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1 Saatekirje 

Riippuvuudet voivat hallita niin yksittäisten ihmisten mutta myös kokonaisten perheiden elämää. 

Kun ihminen on riippuvainen jostakin aineesta tai toiminnasta, tällä on pakonomaiselta tuntuva 

tarve välittömälle mielihyvälle. Kaikki riippuvuudet vaikuttavat ihmisen elämänhallintaan, 

hyvinvointiin negatiivisesti. Monesti osansa saavat myös ihmisen läheiset, jos eivät perheenjäsenet 

niin ystävät. Asian ei kuitenkaan tarvitse olla näin. Kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus 

mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Näissä palveluissa lapsille, nuorille ja vanhemmille annetaan 

ohjausta ja neuvontaa ja heidän olemassa oleviaan voimavaroja pyritään vahvistamaan. 

Tämä julkaisu on yksi perhekeskus Uppiksen tavoista tarjota hämeenlinnalaisille vanhemmille ja 

muille aiheesta kiinnostuneille eri elämäntilanteisiin liittyvää ohjausta ja neuvontaa. 

Perhekeskuksesta perheet saavat tarvitsemaansa tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Uppiksen 

työntekijät ovat tavoitettavissa monin tavoin, esimerkiksi kertaluontoisella pika-ajalla, jonka 

ajankohdan voit valita itse ajanvarauskalenterista. Jotkut taas pitävät asioiden itsenäisestä 

selvittelystä ja lukemisen hyödyntämisestä omien ajatusten jäsentelyssä. Julkaisu sopii itsenäiseksi 

iltalukemiseksi mutta myös keskustelunvälineeksi oman kumppanin tai muun läheisen kanssa.  

Tähän päihteidenkäyttöä ja muita riippuvuuksia käsittelevään julkaisuun on koostettu verkosta 

löytyvää tietoa, josta voi olla hyötyä omaa tai perheensä tilannetta pohtivalle vanhemmalle. Tästä 

julkaisusta löytyy luettavaa, kuunneltavaa ja pohdittavaa. Alleviivatut osuudet ovat linkkejä, jotka 

johdattavat eri verkkosivuille. Voisiko tämän julkaisun lukeminen olla sinulle ensimmäinen askel 

maailmaan, jossa tutkit omaa pelaamistasi, päihteidenkäyttöäsi tai muuta riippuvuutta aiheuttavaa 

toimintaa itsellesi armollisesti ja muutokselle avoimesti? Muistathan, että mistä tahansa 

riippuvuudesta toipuminen vaatii lähes aina inhimillisten askeleiden ottoa. Yksikään elämänlaatua 

merkittävästi parantava muutos ei tapahdu yhdessä yössä. Jostain on kuitenkin aloitettava. 

Lue lisää Hämeenlinnan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluista 

Perhekeskus Uppiksen työntekijät 

 

 

https://myllyhoitoyhdistys.fi/fi/tukea-ja-tietoa/#riippuvuus-ja-toipuminen
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/sosiaalipalvelut/paihde-ja-mielenterveystyo-sosiaalipaplveluina
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/sosiaalipalvelut/paihde-ja-mielenterveystyo-sosiaalipaplveluina
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/apua-ja-neuvoa/perhekeskus-uppiksen-pika-ajat/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/usein-kysyttya-perheasioista/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/usein-kysyttya-perheasioista/
https://soundcloud.com/uppsala-talo
https://hidastaelamaa.fi/2017/06/3-inhimillista-askelta-riippuvuuksista-toipumiseen/#f91bd329
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/perhekeskus-uppis/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/perhekeskus-uppis/


 

 

2 Olenko riippuvainen? 

Teoriassa kuka tahansa voi tulla riippuvaiseksi mistä tahansa. Mieli RY:n mukaan ihminen voi tulla 

riippuvaiseksi lukuisista aineista tai toiminnoista, joilla pyritään samaan lopputulokseen, mielihyvän 

tunteeseen. Jos riippuvaisen ihmisen pääsy mielihyvän lähteelle estyy, herättää tämä hänessä usein 

ahdistusta ja hermostuneisuutta, joskus jopa vieroitusoireita. Riippuvainen ihminen on usein valmis 

käyttämään ja näkemään huomattavan paljon aikaa ja vaivaa jonkun aineen käyttämiseksi tai 

toiminnon suorittamiseksi. Ihminen voi tulla sairaanloisen riippuvaiseksi luonnollisesti 

päihdyttävistä aineista, mutta myös ehkä arkisiltakin vaikuttavista asioista, esimerkiksi 

auringonotosta, seksistä, itsetyydytyksestä tai pornon katselusta sekä terveellisistä elämäntavoista.  

Riippuvainen ihminen tuntee valitettavan usein huonommuuden tunnetta ja häpeää. Minkkinen 

(2018) on kirjoittanut edeltävässä artikkelissaan siitä, miten addiktiot vääristävät ajattelua 

itsestämme. Häpeän kierre syntyy hyvin helposti jo silloin, kun ihminen päättää ensimmäistä kertaa 

tehdä Google-haun omasta riippuvuuden kohteestaan. Minulla on kaikki tieto teoriassa, mutta en 

osannutkaan tehdä sillä mitään käytännössä. Väitetään, ettei tieto yksinään kuitenkaan riitä 

yhdestäkään riippuvuudesta irti pääsemiseksi. Kun ihminen päättää hyväksyä oman tilanteesta ja 

epätäydellisyytensä ensimmäistä kertaa aidosti, voi hän aloittaa palvelemaan itseään ja omia 

tarpeitaan. Ei kuitenkaan siksi, että näin pitäisi tehdä vaan siksi, että tämä toivoo itsellensä 

parempaa tulevaisuutta.  

