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Ohjelma
klo 11.30 Avaus: Päihdepalveluiden uudistaminen tulevaisuuden sote-

keskuksissa (Anu Vähäniemi)

klo 11.45 Päihdepalvelujärjestelmän tilannekuvaus ja kehittämisen paikat 
(Kristiina Kuussaari)

klo 12.00 Kommentti: Rahapeliongelmien hoito (Maria Heiskanen)

klo 12.10 Palvelujärjestelmän muutostarpeet huumekuolemien ehkäisemiseksi 
(Margareeta Häkkinen)

klo 12.25 Päihdepalvelujärjestelmän kuormituksen vähentäminen varhaisella 
tunnistamisella ja tuella: kehittämisen paikat (Jaana Markkula)

klo 12.40 Keskustelua & kysymyksiä yleisöstä 

klo 13.25 Tilaisuuden päätös



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2023
Ohjelma ja hankeopas Mielenterveys- ja päihdepalveluiden näkökulmasta (1/3)

• Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen –
sisältäen hoitotakuu, perus- ja erityistason yhteistyö

• Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen

Tulevaisuuden sote-keskuksen kehittäminen jatkuu

• Hoidolliset psykososiaaliset menetelmät (=näyttöön perustuvat interventiot) ja yhteistyörakenne 
hyvinvointialueen ja ERVA-tason yliopistoklinikan välille kaikkiin ikäryhmiin (menetelmien koulutus-
ja koordinaatiovastuu yo-klinikoille, esh ohjaa ja tukee perustason palveluissa toteutettavaa hoitoa )

• lisätään perusterveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa mielenterveyteen suunnattuja voimavaroja ja 
henkilöstön mielenterveysosaamista

• Täydennyshaun infot: samansisältöiset tilaisuudet pe 3.9. klo 10 – 11 (pidetty), ti 14.9. klo 14.30 - 15.30, ma 20.9. klo 10 - 11 

Mielenterveysstrategian jalkauttaminen (vaiheittain, pakollinen)



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2023
Ohjelma ja hankeopas Mielenterveys- ja päihdepalveluiden näkökulmasta (2/3)

• Monialainen sosiaalityö ja sosiaalihuolto erityisen tärkeitä vaikeassa asemassa olevien ja 
erilaisia palveluja tarvitsevien asukkaiden tukemiseksi ja auttamiseksi 

• Joustava ja oikea-aikainen apu edellyttää palvelujen saumatonta yhteistyötä –tavoitteena 
luoda uudenlaista sosiaali- ja terveydenhuollon yhteensovittamista

• Täydennyshaun info 13.9. klo 11 - 12 

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma

• Lisäämällä kuntoutukseen liittyvää yhteistyötä ja kehittämällä ohjausmalleja mielenterveys-
ja päihdekuntoutukseen ja muihin kuntoutuksen palveluihin pääsyn nopeuttamiseksi. 

• esimerkiksi työelämään kuntouttavat palvelut, sosiaalinen kuntoutus ja Kelan 
kuntoutuspalvelut

• Täydennyshaun lisäinfo: toimintakyvyn mittareiden käyttöönotto 27.9. klo 12 - 13 

Toimiva kuntoutus sosiaali- ja terveydenhuollossa



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2023
Ohjelma ja hankeopas Mielenterveys- ja päihdepalveluiden näkökulmasta (3/3)

• lasten ja nuorten matalan kynnyksen, monialaisen mielenterveys- ja päihdetyön laadun ja 
saatavuuden parantaminen

• arkiympäristöön jalkautettavat palvelut (esim. oppilaitokset, Ohjaamot)

• vahvistetaan päihteillä oireilevien nuorten tuen tarpeiden tunnistamista, hoitoon 
ohjautumista sekä kokonaisvaltaista tukemista ja hoitoa

• Lisätään mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaamista erityisesti sosiaalihuollon 
palveluissa

• Rakennetaan systemaattiset lasten ja nuorten tuen mallit tilanteissa, joissa vanhemmalla 
tai muulla läheisellä on päihde- ja/tai mielenterveysongelma

• Täydennyshaun info 2.9.2021 klo 9.00 – 10.00, pidetty

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (jatkuu edelliseltä kaudelta)

Täydennyshakujen infojen materiaalit 
soteuudistus.fi/taydennyshaun-infot-ja-tyopajat, 

tallenteet katsottavissa 2 viikon ajan infoista



Lähtökohdat päihdepalvelujen kehittämiselle

Päihdepalveluiden 
riittämättömyys

Lasten ja nuorten 
tilanne perheissä

Asukkaiden yhdenvertainen palvelujen saatavuus

Tavoite on, että mielenterveys- ja päihdepalvelut 
muodostavat yhteensovitetun kokonaisuuden

Sovitetaan yhteen aloitetun kehittämisen kanssa



Päihdepalveluihin pääsyn parantamisen kehittäminen

• Rahoitus 23 M€ suunnattu 
päihdepalveluiden kehittämiseen 
(eduskunnan 3. lisätalousarvio), 
osana sosiaali- ja 
terveyskeskusohjelman 141M€ 
rahoitusta

• Kehittämistä ohjaavat 
Mielenterveysstrategia, Päihde- ja 
riippuvuusstrategia ja Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelma: 
toimenpiteiden yhteensovittaminen, 
palveluiden kehittäminen

STM 
julkaisut



Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen, 
hankeopas s. 26-27 (1/4)

• Tavoitteena on vaikuttavien päihdepalveluiden saatavuuden 
parantaminen

• Edellisellä kaudella aloitettu perustason päihdepalveluiden 
kehittäminen 
• helposti saavutettavat palvelut sote-keskuksissa 

