
Päihdelääkäri Antti Holopainen:  

Toipumiskokemusta tulisi käyttää nykyistä enemmän päihdepalveluiden kehittämisessä 

Olen päihdelääkärinä seurannut sekä toipumistarinoita että nähnyt päihdesairauksiin menehtyneiden 

traagisia kohtaloita yli 40 vuoden ajalta. Terveydenhuoltoalan ammattilaisten suuri haaste on, pystymmekö 

vähentämään tavalla tai toisella päihdesairauksien seurauksena pysyvästi vammautuneiden, yleisen 

avuttomuuden tilaan ajautuneiden ja menehtyneiden määrää tässä yhteiskunnassa. 

Väestön keskimääräinen elinikä on pidentynyt keskimäärin 10 vuodella sinä aikana kun olen toiminut 

lääkärin ammatissa. Mielenterveys- ja päihdeongelmien sairastuttava vaikutus on kulkenut koko tuon ajan 

päinvastaiseen suuntaan.  

Alkoholin kulutus asukasta kohti on nelinkertaistunut. Alkoholin rinnalle ovat tulleet terveyttä ja 

hyvinvointia rapauttamaan muut psykoaktiiviset aineet, kuten riippuvuutta aiheuttavat rauhoittavat 

lääkkeet ja laittomat huumausaineet. Näiden terveysuhkien rinnalle on moderni tietoteknologia ja sen 

ympärillä tapahtunut väestön käyttäytymisen muutos nostanut ongelmapelaamisen ja erilaiset 

nettiriippuvuuden muodot kasvavina kansanterveysuhkina. 

Lääkärikunta ja muut sosiaali- ja terveystyöntekijät yrittävät kaikkialla maailmassa etsiä kuumeisesti 

keinoja, millä tavoin kasvava ja väestön elinvoimaa rapauttava addiktio- eli riippuvuushäiriökäyttäytyminen 

saataisiin paremmin hallintaan.  

Toistaiseksi menemme vielä huonompaan suuntaan ehkä alkoholin kulutuksen hienoista laskua lukuun 

ottamatta, vaikka riippuvuushäiriön kehittymismekanismit aivojen toimintahäiriöinä ymmärretään yhä 

paremmin. 80-vuotisen AA-liikkeen perusviesti on levinnyt hitaasti mutta varmasti lääkärikunnan 

tietoisuuteen. Suuri osa lääkäreistä hyväksyy jo sen, että kysymyksessä on aivojen sairaus. Riippuvuushäiriö 

on psykologisena ilmiönä ja AA:n piirissä muotoiltuna käsitteenä ”tunne-elämän sairaus”. Se liittyy 

aivotutkijoiden havaintojen mukaan elimellisesti aivojen päihdealtistuksen seurauksena kehittyvään 

häiriöön, joka vaatii toipilaalta hoitoa koko sairastumisen jälkeisen loppuelämän. Häiriön seurauksia ovat 

käyttäytymisen muutos ja psykososiaalisen toimintakyvyn heikkeneminen.  

Lääketieteellinen aivotutkimus on siis vahvistanut sairastuneiden itse tekemän havainnon 

todenperäisyyden. Aivotutkijoilla ja päihdealan ammattilaisilla on tästä huolimatta edelleen suuri haaste 

pyrkiä vaikuttamaan yhteiskuntaan siten, että tämä perusasia ymmärrettäisiin ja hyväksyttäisiin koko 

yhteiskunnan kaikilla tasoilla.  

Jos näin tapahtuisi, yleinen yhteiskunnallinen mielipide, liike-elämä, sosiaali- ja terveyspalvelut ja 

päihdesairauksia sairastavia edelleen syrjivät sosiaaliturvan toteuttamiskäytännöt voitaisiin korjata väestön 

hyvinvointia paremmin suojeleviksi. Ehkäisevän päihdetyön, varhaiseen puuttumisen, tehokkaan hoidon ja 

kuntouttavan työotteen kehittämiselle syntyisi näin nykyistä suotuisampi perusta.  

Alkoholiongelmaisen hoitoa koskevat ”käypä hoito suositukset” ovat juuri uudistamisvaiheessa. 

Ensimmäiset suositukset ilmestyivät vuonna 2005 eli 10 vuotta sitten. Olemme juuri korjaamassa 

suosituksia sellaisiksi, että tieto vaikuttavan hoidon ja kuntoutuksen perusasioista leviäisi laajemmalle. 



Olen ollut mukana sekä laatimassa alkuperäisiä 10 vuotta vanhoja suosituksia että edelleen muokkaamassa 

uudistumassa olevia suosituksia. Kehitystä suositusten käyttöön ottamiseksi on tapahtunut kuluneen 10 

vuoden aikana, joskaan ei vielä riittävästi. 

Yksi haaste ammatillisen ja oman kokemuksen omaavien yhteistoiminnassa on se, että ammatillisen 

päihdetyön puolella olevat eivät edelleenkään riittävästi ymmärrä oman kokemuksen yhteisöllisen 

jakamisen kuntouttavaa merkitystä. Addiktioilmiöiden kentällä toimivat 12 askeleen verkostot voidaan 

nähdä yhtenä ihmiskunnan keskuudessa laajimmalle levinneiden ”anarkististen” vaihtoehtoverkostojen 

liikkeenä. Yhteinen sairauskokemus toimii kuin liima kulttuuri ja kielirajoista riippumatta kaikkialla 

maailmassa. 

AA-liikkeen kokemuksen pohjalta on syntynyt kuntoutusohjelmia ammatillisen päihdetyön puolelle. Ne ovat 

erilaisia 12 askeleen kokemuksen pohjalle syntyneitä terapiaohjelmia. Psykososiaalisten 

kuntoutusmenetelmien vaikuttavuustutkimus osoittaa, että toipumiskokemus ja sitä versovat ohjelmat 

ovat oikeasti vaikuttavia, kun niitä kehitetään osana ammatillista päihdetyötä ja annetaan tilaa 

asiakasnäkökulmalle eli AA-kokemuksen mukana olemiselle toipumisohjelmissa. Siksi ympäri maailmaa 12 

askeleen ryhmät toimivat päihdekuntoutusverkostojen osina ja ovat näin arvokkaan asiakasnäkökulman 

välittäjinä mukana kehittämässä entistä vaikuttavampaa päihdetyötä. Näin on myös Suomessa, joskaan ei 

ehkä riittävästi. Me voimme tehdä kaikkea myös paremmin. 

Kannustan siksi teitä AA-ystäviä olemaan edelleen aktiivisia omassa toiminnassanne ja myös yhteistyön 

kehittämisessä julkisten päihdepalvelujen kanssa. Toivon AA-liikkeelle mitä parhainta menestystä. 


