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Timo, 39 v. Pekka, 28 v. 
Timon päihteidenkäyttö on huolestuttavaa, Pekka tiedostaa päihteidenkäytöstä 
mutta hän ei itse tiedosta tai halua seuraavat haitat, mutta hän ei ole  
myöntää ongelmaa. valmis muutokseen. 

Iida, 40 v. Keijo, 51 v. 
Iidalle päihteet ovat ongelma, josta hänellä  Keijo on päässyt päihteistä eroon,  
on pyrkimys ja motivaatio päästä eroon. mutta mitä tilalle? 
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Mitä asiakasprofilit ovat 
ja mihin niitä voi käyttää? 

Profilit toimivat työkaluina suunnittelussa 

Profilien tavoitteena on pukea tutkimuslöydöksiä ja Tapatuunaus-hankkeen aikana tehtyä 
käytännön työtä helposti lähestyttävään muotoon. Profilien tarkoitus on auttaa ymmärtämään 
päihteidenkäytön vähentämiseen liittyviä arjen haasteita ja viestimään, miten ne näyttäytyvät 
ihmisten arjessa. 

Profileja voi työssä hyödyntää esimerkiksi: 
 Päihteitä koskeviin asiakaskohtaamisiin valmistautumisessa 
 Palveluiden kehittämisessä 
 Puheeksioton tukena 

Profileissa on edustettuna erityisesti pidempään työelämän ulkopuolella olevat työikäiset, sillä 
heillä päihteidenkäytön vähentämiseen liittyy osin eri motivaatiotekijöitä ja haasteita kuin koko-
päivätyössä käyvillä. Päihdeongelmat ja niistä toipumisen polut ovat yksilöllisiä ja moninaisia. 

Jokainen profili edustaa eri vaihetta käyttäytymisen muutoksessa. Kukaan todellinen ihminen ei 
siis välttämättä ole juuri samassa tilanteessa kuin profilien kuvaamat henkilöt, tai ihmisen yksi-
löllinen tilanne voi muistuttaa useampaa profilia. 
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Elämäntilanne 

“Pari vuotta sitten loppui työt, mutta olen ol-
lut sen jälkeen aktiivinen järjestöhommissa ja 
hoitanut perheen asioita. Teemme tällä hetkel-
lä myös remonttia ja joskus tuntuu siltä, että 
hommia on enemmän kuin koskaan. 

Iltaisin tulee sitten otettua muutama rauhoit-
tava, jotta saa nukuttua. Viikonloppuisin tulee 
käytyä paikallisessa. En nyt kuitenkaan sanoisi, 
että juon paljon.” 

Arjen hallinta voi olla sujuvaa, mutta pieniä 
toistuvia vastoinkäymisiä on alkanut ilmetä 
päihteidenkäytön lisääntymisen seurauksena. 

Timo, 39 v. 
Timon päihteidenkäyttö on huolestuttavaa, 
mutta hän ei itse tiedosta tai halua 
myöntää ongelmaa. 

Juon toisinaan rentoutuakseni 
kun stressi painaa. Joskus 

unohtelen jotain, mutta niinhän 
käy kaikille” 

Arki ja ihmissuhteet 

Elämänsisältöä on rakentunut vuosien varrella, 
mutta nyt on havaittavissa selkeitä muutoksia 
verrattuna aiempaan. Taustalla voi olla suuri 
elämänmuutos tai haastava elämäntilanne. 
Päihteidenkäytön lisääntyminen voi liittyä 
positiiviseenkin elämänmuutokseen, kuten 
esimerkiksi uuteen työ- tai opiskelupaikkaan. 

Arjessa on mukana on ihmisiä, joiden kanssa 
tapaamisiin päihteet kuuluvat jollain tavalla 
lähes aina. Tapaamiset baareissa ja ravinto-
loissa ovat voineet lisätä alkoholinkulutusta 
vaivihkaa ja huomaamatta. 
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Milloin kannattaa puuttua: 

Kun työtehtävien ja arjen velvollisuuksien osal-
ta alkaa kasaantua unohduksia ja tavanomais-
ta useampia virheitä. 

Kun päihteiden avulla aletaan lääkitsemään 
vastoinkäymisistä syntyvää pahaa oloa. 

Kun vaikuttaa, tuoksuu tai näyttää siltä, että 
päihteidenkäyttö on alkanut ajoittain lähteä 
hallinnasta. 