• palveluiden tarpeen tunnistamisen, puheeksioton, hoito- ja 
palveluketjujen sekä ehkäisevien päihdepalveluiden kehittäminen

• Laajennetaan vaikuttavaksi osoitettujen, palveluvalikoimaan 
kuuluvien hoito- ja kuntoutusmuotojen saatavuutta



Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen 
hankeopas s. 26-27 (2/4)
• Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) palveluvalikoiman 

mukaisen hoidon ja kuntoutuksen saatavuuden parantamiseen 
(alkoholiriippuvuus, myös nuoret, 2021 tulossa huumeriippuvuus, ollut 
lausunnolla)

https://palveluvalikoima.fi/etusivu



Suositus Alkoholiriippuvuuden hoidon ja 
kuntoutuksen psykososiaaliset menetelmät

• Valtaosa palvelujärjestelmän piiriin tulevista alkoholia 
ongelmallisesti käyttävistä henkilöistä ei tule hoitoon 
alkoholiriippuvuuden, vaan ongelmakäytön vuoksi.

• Silloin on tärkeää arvioida ongelmakäytön luonne, jotta 
voidaan valita yksilöllisesti soveltuva hoitomuoto. 

• Päihteiden ongelmakäytössä on erotettavissa 
päihteiden riskikäyttö, haitallinen käyttö ja riippuvuus. 
Tämä suositus käsittelee vain alkoholiriippuvuuden 
hoitoa ja kuntoutusta 

• aikuisilla, nuorilla sekä henkilöillä, joilla on 
psykiatrista samanaikaissairastavuutta



Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen, 
hankeopas s. 26-27 (3/4)

• Palvelujen parantaminen
• liikkuvat, katutyötä toteuttavat ja koteihin vietävät päihdepalvelut

• tavoittaa ja tarjota päihdepalveluja herkästi palvelujen ulkopuolelle jääville 
päihteiden käyttäjille, erityisesti nuorille, ikääntyville ja huono-osaisimmille

• lasten ja nuorten huomiointi omana ryhmänään

• yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, päihdehuollon 
erityispalvelut, lasten- ja nuorisopsykiatria, perhekeskukset, lastensuojelu ja  
sivistystoimi

• rakentaa palveluketjut peruspalveluiden ja erityispalveluiden välille 

• sopia monialainen yhteistyö

• Perheiden ja läheisten sekä lasten ja nuorten erityistarpeiden 
huomiointi on tärkeää



Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen, 
hankeopas s. 26-27 (4/4)

• ottaa käyttöön vaikuttaviksi todettuja toimintamalleja 

• Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton alueet suunnittelevat 
yhdessä viiden yliopistollisen sairaalan sairaanhoitopiirien kanssa 
keskittämisasetuksen (Vna 582/2017) mukaisesti
• Tarkoituksena sujuva ja kattava hoidon ja kuntoutuksen saatavuus ja 

käyttöön otettujen palvelumuotojen vakiinnuttaminen 

➢ keskustelu yliopistosairaalan kanssa valituista menetelmistä 

➢ yo-sairaalalla koordinaatiovastuu



Toimintamalleja ja menetelmiä työn tueksi
sote-uudistus/tulevaisuuden sosiaali-ja
terveyskeskus/toimintamalleja ja menetelmiä työn 
tueksi

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimintamalleja-ja-menetelmia-tyon-tueksi


Kehittämiskohteiden valinta

➢ Vapaaehtoinen, mutta perusteltava, jos ei oteta mukaan

Liite 6: Hankehakemusten arviointilomake

➢ Kaikilla hyvinvointialueilla ei ole tarpeen toteuttaa kaikkia 
toimenpiteitä, vaan kukin hyvinvointialue painottaa toimenpiteitä 
tilanteensa ja tunnistettujen asiakastarpeiden mukaan 



Täydennyshaku

• https://soteuudistus.fi/hakuun-
liittyvat-kysymykset

• Uudet kysymykset oman 
yhteistyöalueen  
aluekoordinaattorille 

UKK palstan sisältö:
Hakua koskevat yleiset kysymykset
Hankkeen kustannukset
Hoitotakuun tiukentaminen
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
Mielenterveysstrategia
Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen
Koronapandemian aiheuttama tuen tarve
Maksuton ehkäisy
Sosiaalihuollon kehittämisohjelma
Kuntoutus
Ikääntyneiden palvelut

UKK 
KYSYMYKSIÄ

https://soteuudistus.fi/hakuun-liittyvat-kysymykset


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Päihdepalvelujärjestelmän tilannekuvaus ja kehittämisen paikat

Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen –teemainfo 6.9.2021

Kristiina Kuussaari 



Päihteiden käyttö väestötasolla

Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alkoholina 
15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti 1960–2020, litraa 
(Alkoholijuomien kulutus 2020, THL, Tilastoraportti 7/2021) 

Pitkäaikaisten terveyshaittojen riski
• 5% korkea riski (n. 207 000 hlö)

• 8 % kohtalainen riski (n. 357 000 hlö) 

Amfetamiineja ja opioideja ongelmallisesti 
käyttäviä 0,9-1,3% 15-65-vuotiaista

(Rönkä ym. 2020)
Kristiina Kuussaari



Nuorten päihteiden käyttö

15-16-vuotiaiden päihteiden käytön keskeiset 
trendit 1995-2019

Lähde: Raitasalo KM & Härkönen J, 2019

Laittomien huumeiden kokeilu peruskoulun 8. 
ja 9. luokan sekä ammatillisen oppilaitoksen ja 
lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoilla 2017-2021
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Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista (ind.290)

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden

opiskelijoista (ind. 3937)

Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (ind.3922)

Lähde: Sotkanet

Arvioiden mukaan noin 5 prosenttia 
nuorista kärsii diagnoositasoisesta 

päihdehäiriöstä. (Marttunen ym. 2013)

Kristiina Kuussaari 6.9.2021 18



Ikääntyneiden päihteiden käyttö

• Eläkeikäiset käyttävät 
useammin alkoholia kuin 20 
vuotta sitten. Naisilla usein 
juominen on lisääntynyt 
nopeammin kuin miehillä

• Eläkeikäisten alkoholin 
käyttö sijoittuu kotiin.