Itsearvioinnin- ja hoidon tueksi tarkoitetuilla testeillä et voida diagnosoida riippuvuuksia, mutta 

niiden avulla voit ottaa ensiaskeleen oman tilanteesi tarkastelussa. Testin täyttäminen on kuin 

katsoisi itseään peilistä, silmästä silmään. Jos olet päättänyt täyttää testin oma-aloitteisesti ja 

tutustua tämän tuloksiin, olet tehnyt rohkean valinnan. Tämä on todennäköisesti ensimmäinen 

askel sitä elämää kohti, jota toivot eläväsi riippuvuudesta selvittyäsi. Testin tuloksia ihmetellessäsi 

saatat miettiä, että mitä minun pitäisi tehdä tämän jälkeen. Tämä julkaisu pyrkii antamaan 

tilanteeseesi perspektiiviä. Etenkin, jos ’kerrasta poikki’ -tyyppinen lähestymistapa ei tunnu itsestäsi 

omalta ratkaisulta tilanteeseen. 

 

 

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/mielenterveyden-h%C3%A4iri%C3%B6t/riippuvuusongelmat
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/mielenterveyden-h%C3%A4iri%C3%B6t/riippuvuusongelmat
https://askelterveyteen.com/tanoreksia-kun-ruskettumisesta-tulee-pakkomielle/
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/toiminnalliset-riippuvuudet/addiktoitunut-seksikayttaytyminen
https://www.iltalehti.fi/rakkausjaseksiartikkelit/a/201709242200414280
https://www.terve.fi/artikkelit/kun-terveellisyydesta-tulee-sairaus
https://hidastaelamaa.fi/2018/04/addiktioiden-hinta-hapea-ja-riittamattomyyden-tunne/#f91bd329
https://paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit


 

 

3 Peliriippuvuus 

Nimimerkin ’Riippuvainenpeleihin’ tarinan mukaiset kokemukset ovat paljon tavallisempia, mitä 

voisi kuvitella. Vuonna 2019 tehdyn väestökyselyn perusteella on voitu esittää, että noin 112 

tuhannella suomalaisella on rahapeliongelma, noin 52 tuhannen kärsivän varsinaisesta 

riippuvuudesta. Peliriippuvuus on vakava sairaus, josta on mahdollista parantua. Aivan kuin 

muidenkin riippuvuuksien kohdalla, peliriippuvuuden vakavuutta lisäävät sen vaikutukset useaan 

elämän osa-alueeseen. Peliongelma tuhoaa liian usein ihmis- ja perhesuhteita sekä urakehityksen 

ja saattaa lisätä myös rikollisuutta. Peliklinikan PGSI-testillä voit arvioida mahdollisen peliongelmasi 

tilaa. 

Miksi rahapelaaminen aiheuttaa niin suurta häpeää, että siitä puhuminen on vaikeaa? Pikainen 

Google-haku osoittaa, että rahapelaaminen on kaukaisessa historiassamme, ainakin osassa 

kulttuureista tulkittu pitkään syntisenä toimintana. Vaikka uskon asiat eivät ihmistä koskettaisikaan, 

historialla ja erityisesti uskonnolla tuntuu välillä olevan pysyväluontoisia, näkymättömiäkin 

vaikutuksia ympäristöömme. Internet on onneksi mahdollistanut sen, että ihmiset voivat kirjoittaa 

avoimesti, mutta nimettömästi painavistakin häpeän kokemuksistaan. Onneksi yhä enemmässä 

määrin niin tavalliset ihmiset kuin myös julkisuudesta tutut henkilöt ovat uskaltaneet antaa kasvot 

peliongelmallensa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Peliriippuvuudesta heräävä häpeän syy on 

osittain ymmärrettävä, mutta kokemus ihmistä itseään kohtaan usein kohtuuton – jokainen ihminen 

on arvokas riippuvuudestaan huolimatta. 

Kun puhutaan rahapeleistä, on usein vaikea arvioida, onko kyseessä seuraus vai syy. 

Mielenterveysongelmista johtuva masennus saattaa altistaa peliongelmalle, toisaalta 

lopputuloksena syntyvä riippuvuus edistää entisestään masentumista. Tästä syystä omaa 

peliongelmaa arvioidessa kannattaa olla rehellinen itselleen ja arvioida omaa hyvinvointiaan 

kokonaisuutena, onko asioita, jotka voisivat olla paremmin? Hyvinvointi on lopuksi ravinnon, 

liikunnan ja unen kaltaisten asioiden moninainen kokonaisuus. 

Tämän julkaisun loppuun on koostettu lyhyesti, mistä omaan peliongelmaan voi lähteä etsimään 

apua jo heti tänään. 