Miten voit olla avuksi: 

 Tue tietoisuuden lisääntymistä
       päihteidenkäytön todellisista 
       määristä ja vaikutuksista
       henkilön elämään 

 Pyri herättämään ajattelua ja 
       kysymyksiä siitä, minkä osalta 
       elämässä voisi pyrkiä tekemään 
       muutosta 

 Hyviä menetelmiä ovat esimerkiksi 
       motivoiva keskustelu, erilaiset 
       mittarit ja juomapäiväkirjan 

pitäminen 

Kun otat puheeksi: 

 Kerro, että olet huolissasi 

 Kerro mitä olet havainnut, mistä
 asioista olet huolissasi ja miksi 

 Ole mahdollisimman konkreettinen 

 Kysy avoimia kysymyksiä 
       (miksi, miten koet, mitä haluat) 

 Älä moralisoi 

 Vältä tekemästä johtopäätöksiä 
       asiakkaan puolesta 

Ota huomioon: 

Ongelman kieltämiseen saattaa liittyä myös 
henkilön käsitys siitä, ettei ongelmaan pysty 
vaikuttamaan. Tässä positiiviset esimerkit, 
selviytymistarinat, eri tukikeinot tai kokemus-
asiantuntijan tapaaminen voivat auttaa. 
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Pekka, 28 v. 

Elämäntilanne 

“Vedän joka päivä lääkkeitä ja yleensä myös  
viinaa. Homma alkoi mennä vähän huonom-
paan suuntaan, kun alkoi olla hermokipuja  
selässä ja lääkkeet tulivat mukaan kuvioon. Ei 
tässä mitään järkeä ole, mutta eipä ole koskaan 
ollut oikein missään muussa kaan. Nyt pitäisi 
kuulemma yrittää jaksaa käydä noissa työpa-
jahommissa. En tajua miten jaksaisin olla siellä 
koko päivän.”  

Päihteidenkäyttö on päivittäistä. Oman arjen  
tekeminen kietoutuu täysin päihteidenkäytön 
ja niiden hankkimisen ympärille.  

Pekka tiedostaa päihteidenkäytöstä 
seuraavat haitat, mutta hän ei ole  
valmis muutokseen. 

Oikeastaan kaikki tekeminen ja 
kaikki ystävät liittyvät nykyään 

päihteisiin. Eikä ole energiaa lopettaakaan, 
vaikka varmaan pitäisi”  

Arki ja ihmissuhteet 

Tuttuja on paljon, mutta käytännössä kaikki 
ovat päihdepiireistä. Läheisiä ystäviä ei kuiten-
kaan juuri ole ja ihmissuhteista puuttuu luot-
tamus.  

Aiemmat kaverit ja perhesuhteet ovat jääneet 
taustalle päihteiden myötä. Harrastukset ja 
mielenkiinnon kohteet ovat unohtuneet tai 
päässeet haihtumaan, kun aika kuluu vahvasti  
päihteiden parissa. 
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Milloin kannattaa puuttua: 

Kun päihteidenkäyttö on runsasta ja jatkunut 
pitkään sen ongelmallisuuden usein tiedos-
taa itsekin. Tilanteeseen on syytä puuttua, kun 
tilanteen vakavuus tulee ilmi tai henkilö itse 
pyytää apua. Myös työturvallisuuden vaaran-
tuessa on syytä puuttua asiaan ja lopettaa 
työskentely välittömästi. 

Päihteidenkäytön hallitsemattomuus voi tulla 
ilmi, kun henkilö tulee paikalle päihtyneenä tai 
krapulaisena, mutta myös poissaolojen, kes-
keytysten ja paikalle saapumatta jättämisessä. 
Aikatauluista on vaikea pitää kiinni ja poissa-
oloja ilmenee, erityisesti viikonlopun ympärillä. 
Puhelut outoina aikoina, epämääräiset selityk-
set ja kummalliset viestit ovat syitä huolestua 
ja ottaa päihteidenkäyttö puheeksi. 