• Miehet juovat lähes 
yksinomaan kotioloissa ja 
yksin. 

Alkoholia liikaa käyttävien osuus 
(AUDIT-C) (%), 65-vuotta 
täyttäneistä (Sotkanet, ind 4413)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

28,9 32,1 33,7 31,1 34,3 34,3

Lähde: Mäkelä P ym. Näin Suomi juo – Suomalaisten muuttuvat  Alkoholinkäyttötavat, THL 2018

Kristiina Kuussaari 6.9.2021 19



Päihteiden käytön takia tapahtuva 
palvelujen käyttö

Kristiina Kuussaari 6.9.2021 20



Kristiina Kuussaari

Päihteisiin liittyvä perustason palvelujen käyttö

Perusterveydenhuolto 2019 (Avohilmo)

Päihdehuollon erityispalvelut (Sotkanet, PT-vsk)

2015 2017 2019

Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita 45 956 43 978 39 184

Päihdehuollon laitoksissa asiakkaita 15 317 13 411 12 222

Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita 6 149 5 942 5 231

Huumeiden käyttäjien terveysneuvonnassa 
asiakkaita 15 549 Ei tietoa 17 680

6.9.2021

Matalan kynnyksen arjen tuki ja  
palvelut, esim. vertaistuki, 

päivätoiminta jne.
(kolmannen sektorin toimijat)

Sosiaalityö
- sis. aikuissosiaalityö, asumisen 

tuki, täydentävä toimeentulotuki, 
lastensuojelu, kuntouttava 

työtoiminta, sosiaalipäivystys, 
kotiin vietävät palvelut,  jne.



Alkoholiin ja huumeisiin liittyvä erikoissairaanhoidon 
avohoito sekä terveydenhuollon vuodeosastohoito (PT-vsk)

Erikoissairaanhoidon avohoito

Terveydenhuollon vuodeosastohoito (sisältää terveyskeskusten 
vuodeosastohoidon sekä erikoissairaanhoidon sairaaloiden vuodeosastohoidon)

2017 2018 2019

Alkoholisairaudet (potilaat, lkm) 19 979 20 454 21 573

Huumesairaudet (potilaat, lkm) 8 163 8433 9110

2017 2018 2019

Alkoholisairaudet (potilaat, lkm) 12 750 12 455 10 252

Huumesairaudet (potilaat, lkm) 3 632 4 047 3 567

Alkoholin riskikulutusta esiintyy 
kolmasosalla tehohoitoa tarvitsevista 

potilaista  (Hietanen S, 2021)

Kristiina Kuussaari 6.9.2021



Päihteiden käytön takia palveluita käyttävät nuoret

• Nuorten näkemyksiä päihdepalveluista: 

• toiminnallista aktiivisuutta lisää

• kohtaamisissa kehitettävää

• osallisuutta omaan hoitoon parannettava 
(Ikola P, 2010)

• Käynnissä olevia tutkimuksia: 

• Nuorten päihde- ja mielenterveystyö 
(NUMPA) -> kartoitetaan nuorille suunnattujen 
mt- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta 
sosiaalityön kannalta (yhteistyö, työnjako, 
hyvät käytännöt). Mukana myös nuorten 
kokemuksia palvelutarpeista ja palveluihin 
pääsyn esteistä. 

• Palvelujen pirunpolskasta nuorten 
nuotteihin -> rikoksilla oireilevien nuorten 
tarpeet ja niihin vastaamiseen tarkoitetut 
palvelurakenteet. (Vaasan yo H-K Pernaa) 

Päihdesairauksien vuodeosastohoito-
jaksot 15-24-vuotiailla 2015-2020 / 1000 
vastaavanikäistä (Sotkanet, ind 1279)

Kristiina Kuussaari 6.9.2021 23



Päihteiden käytön takia palveluita käyttävät ikääntyneet 

• Alle 65-vuotiaiden päihde-ehtoisista 
asioinneista valtaosa kohdistui 
päihdehuollon erityispalveluihin

• 65 vuotta täyttäneiden asioinnit 
jakaantuivat tasaisemmin 
terveydenhuollon ja 
sosiaalipalvelujen välillä

• Vanhempien ikäryhmien kohdalla 
korostuu kotiin vietävien palvelujen 
merkitys

Ks. myös Kuussaari ym. 2021  

Päihde-ehtoiset asioinnit terveydenhuollossa, 
sosiaalipalveluissa, päihdehuollon erityispalveluissa 
ja asumispalveluissa  iän ja sukupuolen mukaan 
vuonna 2019 (%)

Lähde: Päihdetapauslaskenta 2019

6.9.2021Kristiina Kuussaari 24



Kehittämisen paikat

Kristiina Kuussaari 6.9.2021 25



Palveluiden saavutettavuutta tulee parantaa (1)

• Heidi Poikonen & Taru Kekoni (2019) jakavat palveluiden 
saavutettavuuden seuraavasti: 
1. Institutionaalinen saavutettavuus → lainsäädännön ja 

viranomaistoiminnan ei tulisi tuottaa tarpeettomia esteitä 
palveluihin pääsylle

2. Informatiivinen saavutettavuus → palveluista tulee olla 
riittävästi tietoa saatavilla

3. Fyysinen saavutettavuus → palveluihin tulee päästä esimerkiksi 
liikuntakyvyn tai välimatkojen aiheuttamista rajoitteista 
huolimatta

