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Mitä ajatuksia ja 
tunteita päihteitä 
käyttävän asiakkaan 
kohtaaminen voi 
herättää työntekijässä?
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Kokemuksia kohtaamisista

”Emme näe enää 
toisiamme kasvotusten, 
mutta juuri kohtaamisissa 
luottamus syntyy.”

”Juuri silloin kun ihminen on 
heikoimmillaan hänen pitää olla 
poikkeuksellisen vahva apua 
saadakseen. Inhimillisyys ja toisen 
asemaan asettuminen ovat hyvinkin 
kaukana. Vastaan tulee määräykset, 
en voi asialle mitään. Tai sitten 
joutuu odottamaan 
palvelunumeroiden loputonta 
jonotusmusiikkia. ”

”Kukaan ei ota 
minua tosissaan!”

• Kun sairaanhoitaja ja lääkäri
lukevat koneelta taustatiedot, 
heidän asentonsa ja ilmeensä
muuttuvat. Sen huomaa
katseesta mitä ajattelee:”Tää
on niitä”. 
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Mitä päihteitä
käyttävän
ihmisen, 
läheisen,  
asiakkaan
kohtaaminen
herättää
meissä?

Miten suhtaudun
ihmiseen, joka ei elä tai 

käyttäydy normien
mukaisesti ja/tai joka

herättää minussa
negatiivisia tunteita?

asenteet ja arvot → 
ajatukset → toiminta



Päihteitä käyttävän
ihmisen kohtaamista
helpottaa, silloin kun
on  

• perustietoa päihteistä ja päihdeongelmasta

• ymmärrystä päihteitä käyttävän ihmisen
käyttäytymisestä

• häiriöitä motivaation, tunteiden säätelyn
ja käyttäytymisen hallinnassa

• taustalla useasti mt-häiriöitä, mm 
masennus, epävakaa persoonallisuus, 
jne.

• sisäänrakennettu toimintatapa, mm. 
asioiden salailu, vääristynyt ajattelutapa
asioista
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Päihteidenkäyttäjä ei 
itsekään voi ymmärtää 
omaa käyttäytymistään 

sisäinen ristiriita, 
häpeä, syyllisyys 

selittely, kieltäminen, 
salaaminen, syyllisten 

etsiminen

päihdekäyttö

Päihteitä käyttävän ihmisen
järjenvastainen toiminta

vahingoittava käyttäytyminen → 
negatiiviset tunteet → 
negatiivisen vahvistaminen→ 
käyttätymisen kierre

₌ Päihdesairaus



Mitä on hyvä kohtaaminen?

• Asiakkaan kuulluksi ja nähdyksi tuleminen sekä asiakkaan oman elämän asiantuntijuuden
arvostaminen.

• Kohdataan asiakas inhimillisesti ja kunnioittavasti. 

• Asiakkaan kokonaisvaltaista huomioimista.

• Avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri ”lupa puhua”

• Hyväksytään asiakas omana itsenään, sellaisena kun on. 

• Lisäksi tarvitaan

• yhteyttä

• tasavertaisuutta

• yhteistä ymmärrystä

• luottamusta

• turvallisuutta

• yhteistä päämäärää

Ihminen ihmiselle!
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Mitä sinulle kuuluu?
Asiakkaan toive
kohtaamisesta

AIKA

KOKONAISVALTAINEN 
HUOMIOIMINEN

KUULLUKSI JA 
NÄHDYKSI 

TULEMINEN

YMMÄRRYSLUOTTAMUS JA USKO

TOIVO

EMPATIA



kiireettömyys

kiinnostus

vuorovaikutuksellisuus

välittäminen

lämpö

kuunteleminen

tasavertaisuus

ihminen ihmiselle

pysähtyminen

turvallisuus

läsnäolo

ystävällisyys

rohkaiseva

ennakkoluulottomuus

todellinen

iloinen

tilaa antava

aitous

läsnäoleva

suoruus

rehellisyys

dialogisuus

auttava

kunnioittavuus

hyväksyntä

...

Kohtaamiseen sisältyy paljon..

7.12.2020



7.12.2020



7.12.2020



7.12.2020



7.12.2020



7.12.2020



7.12.2020



7.12.2020



Näkökulmia naiseudesta,
voimavara päihteistä toipumiseen ja 

kuntoutumiseen
Yhdessä kokoNAINEN-hanke (2018- 2020)

Maiju Lehtonen, koordinaattori
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Yhdessä kokoNAINEN-
hankkeen tarkoitus

Päihdetaustaisten, päihteitä käyttävien ja päihteiden
käytöstään huolestuneiden eri-ikäisten naisten
elämänhallinnan vahvistaminen ja naiseutta huomioivien
päihdetyön toimintamallien kehittäminen. 
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Miksi tarvitaan naiserityistä päihdetyötä?

• Monimutkainen vyyhti, jonka purkamiseksi ei riitä pelkkä päihteettömyyden 
saavuttaminen

• Naisten päihteiden ongelmakäyttö on sidoksissa traumaattisiin kokemuksiin, sosiaalisiin 
konteksteihin, rooleihin ja yhteiskunnan odotuksiin → Tarvitaan näiden elementtien 
huomioiminen myös kuntoutukseen.

• Sairaus on sama, mutta syyt sairauden syntyyn ovat erilaisia kuin miehillä.
• Palvelujärjestelmä on rakentunut miesten tarpeisiin
• Naisten alisteinen asema päihdemaailmassa
• Naisten päihteiden käyttö on edelleen yhteiskunnallinen tadu
• Naisten rooli määrittyy usein äitiyden/perheen kautta - äitimyytti

• Ajatuksena, että pelkkä päihteettömyys ei ole vielä kokonaisvaltaista toipumista, vaikka se 
on arvokas asia sinänsä ja pohja toipumiselle.

”Päihdepuolen toipumiskulttuurissa roolit yms.pysyvät, vain ”päihde puuttuu.” Tapahtuuko aitoa muutosta/toipumista, jos 

päihteen puuttuminen on ainoa muutos?”(Naistyön verkosto, pohdintaa)
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Naiseuden huomioiminen voimavarana kuntoutumisessa

Naiseus itsessään on arvostettava asia.

Itsensä kunnioittaminen, 
hyväksyminen naisena ja 

itsetunnon parantuminen.

Päihteettömyyden ylläpitäminen 
tai päihteiden käytön 

vähentäminen ja 
kokonaisvaltainen toipuminen.
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”Toipuminen kestää kauan. Päihteistä pääsee kyllä irti vuodessa. Mutta sitten alkaa se työ itsensä kanssa, itsevarmuuden 
kehittäminen ja sellainen. Nämä asiat tapahtuvat paljon myöhemmin kuin itse päihteettömyys. ”
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KokoNainen-opassarja

• KokoNainen-työote,
naiseus voimavarana päihteistä 

kuntoutumisessa

• KokoNaiset-ryhmänohjaajan opas, 
naiseutta vahvistava 

ammattilaisohjattu vertaisryhmä 
päihteistä toipumisen tukena

bit.ly/kokonainenopassarja
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Kiitos!

kirsi.eskola@kirkkopalvelut.fi Riippuvuustyön kehittämisyksikkö

ilkka.sutinen@kirkkopalvelut.fi Erityisesti Isä -toiminta

maiju.lehtonen@kirkkopalvelut.fi Yhdessä KokoNAINEN-hanke
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