Miten voit olla avuksi: 

 Pyrkikää yhdessä löytämään 
       motiiveja muutoksen tekemiselle 
       ja halulle irtautua päihdearjesta 

 Tarjoa tietoa erilaisista hoitomah-
       dollisuuksista ja ryhmätoiminnasta 

 Pyri saamaan ihminen sitoutumaan 
       seuraavaan askeleeseen, esim. 
       hoitoon hakeutumiseen. 
       Jos mahdollista, niin päättäkää 
       yhdessä miten ja milloin se tehdään 

 Rohkaise myös pienempiin tavoittei-
       siin, esimerkiksi yksi päivä viikossa 

selvinpäin 

Kun otat puheeksi 

 Pyri tukemaan henkilöä näkemään 
       muita kiinnostavia ja merkittäviä 
       asioita arjessaan sekä löytämään
       niiden kautta hyviä seurauksia 
       muutoksesta 

 Kysy muusta arjesta ja mieltä paina-
       vista asioista, kuten asumispulmat, 
       talousvaikeudet, kivut tai mielen-
       terveysongelmat, jotka saattavat 
       edesauttaa juomista. Miettikää 
       ratkaisuja myös muihin ongelmiin 

 Älä keskity pelkkään ongelmaan tai
       vaadi totaalista päihteettömyyttä 

Ota huomioon 

Muutosvalmiuteen voi vaikuttaa aiemmista 
retkahduksista seurannut epäonnistumisen 
pelko. Voit tässä tapauksessa muistuttaa, 
että retkahdukset ovat osa monen toipumis-
polkua. 
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Elämäntilanne 

“Oon käynyt pari kertaa katkolla. Ei vaan huvit-
taisi enää sekoilla, mutta sitten tulee lähdetty 
kun kaverit pyytää eikä ole mitään muutakaan. 
Kuntouttavasta työtoiminnasta voisi nyt saada 
vähän muuta hommaa ja ehkä uusia tutta-
vuuksia myös.” 

Päihteidenkäytön vähentämisen motivaatio 
on selkeä, mutta käytännön toteuttaminen 
on vaikeaa. Päihteet ovat liittyneet niin vah-
vasti omiin sosiaalisiin ympyröihin, että niiden 
muuttaminen tuntuu pakolliselta. Uusien piiri-
en ja uudenlaisten tekemisen etsiminen ei kui-
tenkaan ole helppoa 

Iida, 40 v. 
Iidalle päihteet ovat ongelma, josta hänellä 
on pyrkimys ja motivaatio päästä eroon. 

Retkahduksia tulee välillä. 
Varsinkin vanhojen kavereiden 

kanssa. Toisaalta ilman kavereita on 
yksinäistä. Pitäisi löytää parempaa 
tekemistä. Mieluiten vaikka duunia” 

Arki ja ihmissuhteet 

Ihmissuhteet ja tekemisen puute tekevät päih-
teistä irtautumisen vaikeaksi. Suhteet ovat 
voineet pitkään rakentua lähes ainoastaan 
päihteidenkäytön ympärille aiempien piirien 
jäädessä. Irtautujan voi olla vaikea keksiä muu-
ta tekemistä ja päihteettömänä arki voi tuntua 
pitkäveteiseltä ja yksinäiseltä. 

Päihteisiin liittyvä häpeä ja stigma voivat 
hankaloittaa asioista puhumista ja muiden 
kohtaamista. Kuntouttava työtoiminta ja eri-
laiset ryhmät ovat tapoja löytää muiden asi-
oiden ympärille rakentuvia kaverisuhteita ja 
tuttavuuksia sekä uudenlaisia harrastuksia ja 
kiinnostuksen kohteita. 

9 Asiakasprofilit – kuvauksia päihteidenkäytön vähentämiseen liittyvistä vaiheista ja haasteista – Iida 40 v 



  

     
  

 

 

 

  

 

   

Milloin kannattaa puuttua: 

Kun ihmisillä on selkeä motivaatio muutok-
seen, voi aiheesta ylläpitää keskustelua ja tarjo-
ta tukea muutokseen tarpeen tullen. 

Jos kuntouttavassa työtoiminnassa alkaa jäädä 
päiviä välistä, myöhästymisiä kasautuu tai työ-
paikalle on muuten vaikeaa sopeutua, kannat-
taa asia ottaa esille. Mahdollisten retkahdusten 
kohdalla voidaan pohtia mitä erilaisia tukivaih-
toehtoja on ja mistä voisi löytää tarvittavia voi-
mavaroja oman tavoitteen mukaiseen arkeen. 