Kristiina Kuussaari 6.9.2021 26



Palveluiden saavutettavuutta tulee parantaa (2)

4. Taloudellinen saavutettavuus → palveluiden tulee olla 
asiakkaiden saavutettavissa mahdollisten taloudellisten 
resurssien puutteesta huolimatta

5. Kokemuksellinen saavutettavuus → miten asiakas kokee 
palveluihin hakeutumisen (yleiset palvelut vs. 
erityispalvelut, stigma, järjestelmän monimutkaisuus, 
huonot /hyvät kokemukset) 

Kristiina Kuussaari 6.9.2021 27



Palvelusiirtymiin tulee kiinnittää huomiota

• Günter & Ranta (2019) ovat tutkineet mielenterveys- ja 
päihdekuntoutujien palvelusiirtymiä. 

• He löysivät viisi erilaista palvelusiirtymää:
1. Koppi – mahdollistettu paluu palveluiden piiriin

2. Vekslaus – kierto samankaltaisissa ja erivahvuisissa palveluissa

3. Sahaus – edestakaisin kahden palvelun välillä

4. Saatto – tuetusti palvelusta poistuminen kohti toista palvelua

5. Putoaminen – tippuminen vahvemmasta tuesta haittoja 
vähentävään tukee

Kristiina Kuussaari 6.9.2021 28



Eri toimijoiden välinen yhteistyö on tärkeää

• Opioidikorvaushoitoa 
toteuttavien yksiköiden 
yhteistyökumppaneita vuonna 
2019: 

• Lastensuojelu (87%)

• Oma sosiaalityöntekijä (85%)

• Kuntouttava työtoiminta (79%)

• Työvoimapalvelut (67%)

• Koulutuspalvelut (54%)

• Asumisen tukipalvelut (64%

• Järjestöt (24%)

Lähde: Schneider T ym. 2021

Yhteistyöstä / hoito- ja palveluketjuista 
päihdeongelmien hoidossa sovittu tämän tai 
edellisen valtuustokauden aikana 
terveyskeskuksen ja shp:n välillä

Lähde: Terveyden edistämisen kysely 
perusterveydenhuollossa 2020, THL

Kristiina Kuussaari 6.9.2021 29



Asiakkaiden osallisuuden tukeminen

• Palvelujärjestelmän tulee tukea asiakkaiden osallisuutta 
yhteiskuntaan

• Asiakkailla itsellään ja heidän läheisillään on tärkeää tietoa ja 
kokemusta palvelujärjestelmästä ja siitä mikä toimii ja mikä 
ei toimi 

• Heidän ottamisensa mukaan palveluiden kehittämiseen 
onkin ensiarvoisen tärkeää 

Kristiina Kuussaari 6.9.2021 30



Erityisryhmien tarpeiden huomioiminen

• Nuoret

• Ikääntyneet

• Perheet ja läheiset

• Samanaikaisista päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät

• Raskaana olevat päihteitä käyttävät naiset

• Vangit

Kristiina Kuussaari 6.9.2021 31



Vaikuttaviksi todetut menetelmät käyttöön

• Käypä hoito –suositukset
• Alkoholiongelmaisen hoito https://www.kaypahoito.fi/hoi50028

• Huumeongelmaisen hoito https://www.kaypahoito.fi/hoi50041

• Palveluvalikoimaneuvoston (Palko) suositukset
• https://palveluvalikoima.fi/alkoholiriippuvuus

• Riippuvuussairauksien hoidon ja kuntoutuksen psykososiaaliset 
menetelmät osa 2: Huumeriippuvuus tulossa

• Raitasalo KM (2020) Nuorten päihdeongelmien hoito –
katsaus kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. 

Kristiina Kuussaari 6.9.2021 32
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Kohtaamisen merkitys

• Päihdehoidossa 
ammattilaisen ja asiakkaan 
välinen suhde on 
merkityksellinen

• Vastavuoroinen subjekti-
subjekti suhde

• Dialogisuus

• Työntekijöiden arvo- ja 
asenneosaaminen

”Päihdeongelma ei saa 
vaikuttaa siihen, miten 
asiakasta kohdellaan, vaan 
ainoastaan siihen, millaisia 
palveluita hänelle 
myönnetään.”

Poikonen & Kekoni 2019

Kristiina Kuussaari 6.9.2021 33



Lähteitä (1) 
• C-hepatiitin hoitopolku - Maksasairauden hoidosta infektion eliminaatioon)

• Günther K & Ranta J (2019) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelusiirtymät: asumisyksikön 
työntekijöiden neuvottelut asiakkaiden muuttuvista palvelutarpeista. Teoksessa Pehkonen A. ym. (toim.) 
Oikeus päihdehoitoon. Vastapaino, Tampere 2019. 

• Hietanen S (2021) Alcohol related health problems in critically ill patients. Oulu, Oulun yliopisto 2021 
http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526229683.pdf

• Jääskeläinen M & Virtanen S (2021) Alkoholijuomien kulutus 2020, THL, Tilastoraportti 7/2021 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/141145/tr7_21.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Karjalainen K &  Hakkarainen P & Salasuo M (2019) Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumesenteet 2018. 
THL, Tilastoraportti 2/2019. 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137660/Suomalaisten_huumeiden_k%c3%a4ytt%c3%b6_ja_h
uumeasenteet_2018_tilastoraportti.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rahapeliongelmien hoito päihdepalveluissa
Kommenttipuheenvuoro