 

https://paihdelinkki.fi/fi/tarinat/lue-tarinoita/pelaaminen/peliriippuvuus-meinasi-vieda-lapseni
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/rahapeliongelma
https://www.avominne.fi/riippuvuushoidot/peliriippuvuus/
https://peliklinikka.fi/pelaajalle/testaa/
https://www.jw.org/fi/raamatun-opetukset/kysymyksia/onko-rahapelien-pelaaminen-synti%C3%A4/
https://www.jw.org/fi/raamatun-opetukset/kysymyksia/onko-rahapelien-pelaaminen-synti%C3%A4/
https://paihdelinkki.fi/fi/tarinat/lue-tarinoita/pelaaminen/suuri-hapea
https://areena.yle.fi/1-50390207
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pikkuhuuhkajien-entinen-pelaaja-avautuu-uraa-tuhonneesta-vakavasta-peliriippuvuudestaan-olin-menettaa-mielenterveyteni/7816202?fbclid=IwAR37gOVA65Cjf4nHSxviT9u2_eUd46jUYX7KyxVpKt3r1orb1C2lOpkSpCY#gs.6dknzt
https://www.kansanterveys.fi/paihde-mielenterveys/mita-on-peliriippuvuus/
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/elintavat_ja_mielenterveyshairiot/Pages/default.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/elintavat_ja_mielenterveyshairiot/Pages/default.aspx


 

 

4 Päihderiippuvuus yhteiskunnan silmin 

Aikaisemmin kuvailtu häpeä on vain yksi monista vaikeista tunteista päihderiippuvuuden taustalla. 

Häpeä voi kestää vuosia, vuosikymmeniä tai koko elämän ajan. Terveyskirjaston mukaan päihde- ja 

huumeriippuvuutta tähdittää usein yksilölle enemmän tai vähemmän tuntematon ahdistus, johon 

liittyy eriasteisia avuttomuuden, ulkopuolisuuden ja merkityksettömyyden tuntemuksia. 

Päihderiippuvuudet ovat erityisen ongelmallisia siksi, koska todellisuudessa päihteiden jatkuva ja 

lisääntyvä käyttö ei lievitä vaan lisää näiden vaikeiden tunteiden voimakkuutta. Siinä missä huume- 

ja lääkeriippuvuudella on eriasteisia lieveilmiöitä, jo alkoholiriippuvuuden vaikutukset yksilön 

elämään ovat usein merkittäviä: ristiriidat perheen ja suvun kanssa, avioero, työelämän haasteet, 

taloudelliset ongelmat ja lukuisat rikkeet ja rikokset. 

Koska päihteet aiheuttavat hyvin vaikealta tuntuvia ongelmia ihmisten elämissä, moni saattaa kokea 

olonsa voimattomaksi jo ennen aiheen puheeksi ottamista. Aiheen puheeksi ottaminen omien 

läheisten kanssa tuntuu jo tarpeeksi vaikealta, ammattilaisista puhumattakaan. Vanhempien 

mielialaa saattaa varjostaa erityisesti yksi ajatus, jos kerron päihteidenkäytöstäni, 

huostaanotetaanko lapseni? 

”KIITÄN VANHEMPIANI SIITÄ, ETTEN OLE KOSKAAN JOUTUNUT NÄKEMÄÄN HEITÄ 

HUMALASSA, ENKÄ PELKÄÄMÄÄN SITÄ, ETTÄ HE SAMMUVAT ETEISEEN JA JOUDUN HEIDÄT 

SIELTÄ RAAHAAMAAN SÄNKYYN. OLEN ONNELLINEN, ETTÄ KAIKKI PUHE, MITÄ VANHEMPIEN 

SUUSTA ON KUULUNUT ON OLLUT SELKEÄÄ, ENINTÄÄN EPÄSELVÄÄ SEN TAKIA ETTÄ SAMALLA 

ON MUSSUTETTU PULLAA” 

Useimmissa tapauksissa vastaus vanhempia eniten jännittäviin kysymyksiin on yksinkertainen ei. 

Isot mediatalot ja sosiaalinen media itsessään ruokkivat tietynlaista ajatusta siitä, mitä tapahtuu, 

kun vanhempi kertoo päihdeongelmastaan sosiaaliviranomaiselle.  Tästä syystä erinäisiä myyttejä 

on hyvä myös rikkoa. Eri paikkakunnilla on toisistaan vaihtelevia käytäntöjä, joten tutustu 

Hämeenlinnan kaupungin lastensuojelun toimintaan ja esimerkiksi siihen, mitä tapahtuu 

lastensuojeluilmoituksen jälkeen. Vastoin valitettavan yleistä ajatusta yksi myyteistä voidaan 

kumota samoin tein. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen ei ole synonyymi lapsen huostaanoton 

https://vuosiviinitta.com/miksi-alkoholiongelma-havettaa/
Psykologisella%20tasolla%20addiktio%20voidaan%20ymmärtää%20pakonomaisena%20keinona%20vapautua%20edes%20hetkeksi%20mielelle%20sietämättömästä%20ahdistuneisuudesta%20ja%20sen%20taustalla%20olevasta%20avuttomuuden,%20häpeän,%20ulkopuolisuuden%20tai%20merkityksettömyyden%20tunteesta.%20Ilman%20päihteen%20antamaa%20euforiaa%20päihteitä%20pakonomaisesti%20käyttävä%20ei%20tunne%20olevansa%20olemassa%20tai%20elossa.%20Päihderiippuvuuden%20tragedia%20piilee%20siinä,%20että%20päihteiden%20jatkuva%20käyttö%20vain%20lisää%20pakonomaisen%20päihteiden%20käytön%20taustalla%20olevia%20ahdistavia%20tunnetiloja.
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00196/alkoholiriippuvuus-alkoholismi
https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00196/alkoholiriippuvuus-alkoholismi
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/huostaanotto/huostaanottotarpeen-arviointi
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/lastensuojelu/usein-kysyttya-lastensuojelusta/


 

 

valmistelun aloittamiselle. Suurimmassa osassa tapauksista lastensuojeluilmoitus ei edes johda 

sellaiseen keskusteluun, jonka aiheena on perheen lasten asuminen kodin ulkopuolella. 