Miten voit olla avuksi: 

 Tarjoa tietoa erilaisista reiteistä 
       löytää apua ja uutta mielekästä 
       tekemistä arkeen 

 Tue erityisesti mahdollisten 
       retkahdusten kohdalla 

Kun otat puheeksi: 

 Keskustelkaa arjesta laajemmin kuin 
       pelkästään päihteiden näkökulmasta 

 Miettikää, mitä toivotut muutokset 
       voisivat olla käytännössä 

 Pyrkikää sopimaan yhdessä 
       konkreettisia asioita, milloin ja
       mitä yritetään tehdä 

 Pohtikaa, millaisia tavoitteita tästä 
       syntyy ja miten niiden saavuttamista 
       voitaisiin seurata 

 Keksikää tarvittaessa yhdessä vaihto-
       ehtoista tekemistä ja tapoja tavata 
       ihmisiä päihteettömässä ympäristössä 

Ota huomioon: 

Jos päihdearki on jatkunut pitkään tai päihtei-
denkäyttö on ollut hallitseva osa arkea, 
voi päihteettömyys tuoda mukanaan tylsis-
tymistä ja yksinäisyyttä. Näihin kannattaa 
myös miettiä ratkaisuja, sillä ne voivat olla riski 
retkahtamiselle. 

Jos henkilö on tällä hetkellä ryhmä- tai työpaja-
toiminnassa, huomioikaa myös aika toiminnan 
loppumisen jälkeen. Miten siihen voisi jo tässä 
vaiheessa valmistautua? 

10 Asiakasprofilit – kuvauksia päihteidenkäytön vähentämiseen liittyvistä vaiheista ja haasteista – Iida 40 v 



Keijo, 51 v. 

Elämäntilanne 

“Aikanaan tuli hölmöiltyä tosi paljon, mutta  
viimeiset viisi vuotta oon ollut kuivilla. Alkuun 
oli todella vaikeaa, mutta vertaistuesta ja ryh-
mistä on ollut paljon hyötyä. Nyt oon yrittänyt 
elää ihan normaalia elämää, mutta se tuntuu 
välillä aika tylsältä.  

Asun yksin. Töitä ei ole löytynyt ja kun rahat 
on vähissä niin tuntuu myös, ettei harrastuk-
siakaan oikein keksi. Jos pääsee opiskelemaan 
jotain tai kuntouttavaan työtoimintaan niin se 
on ainakin hyvä tapa löytää tekemistä.”  

Keijo on päässyt päihteistä eroon,  
mutta mitä tilalle? 

En ole juonut vuosikausiin, mutta 
aina se on kuitenkin taustalla.  

Joka päivä kiitän siitä, että olen  
herännyt selvinpäin” 

Arki ja ihmissuhteet 

Päihteidenkäyttö on voinut loppua vuosia 
sitten, mutta päihdeongelmaan liittyvien  
kokoontumisten rooli arjessa voi silti olla mer-
kittävä. Uusien paikko jen, ihmisten ja tapojen 
löytäminen on voinut olla hankalaa raitistumi-
sen jälkeen. Läheisten ihmissuhteiden puuttu-
minen ja kokemus yksinäi syydestä voivat olla 
haasteena. 

11  Asiakasprofilit – kuvauksia päihteidenkäytön vähentämiseen liittyvistä vaiheista ja haasteista – Keijo 51 v 



  

 

 

 

 

 

 
 

Milloin kannattaa puuttua: 

Tyhjyyden ja tylsyyden tuntemusten pohjalta 
voi kartoittaa mahdollisia ongelmia. Kiinnitä 
huomiota tilanteisiin, joissa jokin arjen toimin-
ta, kuten työpaja- tai ryhmätoiminta loppuu tai 
muuttuu. 

Miten voit olla avuksi: 

Kokemusasiantuntijuus voi olla hyvä reitti ja-
kaa eteenpäin omia oppeja ja näkökulmia. Jos 
henkilö on kiinnostunut, kannattaa tarjota tie-
toa kokemusasiantuntijaksi kouluttautumisen 
mahdollisuuksista. 

Ota huomioon: 

Voit hyödyntää konkarien kokemusta, kun 
pohdit puheeksiottamista jonkun kanssa tai 
tarvitset tietoa siitä, miten päihteettömyyttä 
voisi esimerkiksi jonkin toiminnan yhteydessä 
parhaiten tukea. 

Konkarille voit tarjota myös erilaisia roole-
ja, kuten päihderyhmässä mukanaolo. Hänet 
kannattaa kutsua mukaan kehittämistyöhön, 
jos hän vaan on itse kiinnostunut. 
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