Maria Heiskanen, erikoistutkija

6.9.2021



Rahapeliongelma

Rahapelihaitta, -ongelma tai -riippuvuus tarkoittaa liiallista rahan- tai 
ajankäyttöä rahapelaamiseen, josta aiheutuu taloudellisia, sosiaalisia 
tai terveydellisiä haittoja pelaajalle, yhteisöille tai yhteiskunnalle

On ICD-10-tautiluokituksessa nimellä ”pelihimo” ja tulee olemaan ICD-
11-luokituksessa ”rahapeliriippuvuus” (gambling disorder) → Siirtyy 
päihdeongelmien yhteyteen

Tyypillistä on, että ongelma salataan pitkäänkin ja siihen liittyy 
voimakkaita häpeän tunteita ja stigman kokemuksia
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Rahapeliongelman yleisyys Rahapeliongelma 
on yleisempi 
miehillä kuin 
naisilla, ja yleisin 
18-34 -vuotiailla

Lisäksi noin 
viidenneksellä 
suomalaisista on 
läheinen, jolla on 
tai on ollut 
rahapeliongelmia
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Rahapeliongelman hoito

• Rahapeliongelman hoito on osa päihdepalveluita: hyvinvointialueilla ja 
tulevaisuuden sote-keskuksissa

• Puheeksiotto, tunnistaminen ja hoitoon ohjaus peruspalveluissa

• Avohoito

• Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja motivoiva haastattelu

• Laitoskuntoutus

• Vertaistuki (järjestöt)

• Auttava puhelin, oma-apu verkossa, verkkoterapiaohjelmat

• Sosiaalityö, talous- ja velkaneuvonta

• Palveluja tarvitsevat sekä pelaajat että läheiset
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Rahapeliongelmaa kohdataan laajasti palveluissa

Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut

Talous, arki, 
työllisyys, 
oikeusapu

Rahapeli-
ongelmaan 

erikoistuneet 
palvelut

• Sosiaalityö, sosiaaliohjaus
• Lastensuojelu
• Sosiaalinen kuntoutus
• Sosiaalinen luototus
• Sosiaalipäivystys
• Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki
• Päihdepalvelut
• Kasvatus- ja perheneuvonta
• Asumispalvelut
• Vammaispalvelut
• Ikääntyneiden palvelut

• Talous- ja velkaneuvonta
• Kela (esim. toimeentulotuki)
• Säätiöiden ja järjestöjen palvelut: 

esimerkiksi Takuusäätiö, ruoka-apu
• Oikeusapu
• Ulosotto
• Diakoniatyö ja muut seurakunnan 

palvelut
• Rikosseuraamusvirasto
• Yhdyskuntaseuraamustoimisto
• Työllisyyspalvelut

• Terveysasema
• Sairaalat ja erikoissairaanhoito
• Neuvola
• Työterveyshuolto
• Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
• Päivystys, ensihoito
• Mielenterveyspalvelut
• Työttömien terveyspalvelut
• Kuntoutuspsykoterapia
• Yksityiset terveyspalvelut
• Vankiterveydenhuolto

• Rahapeliongelman avohoito kunnissa
• Laitoskuntoutus
• Säätiöiden ja järjestöjen palvelut, 

esimerkiksi Peluurin
palvelukokonaisuus, Sininauhaliitto, A-
klinikkasäätiö, Pelirajaton (Sosped-
säätiö), Sovatek-säätiö

• Ammatillisesti ohjattu vertaistoiminta
• Vertaistukiryhmät
• Yksityiset palveluntuottajat
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Kuntakyselyn tuloksia

74 prosentissa kunnista 
arvioitiin, että 

hoitopalveluista ei ole 
tietoa helposti 

löydettävissä esim. kunnan 
verkkosivuilla

90 prosentissa kunnista 
työntekijät tarvitsevat lisää 

osaamista 
rahapeliongelman hoitoon

”Käytännönläheisiä 
hoitokonsepteja pitäisi 

olla saatavilla 
perustasolla suhteellisen 

helposti ja nopeasti.” 
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Vinkkejä hankkeille kehittämiskohteiden 
tarvelähtöiseen valintaan

Saatavuus: ensisijaista on että rahapeliongelman hoitoa on saatavilla osana 
päihdepalveluja tulevaisuuden sote-keskuksissa

Saavutettavuus: hoidon näkyvyyden lisääminen (informatiivinen saavutettavuus), 
puheeksiotto peruspalveluissa ja ohjaaminen hoitoon, kynnyksen madaltaminen ja 
stigman vähentäminen (kokemuksellinen saavutettavuus)

Osaamisen kehittäminen: tarvitaan perusosaamista ja syvempää osaamista

Yhteistyö ja siirtymät: rahapeliongelman hoito päihdepalveluissa, verkostot 
mielenterveyspalveluihin, sosiaalityöhön ja talous- ja velkaneuvontaan, 
palvelujatkumot (toipuminen usein pitkäkestoista ja vaihtelevaa)

Tämä aihe on helppo ottaa osaksi laajempaa kehittämishanketta!
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Yhteyshenkilöitä

• Rahapeliongelman hoidon ja palveluiden kehittämisestä vastaava 
kehittämispäällikkö Matti Määttänen (@thl.fi)

• Myös alueellista työtä tekevät kolme työntekijää

• Rahapeliongelmien ehkäisyn kehittämisestä vastaava kehittämispäällikkö 
Nina Karlsson (@thl.fi)

• Rahapeliongelmaan liittyvän osaamisen kehittämisestä vastaava 
erikoissuunnittelija Heidi Ruohio (@thl.fi)

• Rahapeliongelmien hoidon tutkimuksesta vastaava erikoistutkija Sari Castrén 
(@thl.fi)

• Rahapeliongelmaan liittyvien palveluiden tutkimuksesta vastaava 
erikoistutkija Maria Heiskanen (@thl.fi)
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Kiitos!