Siinä missä mediatalot uutisoivat päihteidenkäytön olevan yleinen syy huostaanotoille, aihe ei ole 

mustavalkoinen. On totta, että vanhemman päihteidenkäyttö ja/tai käyttäytyminen päihteiden 

alaisena voi vaarantaa lapsen kasvun ja kehityksen akuutisti. Lastensuojelun käsikirjassa kuvaillaan 

huostaanoton perusteita ja sitä, kuinka näiden tulee olla painavia ja vakavia. Vanhemman, lapsen 

hyvinvoinnin ja terveyden vaarantava päihteidenkäyttö voi johtaa tietyissä olosuhteissa hyvinkin 

nopeaan toimintaan, esimerkiksi kiireellisen sijoituksen muodossa. Viranomaisten tietoon tullut 

runsas päihteidenkäyttö – niin lapsen kuin vanhemmankin osalta – johtaa usein 

lastensuojeluilmoitukseen ja palvelutarpeen arviointiin. Näistä seuraavilla toimilla pyritään 

kartoittamaan, mitä kaikkea on tehtävissä juuri nyt, ennen yhtäkään suurempaa toimenpidettä. 

Jos olet aktiivisesti päihteitä käyttävä vanhempi tai puoliso, saatat hyvinkin tietää, millä tavoin 

päihteidenkäyttö vaikuttaa lapsiin ja heidän arkeensa. Edellä kuvattuihin, lastensuojeluun liittyviin 

pelkoihin vedoten vanhempi saattaa nähdä paljon vaivaa päihteidenkäyttönsä salaamiseksi. Lapsi 

saattaa toimia samalla tavalla, asiaa salaillen niin koulussa kuin harrastuksissakin. Jos 

sosiaaliviranomainen on tavalla tai toisella saanut tietää päihteidenkäytöstäsi ja tapaat tämän 

työntekijän aiheen merkeissä, kannattaa sinun olla rehellinen. Niin itsellesi kuin työntekijällekin. 

Riippuvuudesta seuraava päihteidenkäyttö on haitallista sinulle itsellesi mutta myös lapsesi 

kehitykselle. Ammattilaiset haluavat auttaa niin sinua kuin lastasikin. Jos listaat paperille huonot ja 

hyvät puolet siitä, mihin muiden tieto päihteidenkäytöstäsi voisi johtaa, uskallatko toivoa, mitä 

kaikkea hyvää tästä voisi seurata sinulle ja perheellesi? 

”FAIJA EN YMMÄRRÄ ET MIKS OOT SEKOTTANU HUUMEIDEN KÄYTÖN MYÖS MUN ELÄMÄÄN. 

ÄITI OON KIITOLLINEN ET OOT PITÄNYT KAIKKI PÄIHTEET POIS MUN JA BROIDIEN ELÄMÄSTÄ” 

Luvusta löytyvät lainaukset ovat lasten ja nuorten otteita vanhemmilleen Lasinen lapsuus -

verkkosivustolta. Millä tavoin sinä haluaisit oman lapsesi kirjoittavan päihteidenkäytöstäsi? 

 

https://yle.fi/uutiset/3-11244838
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/huostaanotto/huostaanottotarpeen-arviointi
https://thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/kiireellinen-sijoitus
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/perhekeskus-uppis/lapsiperheiden-palvelutarpeen-arviointi/
https://www.kohtuullisesti.fi/pida-huolta/puolison-juominen/
https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/vanhemmille/perhe_ja_vanhemmuus/perhetta_kuormittavat_tapahtumat/Pages/vanhempien_paihteiden_kaytto.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/vanhemmille/perhe_ja_vanhemmuus/perhetta_kuormittavat_tapahtumat/Pages/vanhempien_paihteiden_kaytto.aspx
https://www.terve.fi/artikkelit/39723-riippuvuudesta-toipumisen-yhdesta-vaiheesta-toiseen-siirtyminen
https://www.terve.fi/artikkelit/39723-riippuvuudesta-toipumisen-yhdesta-vaiheesta-toiseen-siirtyminen
https://lasinenlapsuus.fi/viesteja-vanhemmille-kaikki


 

 

5 Lasten ja nuorten riippuvuudet 

 Vuonna 2014 on uutisoitu lasten ja nuorten päihdeongelmien lisääntymisestä. Sama trendi on 

jatkunut, yhä useamman nuoren käyttäessä huumeita vuonna 2020. Digitalisaatio on herättänyt 

myös kirjavaa keskustelua lasten ja nuorten netti- ja peliriippuvuudesta. Lapset ja nuoret ovat 

erityisen alttiita riippuvuuksille heidän aivojensa kehityksen keskeneräisyydestä johtuen. Tästä 

syystä vanhempien rooli lasta tai nuorta koskettavien riskien vähentämisessä on hyvin keskeinen.  

