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Sidonnaisuudet 2016–2018
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• Päihdelääketieteen työelämäprofessori, Helsingin yliopisto
• Päätoimi: A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja sekä lääketieteellinen johtaja
• Muut sidonnaisuudet

• Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston mielenterveys- ja päihdepalvelujaoston jäsen
• Suomen C-hepatiittistrategia 2017–2019 työryhmän jäsen sekä Kansallisen hiv- ja 

hepatiittiasiantuntijaryhmän jäsen
• Käypä hoito- suositus työryhmän jäsen: alkoholiongelmaisen hoito, huumeongelmaisen hoito
• Päihdelääketieteen yhdistyksen hallituksen sekä koulutusvaliokunnan jäsen
• Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeus työryhmän jäsen 2017 -2018
• Pääministerin asettaman, ratkaisuja eriarvoistumisen pysäyttämiseksi etsivän työryhmän jäsen 2017-2018
• Toistuva luennoitsija eri lääkealan yritysten pääasiassa julkiselle puolelle suunnatuissa koulutuksissa (MSD, 

Boehring-Ingelheim, GlaxoSmithKline, Ruma Gmbh, Orion, Professio, Invidior, Gilead, Abbvie, Unimedic, 
MSD)

• Ulkomaan kongressimatka lääkealan eri yritysten rahoittamana (Azanta, Lundbeck, Gilead, MSD)
• Toiminut yrityksen asiantuntijana tai advisory board jäsenenä (Invidior, Azanta, Nordic drugs, Gilead, 

Abbvie, Unimedic, MSD, Camurus)
• Ei osakeomistuksia



Riippuvuus on aivosairaus
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Alkoholinkäytön riskitasot
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Korkean riskin taso on miehillä 24 annosta ja naisilla 16 annosta viikossa.
Tämä voidaan katsoa hälytysrajaksi, jolloin alkoholinkäyttöön viimeistään
tulisi puuttua. Peruste: kyseisillä annosmäärillä sairastavuus lisääntyy ja
kuolleisuusriski suurentuu merkittävästi.

Kohtalaisen riskin taso on miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa. Peruste:
kyseiset annosmäärät suurentavat GT-arvoja.

Alkoholinkäyttö, josta ei ole todennäköisesti riskiä terveelle työikäiselle
henkilölle, on naisilla 0–1 annosta ja miehillä 0–2 annosta päivässä. Peruste:
suomalainen ja pohjoismaalainen ravitsemussuositus.
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Tutkimusraportti: Työpaikan päihdeohjelma voi kannattaa 
taloudellisesti

Alkoholin käyttö aiheuttaa 
suomalaisilla työpaikoilla 
vähintään 500 miljoonan 
euron, mahdollisesti jopa 
miljardin euron suuruiset 
vuosittaiset kustannukset.

NUMEROT PUHUVAT, Kuinka 
tehokkaasti alkoholin aiheuttamia  
taloudellisia tappioita työpaikoilla voisi 
vähentää?,
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 2018, 
Aleksi Miettinen ja Elias Rantapuska



Päihderiippuvuuden kehittymiseen vaikuttavat tekijät
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Päihdeongelmien syntyyn ja kehitykseen liittyviä tekijöitä
• vanhempien malli

• vertaisryhmän asenteet

• saatavuus, hinnat

• yhteiskunnassa vallitsevat arvot (hedonismi, kulutusorientaatio..)
• media, muodit

• yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden ylikorostaminen
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Psyykkinen ulottuvuus
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• käytön myönteiset vaikutusodotukset (mielihyvä/helpotus)
• aluksi mielihyvän tuntemuksia, myöhemmin haittojen lisääntyminen 

• virheelliset/haitalliset uskomukset

• itseään vahvistavat toimintasyklit
• tahdonalainen säätely vaikeaa (heikentynyt kontrolli)
• kyvyttömyys lopettaa kasvavista haitoista huolimatta
• psyykkisesti käyttäjä kokee aineen välttämättömäksi hyvinvoinnilleen ja 

haluaa tuntea sen vaikutukset
• avoin tai peitelty syyllisyys, salailu, kieltäminen, seurauksien vähättely, 

selitykset



Alkoholiongelman uudet kasvot
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• ”perinteinen” suomalainen malli
• rajua kertajuomista harvakseltaan

• riitoja ja parisuhdeväkivaltaa, vammoja sekä kuolemia, rikollisuutta

• ”sivistynyt” eurooppalainen malli
• juodaan toistuvasti mutta määrältään vähemmän

• psyykkistä ja somaattista sairastumista
• ihmissuhdeongelmat ja hidas sosiaalisen elämän kaventuminen
• ongelmat työelämässä

• = yhteensä suuriakin haittoja nopeasti aiheuttava malli
• sosiaalisesti hyväksyttävästi toteuttavissa
• mahdollistaa suuret juomamäärät myös ns. keskivertokansalaiselle



Kovenevat asenteet ja paheneva ristiriita
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Päihteiden käyttöön suhtaudutaan
• Yhtäältä edelleen ymmärtävän positiivisesti

• mystifioitu suomalainen juominen: ”ujo katajainen kansa ei muuten kykene keskusteluun”
• alkoholi kuuluu kaikkeen ”sivistyneeseen” sosiaaliseen kanssakäymiseen
• alkoholi on hyväksytty tapa hallita tunnetiloja: työelämän stressi, parisuhdeongelmat
• päihdekäyttö sallittua osana nuoruuden kapinointia ja suuri häiriökäyttäytymisen toleranssi 

• Ja toisaalta kielteisen tuomitsevasti muodostuessaan ongelmaksi
• häviäjä, joka ei pärjää kilpailuyhteiskunnassa: ”ei kuulu minun kaveripiiriin”
• itse aiheutettu ongelma, jonka saa jokainen hoitaa itse: ”ei minun rahoillani juoppoja/narkkareita 

hyysätä” 
• mielenlujuuden heikkoutta: ”kyllä jokainen kykenee muutokseen jos on motivoitunut”

• vallitseva ristiriita johtaa siihen, että yksilötasolla avun hakemiselle on korkea kynnys ja 
yhteiskunnassa tunnepitoinen suhtautuminen estää asiallisen keskustelun sekä sen 
myötä myös alkoholi- ja hoitokulttuurin muutosta



Alkoholi ole vain yksilön ongelma vaan myös 
perheen ja lähipiirin – se koskettaa siis meitä 

kaikkia!
Tulevaisuutta ajatellen meidän on luotava 
edellytykset kiihkottomalle keskustelulle ja 

alkoholikulttuurin muutokselle, sillä alkoholin 
lopettaminen tai vähentäminen on aina eduksi 

niin yksilölle, läheisille kuin yhteiskunnalle.
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