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-679-4
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Huumekuolemien ehkäisy palvelujärjestelmän 
näkökulmasta

Margareeta Häkkinen

6.9.2021



Sidonnaisuudet
• LKT, terveydenhuollon erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys

• Työpaikat

• A-klinikka Oy:n Päihdesairaala, ylilääkäri

• THL oikeuskemiayksikkö, erityispalvelut-yksikkö, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö, ylilääkäri

• Yhteistoiminta lääkeyhtiöiden ja laitevalmistajien kanssa

• Ventizolve advisory boardin jäsen, dne pharma

• Luentopalkkiot lääkeyhtiön järjestämästä koulutuksesta (MSD, Immuno Diagnostic)

• Osallistunut lääkeyhtiön kustannuksella koulutukseen (MSD, Abbvie, Indivior)

• Luottamustoimet terveydenhuollon alalla

• Päihdelääketieteen yhdistys ry: koulutusvaliokunnan jäsen 2017-18 ja puheenjohtaja 2019-20, hallituksen 
varajäsen 2019, hallituksen jäsen 2020, varapuheenjohtaja 2021 ->

• Päihdelääketieteen erityispätevyystoimikunnan jäsen 2018 ->

• A-klinikkasäätiön eettisen lautakunnan jäsen 2019 ->

• Muuta

• Valviran pysyvä asiantuntija 12/2020 ->

• Päihdelääketieteen yhdistyksen valitsema vuoden päihdelääkäri 2019

• Tiimi-lehden kolumnisti 2018 ->
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Uusi asenne päihdehoitoon

• Mitään muuta tappavaa sairautta ei hoideta yhtä huonosti 
kuin päihdehäiriöitä

• Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden 
kesken

• Hoidon kattavuus nousuun
• Hoitoon pääsy

• Hoidon sisältö
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HEAR – huumekuolemien ehkäisyn 
asiantuntijaryhmä

1. Opioidikorvaushoito ja muut päihdepalvelut

2. Käyttöhuone

3. Huumeiden käyttäjien terveysneuvonta

4. Naloksoniohjelma

5. 112-soiton kynnyksen madaltaminen

6. Tiedottaminen ja kampanjat

7. Yhteistyö poliisin kanssa
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Huumekuolemien riskipaikat

• Päihdehoidon ulkopuolella

• Laitoshoidosta tai vankilasta kotiutuessa

• Opioidikorvaushoidon lopettamisen jälkeen
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Opioidikorvaushoito vähentää huumekuolemia

• Opioidien ongelmakäyttäjiä 23 500 – 29 500, 
korvaushoitopotilaita noin 5 000

• Opioidiriippuvaisen kuolemanriski korvaushoidossa tippuu 
alle kolmasosaan
• Suurin vähenemä myrkytyskuolemissa

• Korvaushoidon lopetus erityisen iso riski
• Kuolemanriski lopetuksen jälkeen isompi kuin hoidon ulkopuolella

• Metadonihoidossa kohonnut riski myös hoidon aloituksessa, mutta 
lopetuksen riski isompi
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Korvaushoidon muutostarpeet

• Kasvava palvelujen käyttö – tarvitaan kasvavat resurssit!

• Koulutus koko sote-sektorilla

• Hoitotakuun toteutuminen

• Vaikuttavuuden mittarit käyttöön
• Esim. Paradise24fin toimintakyvyn arviointi
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Palkon suositukset psykososiaalisesta hoidosta

• Varmistettava mm. oikea-aikaisuus, yksilöllisyys, realistiset 
tavoitteet, samanaikaisten oheissairauksien hoito, yhteistyö, 
läheiset, yksilöllinen palveluohjaus

• Palvelunjärjestäjien varmistettava, että 
• Riittävä menetelmävalikoima on käytössä

• Menetelmiä käytetään

• Hoidon vaikuttavuuden mittaaminen käytännössä: 
kirjaaminen ja rekisteritiedon hyödyntäminen
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Nuorten huumekuolemat ovat kasvussa

HUOM! Kuvio poistettu verkkoversiosta, koska se sisältää päivityksessä olevaa 
tietoa.

Lue lisää: Kriikku, Häkkinen, Ojanperä: Huumemyrkytyskuoleman uhreista yhä useampi on alle 25-
vuotias, Duodecim 2020;136(12):1389-91. https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo15644.pdf
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Nuorten päihdehoitojärjestelmä kuntoon

• Hoitoon hakeutuminen ja hoidossa pysyminen oltava 
nuorelle houkutteleva ja kannattava vaihtoehto

• Nuoren tarvitsema hoito tarjotaan asuin- tai sijoituspaikassa

• Paikalliset hoitoketjut ja -vastuut määritelty

• Tarpeita vastaava hoito myös alaikäisille
• Vieroitushoito 

• Opioidikorvaushoito 
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Vinkkejä hankkeille kehittämiskohteiden 
tarvelähtöiseen valintaan

• Rekisteritiedon kerääminen: kirjaaminen ja mittarit

• Riskikohtiin puuttuminen: avo- ja laitoshoidon toimivat 
yhteistyörakenteet

• Yhteistyö so-te ja viranomaiset: verkostojen luominen ja 
ylläpitäminen

• Sote-henkilöstön koulutus päihteidenkäyttäjän 
kohtaamisesta

• Sote-henkilöstön koulutus päihdehoidossa
• Menetelmäkoulutukset ja niiden käyttöönotto perustasolla

6.9.2021Margareeta Häkkinen 56



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Päihdepalvelujärjestelmän kuormituksen vähentäminen 
varhaisella tunnistamisella ja tuella: 

kehittämisen paikat 

Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen -teemainfo, 6.9.2021

Kehittämispäällikkö Jaana Markkula, Päihteet ja tupakka -tiimi



Sisältö

1. Miksi mini-interventio?

2. Vieläkö jotain haasteita?

3. Sote-uudistus: Kohti uutta tekemisen tapaa?
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Miksi mini-interventio?