Kun vanhempi kertoo omista päihdekokemuksistaan, tämä lisää luottamusta lapsen ja vanhemman 

välillä. Kysy päihteistä ennemmin kuin kiellät tai neuvot. Älä arastele päihteiden miellyttävistä 

puolista puhumista. Jotta lapsi pystyisi sanomaan ei päihteille kaveriporukassa, pitää hänen saada 

sanoa näin myös kotona. Rajojen selkeä, lasta osallistava asettaminen auttaa myös 

päihteidenkäyttöä koskevien rajojen asettamisessa. Lue lisää, mitä kaikkea vanhempi voi tehdä 

päihteidenkäytön riskien vähentämiseksi. 

Digilaitteisiin ja/tai pelaamiseen liittyvyydestä riippuvuudesta voi lapsesi kohdalla olla kyse silloin, 

jos arjen toiminnot häiriintyvät oleellisesti. Ensisijaisena toimenpiteenä vanhemman tulee 

keskustella asiasta lapsen kanssa tämän kehitystasoa vastaavalla tasolla. Mahdollisimman pian 

tarvittaessa myös rajoittaa itse laitteiden käyttöä (tabletit, tietokoneet, älypuhelimet). Ennen 

rajoitustoimenpiteitä vanhemman on kuitenkin syytä tutustua lapsensa digimaailmaan, esimerkiksi 

tämän käyttämiin sovelluksiin ja pelaamiin peleihin. Riippuvuussuhteen muodostumista voidaan 

estää sillä, että vanhempi osaa ilmaista mahdolliset liikakäyttöä koskevat huolenaiheensa 

täsmällisesti ja keskustella peleistä sekä sosiaalisesta mediasta lapsen kanssa. 

Lapsille ja nuorille on myös saatavilla päihdehoitoa, jota toteutetaan alaikäisten kohdalla yleensä 

lastensuojelulain mukaan. Koska päihdehoidon järjestämisestä vastaavat kunnat ja käytännöt 

vaihtelevat, oman lapsen tai nuoren asiassa kannattaa lähestyä oppilashuoltoa tai sosiaalitoimea 

oma-aloitteisesti. Jos lapsesi on tullut alkoholiriippuvaiseksi tai käyttää toistuvasti huumausaineita, 

voit tehdä itse lastensuojeluilmoituksen, jotta asia etenee mahdollisimman pian. Jos lapsi tai nuori 

on akuutissa vaarassa päihdyttävien aineiden johdosta, voit olla yhteydessä suoraan Kanta-Hämeen 

sosiaali- ja kriisipäivystykseen (24/7) tai hätänumeroon 112.  

https://yle.fi/uutiset/3-7458208
https://www.duodecimlehti.fi/duo15450
https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/lasten-ja-nuorten-netti-ja-peliriippuvuus-pitaako-olla-huolissaan/?public=f55be634c6143d31e85f7683b3ea87fd
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/nuoret-ja-riippuvuus/
https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/vanhemmille/kun-kotona-puhutaan-paihteista/mita-vanhemmat-voivat-tehda
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/nuorten_mielenterveysongelmat/Pages/peliongelmat.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/ammattilaisille/hairiot/riippuvuudet/Pages/netin_kayton_ja_digipelaamisen_ongelmat.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/ammattilaisille/hairiot/riippuvuudet/Pages/netin_kayton_ja_digipelaamisen_ongelmat.aspx
https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/mielenterveysosaaminen/nuoren-mielen-ensiapu/lasten-ja-nuorten-p%C3%A4ihdehoito
https://hameenlinna.e-lomake.fi/lomakkeet/39/lomakkeet.html
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/kanta-hameen-sosiaalipaivystys/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/kanta-hameen-sosiaalipaivystys/


 

 

6 Yhdessä vai yksin – vertaistuesta saat voimaa! 

Vertaistuki on kokemustietoon perustuvaa tukea, jossa tiedetään olevan voimaa. Kirjat, laboratoriot 

tai mitkään muutkaan tutkimukset eivät voi selittää tai ymmärtää ihmisen kokemuksia niin hyvin 

kuin toiset ihmiset. Vertaistuki on kertomista ja kuuntelemista, toisten samassa veneessä kelluvien 

ja kelluneiden arvokasta kohtaamista. Voisiko vertaistuesta olla apua sinulle, jos elät tilanteessa, 

jossa haluaisit lähteä rakentamaan uutta suhdetta esimerkiksi päihteisiin tai pelaamiseen? 

Vertaistukeen riittää kaksi ihmistä, jotka ovat valmiita 

kuuntelemaan toisiaan. Vertaistoimintaa järjestetään 

usein ryhmämuotoisena toimintana, joka kunnioittaa 

osallistujien rajoja ja tarpeita, niin kasvotusten kuin 

verkossakin. Vertaistuki mahdollistaa sellaisen tuen, 

joka antaa sinulle voimia ja jossa voit tuntea olosi 

hyväksytyksi ja koet yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Vertaistukiryhmät voivat olla konkreettinen, hyvin 

merkittävä apu esimerkiksi vaikeiden tunteiden 

käsittelyssä. 

Vertaistuen vaihtoehdoista löytyy jokaiselle jotakin: 

1. GA, Nimettömät Pelurit – naisille ja miehille tarkoitettu maksuton toveriseura, 

jonka tavoitteena on tukea jäseniään pelaamattomuuteen. Ainoana 

jäsenvaatimuksena on pakonomaisen pelaamisen lopettamishalu. 

 

2. AA, Nimettömät alkoholistit – aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti 

sitoutumatonta, maksutonta toimintaa naisille ja miehille, jotka haluavat tulla 

raittiiksi. AA ei määrittele ketään alkoholistiksi, ei kiellä kenenkään juomista eikä 

pidä jäsenluetteloa. 

