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A-klinikka asiakaslähtöisen toiminnan keksintönä 

 

 

Moniammatillisen avohoitopainotteisen päihdetyön malli, A-klinikkakeksintö, syntyi 1950-luvulla 

paljolti kansainvälisten esimerkkien ja tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Siitä on sittemmin syntynyt 

levitettäviä käytäntöjä myös laitosmaisemmin toteutettavaan päihdetyöhön. Malli siirtyi nopeasti  

A-klinikkasäätiöltä  kunnallisessa päihdetyössä ja osin myös muissa järjestöissä käytettäväksi. 

 

Katsotaan alkuhistoriaa. Psykiatrian professori Martti Kaila teki 1950-luvun alussa opintomatkan 

Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan tutustuakseen niissä toteutettuun päihdeongelmaisten hoitoon. 

Hän totesi, että sellaiset maat, joissa vapaaehtoinen polikliininen alkoholistityö oli pisimmälle 

kehittynyt, olivat saavuttaneet erityisen hyviä hoitotuloksia. Lisäksi hän korosti, ettei alkoholismi 

ollut yksinomaan lääketieteellinen kysymys, vaan että hyvin suurella osalla väärinkäyttäjistä 

alkoholismin kehitykseen vaikuttivat erilaiset ympäristötekijät. Sen vuoksi hänen mielestään 

alkoholin väärinkäyttäjille oli luotava sellainen hoitomuoto, johon lääkäreiden ohella kuuluisi hyvin 

organisoitu sosiaalinen case-work- ja huoltotyö. 

 

Ehdotuksessaan Martti Kaila määritteli avohoitoklinikoiden tulevan tehtävän: ”Suunniteltu 

poliklinikkaverkosto on niitä henkilöitä varten, jotka alkoholin käytön takia ovat tavalla tai toisella 

joutuneet pysyviin vaikeuksiin, mutta joille palaaminen terveeseen ja tyydytystä tuottavaan elämään 

on mahdollista heissä itsessään olevien pyrkimysten perusteella.” 

 

Tästä puheesta, josta edellä oli pieni sitaatti, Kettil Bruun, sittemmin Alkoholitutkimussäätiön 

tutkimusjohtaja ja tämän eettisen toimikunnan ensimmäinen puheenjohtaja, totesi, että ”se pohjautui 

tietoon, hehkui inhimillisyyttä ja loi uskoa.” Mallin mielekkyyttä testattiin 1950-60-lukujen 

vaihteessa toteutetussa Kettil Bruunin ja Touko Markkasen klassiseen koeasetelmaan pohjaavassa 

tutkimuksessa ”Onko alkoholismi parannettavissa?” Vertailu psykiatrisen sairaalaan ja sen 

ulkopuolelle sijoitetun poliklinikan välillä ei osoittanut eroja hoitotuloksissa, mutta tutkijat 

ehdottivat siitä huolimatta A-klinikoiden sijoittamista omiksi yksiköikseen koska näin voidaan 

varmemmin toteuttaa vapaaehtoista ja matalalla kynnyksellä käynnistyvää hoitoa, siis 

asiakaslähtöistä toimintaa. 

 

Asiakaslähtöisen, moniammatillisen työmallin luojat joutuivat tieteellisistä, kovista argumenteistaan 

huolimatta välillä hyvin konkreettisesti kokemaan, etteivät yhteiskunnan vallitsevat tuulet – arvot ja 

asenteet – ja ihmisten sosiaaliset olot olleet aina kovinkaan myönteisiä hoidolle, jossa oleellista oli 

asiakkaiden oma aktiivisuus. 

 

Hoitoon suhtauduttiin alkuvuosikymmeninä varsin ristiriitaisesti ja niitä, jotka luottivat tämän 

tyyppisen hoitomallin tehoon pidettiin lähinnä tuulimyllyjä vastaan kamppailevina. 

 

 

Mikä on keksinnön hoitoideologinen ja eettinen sisältö? 

 

A-klinikan hoitotyö on asiakaskeskeistä ja se pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen. 

Asiakkailta saatu hyväksyntä omaehtoisen hoitoon hakeutumisen muodossa on A-klinikkamallin 

toimimisen ehto. Asiakkaat ovat tehtävän toimeksiantajia.  



 

A-klinikkatyössä hyväksytään ehdottomien totuuksien puuttuminen ja luovuuden tarve 

ymmärretään keskeiseksi päihdeongelman käsittelyssä. Jo se, että hoitoon tulon kynnys pidetään 

matalana ja että jo varhaisvaiheen ongelmat riittävät hoidon aloittamiseen, edellyttää edellä 

kuvattuja lähtökohtia.. A-klinikkahoidon perusperiaatteiden noudattamisesta seuraa pidättäytyminen 

vallankäytöstä asiakassuhteissa. 

 

Apu ja hoito on järjestettävä ihmisarvoa korostaen  ja ottamalla huolet ja kärsimykset vakavasti ja 

moralismia, syyllistämistä ja ylemmyydentuntoista elämän normittamista välttäen. Asiakkaiden 

omilla kokemuksilla ja ajatuksilla on tärkeä merkitys. 

 

A-klinikkahoidossa ei ole oikeutta hylätä yhtään apua hakevaa heidän ongelmiensa synnyn, 

päihteiden käytöstä selviytymisen, itse asetettujen hoitotavoitteiden, maksukyvyn tai asiakkaiden 

yhteiskuntahyödyllisyyden perusteella – jokaiselle on tarjottava tukea ja apua tarpeen vaatiessa, yhä 

uudelleen. Jo kärsimysten lievittäminen legitimoi hoidon. 

 

A-klinikkahoidon etiikan ytimessä on sosiaalieetikko Paavo Voutilaisen sanoin: ”Yksilön oikeus 

hoitoon. Kun ihmisellä on hätä, historia liukenee pois. Kärsimykseen reagoitaessa ei ole olennaista, 

mitä tietä siihen on tultu.”. 