Ota puheeksi, 
tunnista sekä 

tarjoa tukea ja 
tietoa varhain
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Alkoholin riskikäyttö, päivittäinen tupakointi, huumeiden 
käyttö ja pelaaminen riskitasolla on edelleen yleistä –
ongelmat tunnistettava varhain

6.9.2021

(20−64-v. 
päivittäin): 

12 %

(20−64-v. 
AUDIT-C): 

38 %

(15−69-v.
30 pvän aikana): 

3 %

(15−74-v., 
SOGS): 

11 %

60

Alkoholiriippu-
vuus / haital-
linen käyttö: 

lähes 10 %

Ongelmakäyttö
(15−64-v.): 
0,9−1,3 %*

Ongelmallinen 
rahapelaami-

nen: 
3 %



Miksi mini-interventio?

• Vain harva tunnistaa oman käyttönsä / käyttäytymisensä 
ongelmaksi

• Asiakkaat kokevat puheeksioton myönteisesti

• Nimensä mukaisesti lyhyt, nivottavissa muuhun potilas- ja 
asiakastyöhön

• Keinona toimivaksi todettu 

➢Ennen vakavia ongelmia & riippuvuutta muutos on helpompaa, 
eivätkä ongelmat pääse monimutkaistumaan, eikä tarvetta 
intensiiviselle hoidolle välttämättä synny
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Alkoholin käytöstä aiheutuvat sote-kustannukset
– Case Siun sote
• Päihdepalvelujen piirissä olevien alkoholiasiakkaiden keskimääräiset 

sote-kustannukset olivat viiden vuoden aikana 53 prosenttia 
matalammat verrattuna päihdepalvelujen ulkopuolelle jääneisiin

• Ja kun ongelmat monimutkaistuvat:

Lähde: Impro-hanke; Rautiainen 
ym. (2020). Do the costs of AUD-
related health and social care
services vary across patient
profles? J Stud Alcohol Drugs, 81, 
2:144-151.
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Olennaista ehkäistä alkoholin aiheuttamaa työuralta 
syrjäytymistä

Lähde: Paljärvi, Martikainen, Leinonen, Pensola, 
Mäkelä; PLoS ONE 2014
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Myös hyvinvointialueille suunnattu HYTE-
kerroin kannustaa mini-interventioon

• Hyvinvointialueiden valtionrahoitukseen liitettävä 
määräytymistekijä: < 1 %:n osuus valtionrahoituksesta (v. 2026-)
kohdennetaan hyvinvointialueille hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen liittyvän toiminnan ja toiminnan tulosten pohjalta 
→ Toiminnan suuntaaminen ehkäiseviin palveluihin

• Yhteensä 13 mittaria, joista hyvinvointialueen suoriutuminen 
lasketaan > yhdeksi tulosmittariksi suunniteltu: alkoholin 
käytön mini-interventioaktiivisuus riskikäyttäjille 

(HE 14.10.2020: Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta 15 §, ks. lisää: THL:n verkkosivut 
HYTE-kertoimesta)
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Vahva kansallinen tuki takana

• Päihde- ja riippuvuusstrategia (STM 2021−2030)
➢ ”Vahvistetaan alkoholin riskikäytön, tupakka- ja 

nikotiinituotteiden, huumeiden ja muiden päihtymistarkoituksessa 
käytettävien aineiden käytön sekä haitallisen rahapelaamisen 
varhaista tunnistamista, vähentämisen ja lopettamisen tukea sekä 
hoitoon motivointia huomioiden asia laajasti eri palveluissa, myös 
työterveyshuollossa.”

• Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma (STM 2015−2025)
➢ Varhainen tunnistaminen, lyhytneuvonta ja tupakasta vieroitus 

systemaattista

➢ Varhaisen avun menetelmät laajassa käytössä

➢ Palvelujen ulkopuolella olevat tavoitettu
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Vieläkö tässä on jotain haasteita?

Tietoa on, 
mutta…

Jaana Markkula, THL 6.9.2021 66



Ikäryhmittäinen alkoholin käyttöä kartoittava mittari 
käytössä (v. 2016-2020) (Lähde: Terveyden edistämisaktiivisuus perusterveydenhuollossa -kysely)
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Muita esimerkkejä tunnistetuista haasteista
• Tupakka- ja nikotiinituotteiden osalta erityistä huomiota tulisi kiinnittää 

vaikuttavuuden varmistamiseen (Palko 2020) sekä tuen tarjoamiseen niille 
väestöryhmille, joissa tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on yleisempää 
(esim. mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat).

• Huumeiden käyttö esille  usein vasta, kun apua haetaan muiden oireiden tai 
ongelmien vuoksi > haaste käyttäjän näkökulmasta voi olla käytön 
rangaistavuus ja  ammattilaisen negatiivinen / tuomitseva asenne (/oletus 
siitä). 

• Rahapeliongelmaan apua haetaan usein todella myöhään.

• Vaikuttavuuden kannalta olennaista on systemaattisuus: vain pieni osa hoitoa 
tarvitsevista on palveluiden piirissä.

• Ongelmana usein asenteet ja vanhat, tiukkaan juurtuneet käytännöt ja 
toimintatavat.
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https://palveluvalikoima.fi/documents/1237350/25261984/Tupakointi_Elintapaohjaus_SUOSITUS_final.pdf/df74362b-34fc-ad01-0723-818904d7b433/Tupakointi_Elintapaohjaus_SUOSITUS_final.pdf?t=1593154958792


Päihteiden / tupakan käytön strukturoidut kartoitukset (lkm) 
vanhojen ja uusien perusterveydenhuollon toimenpidekoodien 
mukaan vuosina 2016−2020.