 

3. NA, Nimettömät Narkomaanit – toipuvien addiktien keskinäisestä tukemisesta 

muodostuvaa kokoontumistoimintaa, joka auttaa irtaantumaan kaikista 

huumeista. Toiminta on hengellistä, ei uskonnollista. Toiminta on vapauttanut 

useita huumeriippuvaisia loputtomalta tuntuvasta kierteestä.  

 

https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/tietoa-vertaistuesta/mit%C3%A4-on-vertaistuki
https://paihdelinkki.fi/fi/mista-apua/vertaistukiryhmat
https://paihdelinkki.fi/fi/mista-apua/vertaistukiryhmat
https://paihdelinkki.fi/fi/mista-apua/vertaistukiryhmat
https://www.aa.fi/
https://www.nasuomi.org/tietoja-nasta/omaisille-ja-laheisille/


 

 

7 Retkahtaminen ei ole häpeän aihe 

Tämän luvun otteet ovat lainauksia Auran ja Holmbergin (2008) teoksesta Retkahduksen ehkäisyn 

käsikirja. Teos sisältää useita, hyviä käytännönläheisiä harjoitteita, joihin kannattaa tutustua 

tarkemmin aiheen kiinnostaessa. Julkaisu on tuotettu A-klinikkasäätiölle, joka tarjoaa useita 

palveluita myös Hämeenlinnan seudulla asuville. Vaikka julkaisun sisältö keskittyy päihdeongelmiin 

liittyviin retkahduksiin, tämän retkahduksen mekanismit ovat ainakin osittain samanlaisia 

riippuvuudesta huolimatta. Kun ihminen retkahtaa, hän päätyy takaisin riippuvuutensa alkulähteelle 

tietyn ajanjakson jälkeen. Hän korkkaa oluen tai syöttää jälleen kolikoita pelikoneeseen. 

Retkahtaminen on mahdollista myös hänelle, joka on elänyt riippuvuudesta vapaata elämää jo 

kymmeniä vuosia. Riippuvuudesta toipumisen näkökulmasta on välttämätöntä ymmärtää 

retkahtamisen mekanismeja ja omia, niin sanottuja ’varoittavia merkkejä’. (Aura & Holmberg, 2008, 

5.) 

Riippuvuuden alkulähteille palaaminen on yleensä seuraamusta ajatusten, asenteiden, 

käyttäytymisen ja tunteiden muutoksista. Ajattelun äkillisten muutosten ilmentymänä voidaan pitää 

niin sanottuja ’luvanantaja-ajatuksia’, jotka vahvistavat mielihyvän lähteelle palaamista. 

Esimerkkinä luvanantaja-ajatuksesta voidaan pitää seuraavaa: ”Ansaitsen lasin viiniä, kun olen ollut 

yhden vuoden selvinpäin”. Näitä ajatuksia tukevat muutoksessa olevat asenteet, jotka saattavat olla 

seurausta innostumisen laantumisesta, jonka ihminen on aikaisemmin liittänyt riippuvuuksista 

vapaaseen elämään. Asennemuutokset ovat usein seurausta käsittelemättömistä 

tunnekokemuksista, jotka eivät tulleetkaan kohdatuiksi uudessa elämäntavassa. (Aura & Holmberg, 

2008, 5–6.) 

Koska ajatukset, toiminta ja tunteet liittyvät kaikki toisiinsa, vaikuttavat edeltävät muutokset 

helposti myös käyttäytymiseen. Riippuvaiset ihmiset sortuvat helposti elämänhallinnan tunteen 

lisääntyessä esimerkiksi AA-ryhmistä pois jättäytymiseen. Tämä saattaa johtaa siihen, että uusilta 

lenkkipoluilta tekee mieli palata vanhoille, joiden varrelta löytyvät vanhat, itselle tutut ’kantapaikat’. 

Nämä kaikki muutokset voivat olla seurausta vaikeista tunnekokemuksista, niin itseä kuin muitakin 

kohtaan. Edeltävät ja julkaisun muut esimerkit voivat olla itsellesi tuttuja tai sitten eivät. On 

kuitenkin tärkeää, että opit tarkastelemaan ajatusten, toiminnan ja tunteiden välistä suhdetta 

mahdollisimman ennakkoluulottomasti. (Aura & Holmberg, 2008, 5–6.) 

https://paihdelinkki.fi/sites/default/files/retkahduksen_ehkaisyn_kasikirja.pdf
https://paihdelinkki.fi/sites/default/files/retkahduksen_ehkaisyn_kasikirja.pdf
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/hameenlinna
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/hameenlinna


 

 

Koska retkahtamisen välttäminen on riippuvaisen ihmisen henkilökohtainen prosessi, tämän omalle 

vastuulle jää niin sanottujen riskitilanteiden tunnistaminen. Auran ja Holmbergin (2008, s. 11–13) 

mukaan osa ristitilanteista saattaa helposti herättää tunteen tai jopa halun retkahtamiselle. 

