman 
alkoholinkäytön tarkasteluun.

1. viikko: tutkittua tietoa alkoholista ja sen 
vaikutuksista. 
2. viikko: omat alkoholiehdollistumiset ja niistä pois 
oppiminen
3. viikko: alkoholinkäyttöön liittyvät sosiaaliset paineet
4. viikko: tunnista omat sudenkuopat ja varaudu niihin

https://paihdelinkki.fi/fi/uusi-alku

https://paihdelinkki.fi/fi/uusi-alku
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Esimerkki: 
ikääntyvät  

Yli 60-vuotiaille suunnattu Selvästi hyvä ikä -opas Päihdelinkissä soveltuu 
omatoimisesti tai tuetusti käytettäväksi. 
Se toimii myös puheeksioton tukena.
https://paihdelinkki.fi/fi/oma-apu/alkoholi/selvasti-hyva-ika

Vinkki: Tutustu ensin itse Selvästi hyvä ikä- oppaan riskikartoitukseen, niin saat 
ideoita miten voit hyödyntää sitä ikääntyvän työntekijän tukemisessa.

https://paihdelinkki.fi/fi/oma-apu/alkoholi/selvasti-hyva-ika
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Esimerkki: nimetön nettineuvonta  

Päihdelinkin neuvontapalvelu auttaa kiireettömässä avussa ja vastaa kysymyksiin 
viiden päivän sisällä. Voi itse valita, osoittaako kysymyksensä ammattilaiselle vai 
kokemusasiantuntijalle. 

• Ammattilaisvastaajat ovat sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita 
päihde- ja riippuvuustyön ammattilaisia.

• Kokemusasiantuntijat ovat omakohtaisista ongelmista toipuneita tai heidän 
läheisiään, sähköisessä neuvontapalvelussa toimimiseen koulutettuja 
kokemusasiantuntijoita.

• https://paihdelinkki.fi/fi/neuvonta/kysy-ammattilaiselta

https://paihdelinkki.fi/fi/neuvonta/kysy-ammattilaiselta
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Tietopaketit etätyöhön tai lomautetuille

Päihdehaittoja ehkäisevät tietopaketit on 
suunnattu kaikille työntekijöille, jotka tekevät 
etätyötä tai ovat lomautettuna. Tutustu 
tietopaketteihin, ja jaa ne työntekijöiden käyttöön. 

https://paihteettyopaikalla.otapuheeksi.fi/sahkoinen-
tietopaketti-paihdehaitattomaan-etatyohon

https://paihteettyopaikalla.otapuheeksi.fi/sahkoinen-
tietopaketti-lomautettujen-tueksi

HUOM: päivitämme tietopaketit koronan jälkeiseen 
aikaan, seuraa sivua otapuheeksi.fi

https://paihteettyopaikalla.otapuheeksi.fi/sahkoinen-tietopaketti-paihdehaitattomaan-etatyohon
https://paihteettyopaikalla.otapuheeksi.fi/sahkoinen-tietopaketti-lomautettujen-tueksi
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A-klinikkasäätiön verkkokurssit 
ammattilaisten tukena

Väestötason päihdehaittojen vähentämiseksi koulutamme heidän parissaan 
työskenteleviä ammattilaisia. Kaikki verkkokurssit ovat maksuttomia.

• Sote-ammattilaiset ja -opiskelijat otapuheeksi.fi

• Työpaikkojen esihenkilöt ym. otapuheeksi.fi

• Terveysalan ammattilaiset ja -opiskelijat dopinglinkki.fi

• Liikunta-alan ammattilaiset dopinglinkki.fi

• Sosiaalisen työllistämisen ohjaajat (tekeillä)
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Digitalisaatio ja päihdehoito   

Verkossa voi saada myös päihdehoitoa.

HUS tuottaa verkkoterapiaa alkoholin liikakäytöstä lääkärin lähetteellä. Suomessa 
asuville potilaille palvelu on ilmaista. Sairaanhoitopiirit kumppanina.
https://www.mielenterveystalo.fi/nettiterapiat/terapiaohjelmat/alkoholin_liikakay
tto/Pages/default.aspx

A-klinikka Oy:n verkkoterapiassa on vaihtoehtoja hoidon tarpeen mukaan alkoholin 
riskikäytön, haitallisen käytön sekä lievän ja keskivaikean alkoholiriippuvuuden 
hoitoon.
Verkkoterapia on maksullista palvelua kunnan, työnantajan tai itse kustantamana.
Lisätietoa sivulta: https://pohjoisklinikka.fi/palvelut/verkkoterapia

https://www.mielenterveystalo.fi/nettiterapiat/terapiaohjelmat/alkoholin_liikakaytto/Pages/default.aspx
https://pohjoisklinikka.fi/palvelut/verkkoterapia
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Lisätietoa: 
Pirkko Hakkarainen
Päihteet ja työelämä -yksikön päällikkö
A-klinikkasäätiö
pirkko.hakkarainen@a-klinikka.fi
p. 050 5780 806

Kiitos mielenkiinnosta!

mailto:pirkko.hakkarainen@a-klinikka.fi