V. 2020: 
2 153 kpl 
mini-
interventiota
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SOTE-uudistus: 
Kohti uutta tekemisen tapaa?

Ei yksin, 
vaan 

yhdessä
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Varhaisen puheeksioton ja mini-
intervention prosessit kuntoon 

• Miten asiakas tulee 
palveluihin?

• Missä palveluissa, ketkä ja 
miten selvittävät tilannetta 
(esim. testit, yhteiskäyttö)?

• Miten prosessi etenee missäkin 
tilanteessa?

• Miten digitaalisuus tueksi?
• Miten jatkumosta hoitoon ja 

vieroitukseen on huolehdittu?
• Miten kirjataan 

asiakastietojärjestelmiin?
• Miten tilannetta seurataan?
• Mistä ammattilainen saa 

prosessiin / osaamiseensa 
tukea, miten?Jaana Markkula, THL 6.9.2021 71



Rakenteinen kirjaaminen johtamisen tueksi

• Kirjaaminen on osa laadukasta potilas- ja asiakastyötä.

• Helpompi suunnitella hoitoa, seurata toteutettuja toimia ja 
mahdollisia muutoksia sekä arvioida jatkotoimien tai hoidon 
tarvetta.

• Tehostamalla kirjaamista saadaan niin päihteiden käyttö kuin 
ehkäisevät palvelutkin tilastoitua kattavasti ja 
vertailukelpoisesti. 

• Vankka tietopohja luo edellytykset tiedon hyödyntämiselle 
monipuolisesti palveluiden kehittämisessä ja 
kustannushyötyjen laskemisessa.
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• THL:n verkkosivut: www.thl.fi/puheeksiotto

• Tutkimuskoonnit ja vinkit puheeksiotolle eri ympäristöissä ja 
kohderyhmille: päivystyspoliklinikat (Tutkimuksesta tiiviisti, Tiedä 
ja toimi)  & aikuissosiaalityö (Tutkimuksesta tiiviisti, Tiedä ja toimi), Rahapeliongelman 
kohtaaminen sosiaalityössä, Läheiset ja rahapeliongelma - Tietoa ja välineitä läheisten 
kanssa työskentelyyn

• Menetelmäoppaat: Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät 
opiskeluterveydenhuollossa – Ohjaus, THL 2016; Kouluikäisten mielenterveysongelmien 
tuki ja hoito perustason palveluissa – Ohjaus, THL 2020; Rahapelaaminen puheeksi: 
Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta 

• Tarkistuslistat: Tupakoimatta leikkaukseen, Tupakasta vieroituksen mini-interventio

• Työkaluja kohtaamiseen: Vähennä vähäsen -esite, Alkoholin käytön päiväkirja

• Prosessi pähkinänkuoressa tunnistamisesta mini-interventioon ja kirjaamiseen: 
Mini-interventio auttaa, rakenteinen kirjaaminen kannattaa  - Tiedä ja toimi, THL 2020

• Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen: otapuheeksi.fi (A-klinikkasäätiö), 
Mielenterveys- ja päihdepotilaiden tupakoinnin lopettamisen tuki -kurssi

Esimerkkejä tarjolla olevasta tuesta
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http://www.thl.fi/puheeksiotto
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-955-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-746-6
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016103125622
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-612-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-149-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-722-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-547-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-679-4
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201602176290
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201602176307
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-596-7
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201701131143
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020060139892
https://ammattilaiset.mielenterveystalo.fi/Sivut/etusivu.aspx


Tarjolla mahdollisuus yhteiskehittämiseen ja 
vertaistukeen muilta alueilta

➢ THL:n Päihdetyön varhaisen tunnistamisen ja tuen 
(VARTU) -verkosto
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Vinkkejä hankkeille kehittämiskohteiden 
tarvelähtöiseen valintaan
• Onko puheeksiotto ja mini-interventio systematisoitu laajasti eri-ikäisiä 

ja eri ihmisryhmiä kohtaaviin palveluihin (esim. lapset, kun vanhemmalla 
päihdeongelma, perheet ja läheiset, työn ja opiskelun ulkopuolella olevat, 
asevelvolliset, ikääntyneet, vammaiset hlöt)?

• Onko eri riippuvuusongelmat sekä ongelmien yhteenkietoutuneisuus huomioitu 
eri palveluissa?

• Onko prosessista puheeksiotosta tarvittaessa tukeen ja hoitoon sovittu kuntiin 
jäävien palveluiden kanssa (esim. nuorisotyö, oppilaitokset, varhaiskasvatus, 
työpaja- ja ohjaamotoiminta)?

• Onko sovittu rattijuopumuksesta kiinnijääneiden hoitoonohjausprosessista (vrt. 
Tie selväksi -malli)?

• Onko rakenteisesta kirjaamisesta huolehdittu ja viety osaksi johtamista?

• Onko em. huomioitu puheeksiottoa & mini-interventiota koskevissa kirjallisissa 
toimintaohjeissa ja henkilöstö koulutettu?
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https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/materiaalit/tie-selvaksi-toimintamalli


Kiitos!
Lisätietoja:
• Jaana Markkula (etunimi.sukunimi@thl.fi)
• Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma (STM 2015): verkkosivut
• THL, Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet -aihesivut > www.thl.fi/puheeksiotto

Jaana Markkula, THL 6.9.2021 76

mailto:etunimi.sukunimi@thl.fi
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3746-8
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/ehkaisevan-paihdetyon-toimintaohjelma


KESKUSTELUA 
JA KYSYMYKSIÄ?



Kiitos