Satunnaisia mutta tutkittuja esimerkkejä päihderiippuvaisen arjen riskitilanteista voivat olla 

seuraavat: 

1. Ongelmalliset asenteet, käyttäytymisen muodot ja tunteet: kärsimättömyys 

toipumisen suhteen, tuskalliset muistot (esim. lapsuuden traumat) 

 

2. Sosiaalinen paine: yllättävä tapaaminen, jossa tapaat tuttavan ja tämä pyytää 

’yksille’, toisten tarjoamat päihteet yllättävissä tilanteissa 

 

3. Ongelmat hoidossa tai selviytymissuunnitelmassa: en kerro olennaisista 

asioista hoitotyöntekijälle, en koe hyötyväni hoidosta/terapiasta 

 

4. Ongelmat vuorovaikutuksessa: eläminen väkivaltaisessa parisuhteessa 

 

5. Tarpeet hallinnan testaamiseksi: päihdyttävien aineiden katselu tai haistelu 

 

Kun helposti retkahdukseen johtavat riskitilanteet tulevat tunnistetuiksi, nämä vaativat pariksensa 

ehkäisystrategioita. Voit luoda näitä strategioita itsenäisesti mutta ammattiavusta on hyötyä 

arvioidessasi kutakin riskiä ja tarvittavia toimia. Jos retkahdat, ota välittömästi etäisyyttä 

riippuvuutta aiheuttavaan aineeseen tai toimintaan. Älä häpeä retkahdusta vaan puhu tästä 

avoimesti. Parhaita keskustelukumppaneita ovat he, joilla on samanlaisia kokemuksia. Keskustelu 

itsesi kanssa käy nopeasti yksitoikkoiseksi ja liian kriittiseksi. Retkahduksen aiheuttamat, voimakkaat 

tunteet katoavat itsekseen tunteille ominaisella tavalla ilman päihteitä tai muuta toimintaa, ajan 

kanssa. Muista, että voit kertoa retkahduksestasi kelle tahansa ammattilaiselle tai osallistua mihin 

tahansa haluamaasi vertaistukiryhmään, ilman kritisoiduksi tulemista. (Aura & Holmberg, 2008, 45–

46.) 

  



 

 

8 Mitä voin tehdä jo tänään? 

Niin kuin aikaisemmin todettua, riippuvuudesta irti pääseminen vaatii paljon itsetutkiskelua. Oli 

kyseessä minkälainen riippuvuus tahansa, tämä tutkiskelu voi tuntua aluksi hyvinkin pelottavalta. 

Koska ajattelumme erityisesti itsestämme ja kyvyistämme on usein virheellistä, älä jää yksin 

tutkimusmatkallasi. Aikaisemmin käsittelyssä olleet vaikeat tunnekokemukset tekevät ammattiavun 

hakemisesta joskus vaikeaa.  

Voit halutessasi kokeilla hyvin yksinkertaista ajatustesi ulkoistamista paperille. Tekemällä näin, 

ajatusten ja tunteiden loppumattomalta tuntuva sinkoilu pääsi sisällä saattaa helpottaa. Tämä myös 

rauhoittaa. Nähdessäsi ajatuksesi paperilla, sinun on paljon helpompi järjestellä niitä. Muista, että 

kun kirjoitat itsellesi, esimerkiksi kieliopin tai lukihäiriön kaltaisilla asioilla ei ole merkitystä: Suurin 

merkitys on kirjoittamasi sanomalla.  

Tähän lukuun on koottu joitakin materiaaleja, joista voi olla hyötyä itsetutkiskelun apuna. 

Omaolosta löydät muun muassa Alkoholinkäytön vähentämisen valmennusohjelman ja Tupakoinnin 

lopettamisen valmennusohjelman.  Valmennusohjelmat auttavat sinua tekemään terveydellesi 

edullisempia valintoja, vaikka tavoitteenasi ei olisikaan luopua päihteestä kokonaan. Omaolon 

käyttö vaatii tunnistautumisen henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Tieto 

valmennusohjelmien käytöstä ei missään vaiheessa välity kolmansille osapuolille. 

Jos kuuntelet mieluummin kuin luet asioista, voit tutustua Psykopodiaa -podcastin 23. jaksoon, 

jonka aiheena on psykoterapian hyödyt ja vaikuttavuus. Psykoterapialla hoidetaan yhä enemmän 

useita mielenterveyden häiriöitä, jotka liittyvät useasti ainakin välillisesti myös riippuvuuksiin. 

Mielivieraat -podcastissa ääneen pääsevät mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ihmisten omaiset. 

Podcast voi auttaa ymmärtämään läheisten huolia ja murheita liittyen omiin ongelmiin. Myös 

Teemu Potapoffin Selviytyjät – tarinoita elämästä- ja Addiktit -podcastit voivat antaa ajattelemisen 

aihetta. Peliriippuvuus-jaksossa Potapoffin vieras Ville kertoo siitä, kuinka hän selätti 

riippuvuutensa. Päihteet-jaksossa aiheena ovat päihteiden aiheuttamat vastoinkäymiset, tavallisten 

ihmisten elämässä. 

Peluurin auttava puhelin ja chat-palvelu palvelee kaikkia, joilla on ongelmia pelaamisen kanssa. 

Heidän verkkosivuiltaan löydät myös testin, jolla voit arvioida pelaamistasi ja halukkuuttasi 

https://mielenihmeet.fi/mita-ovat-ajatteluvirheet-ja-miten-voimme-taistella-niita-vastaan/
https://hidastaelamaa.fi/2020/06/sinun-sanoissasi-on-voimaa-5-tapaa-joilla-kirjoittaminen-voi-helpottaa-oloa/#d60d3641
https://hidastaelamaa.fi/2020/06/sinun-sanoissasi-on-voimaa-5-tapaa-joilla-kirjoittaminen-voi-helpottaa-oloa/#d60d3641
https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset/tupakka4
https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset/alcohol
https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset/tupakka4
https://www.omaolo.fi/palvelut/valmennukset/tupakka4
https://www.ninalyytinen.fi/psykopodiaa/psykoterapian-hyodyt-vaikuttavuus
https://www.finfamipirkanmaa.fi/podcast/
https://radioplay.fi/podcast/selviytyjat-tarinoita-elamasta/
https://radioplay.fi/podcast/addiktit/listen/2028506/
https://radioplay.fi/podcast/addiktit/listen/2028506/
https://radioplay.fi/podcast/selviytyjat-tarinoita-elamasta/listen/7562/
https://www.peluuri.fi/
https://www.peluuri.fi/form/testaa-pelaatko-liikaa


 

 

muuttua. Peluurin ammattilaisten kanssa voit asioida täysin nimettömästi. Sen lisäksi, että Peluurin 

palveluissa voit keventää mieltäsi ja purkaa sydäntäsi, yhteistyöllä pyritään suunnitelmaan, josta 

olisi sinulle hyötyä jatkossa. Kahdeksan viikon Peli poikki -ohjelma mahdollistaa sinulle terapeuttisen 

avun sen pohdinnassa, lopetatko pelaamisen kokonaan vai rakennatko tälle sopivat rajat. 

Pelirajaton järjestää muun muassa tukihenkilö- ja vertaistoimintaa. Muistathan myös, että 

paikallisesti peliriippuvuusasioissa apua tarjoaa myös A-klinikka – voit soittaa tietämättä niin sinulle 

kerrotaan, miten sinua voidaan auttaa. 

Lasinen lapsuus -verkkosivulla voit kohdata alkoholinkäyttösi monella tavalla. Voit keskustella 

nimettömästi niin työntekijän kuin vertaiskeskustelijan kanssa, voit osallistua myös 

ryhmäkeskusteluihin. Sivustolta löydät paljon sisältöä, kuten tarinoita tai viestejä vanhemmille, 

jotka ovat eri ikäisten lasten ja nuorten kirjoittamia. Nämä voivat saada ajattelemaan omaa 

alkoholinkäyttöä uudella tavalla. Sivuston sisältö voi olla erityisen hyödyllistä, jos olet itse joutunut 

lapsena todistamaan vanhempien tai sukulaisten päihteidenkäyttöä. Päästäksesi eteenpäin ja 

käsiksi ongelmasi juurisyihin, menneisyyden tarkastelu on tärkeää. Tutustu myös Miten huolehdin 

lapsistani -käsikirjaan, jos oma päihteidenkäyttösi mietityttää. 

Ihmissuhteiden ja seksuaalisuuden asiantuntijat Sexpolla tarjoavat maksutonta, monipuolista 

neuvontaa seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden kysymyksissä. Seksiriippuvuuteen liittyvät, joskus 

paljonkin häpeää aiheuttavat teemat ovat Sexpon ammattilaisille tuttuja ja he ovat tottuneita 

keskustelemaan näistä. Voit testata mahdollista seksiriippuvuuttasi vastaamalla seuraavaan 

kyselyyn. Nimettömät Seksiaddiktit, SAA järjestää vertaistoimintaa verkossa niin miehille kuin 

naisillekin, jotka kamppailevat oman seksuaalisuuden harjoittamisen vaikeiden kysymysten äärellä.  

Aikaisemmin esillä olleiden chat-palveluiden lisäksi voit koska tahansa turvautua MLL:n 

vanhempainnetin chat- ja puhelinpalveluihin, jotka ovat käyttäjilleen maksuttomia. Voit asioida 

luottamuksellisesti ja nimettömästi. Myös Päihdelinkin neuvontapalvelu on käytettävissäsi kuin 

myös Ensi- ja turvakotien liiton chat-palvelut. Päihdelinkin neuvontapalvelussa tavoitat niin 

ammattilaiset kuin kokemusasiantuntijat. Ensi- ja turvakotien liiton chat-palveluissa voit keskustella, 

kun perhe-elämä ja päihteet huolestuttavat. 

 

 

https://www.peluuri.fi/form/testaa-pelaatko-liikaa
https://www.peluuri.fi/peluuri/hae-peli-poikki-ohjelmaan
https://pelirajaton.fi/
https://www.a-klinikka.fi/toimipisteet/hameenlinna
https://lasinenlapsuus.fi/
https://nuortenlinkki.fi/tarinat/lue-tarinoita/vuodelta/2014/kun-aiti-joi
https://lasinenlapsuus.fi/viesteja-vanhemmille-kaikki
https://lasinenlapsuus.fi/tietoa/vertaistuki-hyodyttaa/ylisukupolvisuus
https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/miten-huolehdin-lapsistani-opaskirja.pdf
https://mieli.fi/sites/default/files/materials_files/miten-huolehdin-lapsistani-opaskirja.pdf
https://sexpo.fi/neuvonta/
http://seksiriippuvuus.fi/seksiriippuvuustesti
http://seksiriippuvuus.fi/
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vanhempainpuhelin/
https://www.mll.fi/vanhemmille/toiminta-lapsiperheille/vanhempainpuhelin/
https://paihdelinkki.fi/neuvonta
https://ensijaturvakotienliitto.fi/apua-sinulle/

