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IKÄÄNTYNEIDEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖ 

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyö tarkoittaa ikäerityisiä ja ikäeettisiä moninaisia ihmisen 

terveyttä ja toimijuutta tukevia palveluja, kuten ongelmien ehkäisyä, terveyden edistämisen 

ohjausta ja neuvontaa, päihde- ja mielenterveysongelman puheeksi ottamista ja työstämistä, 

haittojen vähentämistä ja päivittäisen elämän sujumisen tukemista. 

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön tausta-ajattelu on monitieteinen ja nojaa 

gerontologian, sosiaali- ja terveystieteiden, päihde- ja mielenterveystyön tutkimustietoon ja 

käytännölliseen harkintaan. 

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön sivujen sisällön on koonnut Sisko Salo-Chydenius TtM 

(eläkkeellä) ja hän on päivittänyt sisältöjä vuoden 2017 loppuun asti.  

Keskeiset käsitteet 

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön ydin tarkoittaa yhteistyössä suunniteltua ja 

tavoitteellista prosessia, jossa sovelletaan kokonaisvaltaista ikäerityistä tietoa ja asiantuntijuutta 

vanhenemisesta ottamalla huomioon ihmisen subjektius ja haavoittuvuus. 

Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin, elämänlaadun, päivittäisen selviytymisen, elämänhallinnan, 

toimijuuden ja osallisuuden palauttaminen, pitäminen yllä ja vahvistaminen menetelmillä, jotka 

ovat ikääntyneelle itselleen merkityksellisiä ja tarkoituksellisia - tavoitteena ei ole pelkästään 

raitistuminen tai päihteiden käytön lopettaminen vaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen laadun 

parantaminen ja haittojen vähentäminen. 

Työn painopiste ei ole vain ongelmat, sairaus vaan myös ihmisen voimavarat, hallintakeinot ja 

kiinnostukset. Tämä voi tarkoittaa myös kielteisen kehityksen hidastamista. Ihmisellä on oikeus 

hoivaan ja hoitoon myös silloin kun hän ei kykene/halua muuttaa päihteidenkäyttöään. 

Ikäerityinen ja ikäeettinen 

Ikäerityinen tarkoittaa, että ikääntymisen mukanaan tuomat fyysiset, sosiaaliset, psyykkiset ja 

spirituaaliset (henkiset, hengelliset ja maailmankatsomukselliset) tarpeiden muutokset, ikääntyvän 

elämänhistoriasta kumpuavat merkitykset, tämänhetkinen elämäntilanne ja jäljellä oleva elinaika 

otetaan huomioon hoidossa ja kuntoutuksessa. 

Kärsimystä, surua ja sairautta ei sivuuteta, ongelmat tunnustetaan ja niiden ratkaisemiseksi haetaan 

konkreettisia keinoja. Päämäärä on asiakkaan ja työntekijän yhteisen työskentelyn kautta 

mahdollisimman hyvän elämän mahdollistuminen. Tavoite on sellainen ymmärrysyhteys, jossa 

ihmisen yksilöllisyyttä, autonomiaa, voimavaroja, omaa toimijuutta ja haavoittuvuutta 
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kunnioitetaan. Hyvä elämänlaatu on varmistettava myös silloin vaikka vanhus ei halua tai ei pysty 

muuttamaan päihteidenkäyttöä. 

Ikäeettinen tarkoittaa, että ihmistä tuetaan toimijana, tuntevana ja kokevana, joka pyrkii pitämään 

yllä ja saavuttamaan itselleen oleellista hyvinvointia olemassa olevilla kyvyillään. Ihmisen toiminta 

nähdään tarpeiden ja toiveiden ilmaisuina, esimerkiksi pyrkimyksinä selviytyä tai sopeutua, elää 

omanäköistä elämää tai saada apua mielen ja ruumiin huonovointisuuteen. Olemassa olemisessa 

on kyse tulemisesta katsotuksi, nähdyksi, kuulluksi, nimetyksi ja kunnioitetuksi sinä ihmisenä, joka 

juuri nyt olen ilman odotusta toisenlaiseksi tulemisesta, muuttumisesta kuntoutumisesta, 

raitistumisesta, aktivoitumisesta jne. 

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön etiikka on ikäerityistä, arvoihin, tutkimustietoon ja 

elämänkokemukseen perustuvaa kykyä käytännölliseen harkintaan, yksilöllistä ja yhteisöllistä 

vastuuta, oman toiminnan suunnittelua, arviointia ja korjaamista sellaisessakin tilanteessa, jolloin 

vastausta ei ole löydettävissä laista tms. eettisistä ohjeista. 

Suurin osa ikääntyneistä hallitsee alkoholinkäyttönsä. Ongelmaksi juominen muodostuu silloin kun 

se tuottaa ongelmia ikääntyneelle itselleen sekä hänen läheisilleen. Päihdeongelman näkyväksi 

tekeminen ja siihen puuttuminen on haastanut sekä vanhus- että päihdetyön. Ongelmaratkaisua 

penäävä viranomaispuhe: ”Jotain pitäisi tehdä” vahvistaa tulkintaa eläkeläiskulttuureihin 

maastoutuneen ongelman vakavuudesta ja sen kuriin saamisesta. Syitä etsivillä tai ongelman 

laajuutta kontrolloivilla toimenpiteillä ei ole pystytty parantamaan yhteiskunnan sosiaaliseksi 

sairaudeksi identifioitunutta päihdeongelmaa.  

Lähteet: 

Jyrkämä, J.2012. Toimijuus ja terveyden edistäminen. Teoksessa Näslindh-Ylispangar, A. Vanhuksen 

terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Helsinki: Edita Publishing Oy. 143 – 152. 

Sarvimäki, A. & Heimonen, S. & Mäki-Petäjä-Leinonen, A. 2010. Vanhuus ja haavoittuvuus. Helsinki: 

Edita. 

Laapio, Marja-Liisa. Ikäeettinen päihdetyö 

Toimijuus ja haavoittuvuus  

Ihmisen psykososiaalista elämäntilannetta, päihde- ja mielenterveysongelmaa ja toipumista voi 

jäsentää ja ymmärtää toimijuus-haavoittuvuus -teorian avulla, joka konkretisoi ihmisen ajattelua, 

tunteita ja toimintaa hänen omassa toimintaympäristössään. Päihde- ja mielenterveysongelman 

tarkasteleminen toimijuuden ja haavoittuvuuden kautta valaisee niiden moniulotteisuutta ja 

vuorovaikutuksellisuutta sosiaalisena ilmiönä. 

https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Ikeettinen_paihdetyo.pdf
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Toimijuus tarkoittaa ihmisen käytössä olevaa toimintakykyä elämänkulun aikana tapahtuvana 

rakenteellisena sosiokulttuurisena moniulotteisena ilmiönä. Toimijuus käsitteenä sisältää 

ihmisnäkemyksen oman elämänsä omistajana ja tekijänä, mikä ei ole samaa kuin aktiivinen 

toiminta saatikka tuottaminen ja suorittaminen. Toimijuus voi ilmetä hyvinkin hiljaisena 

olemisena, ristiriitaisena, haavoittuneena ja murentuneena. Vanhenemista voi katsoa ihmisen 

elämän merkityksien, mahdollisuuksien ja voimavarojen kautta, nähdä vanha ihminen kokevana, 

tuntevana, toimijuutensa omistavana vaikka hauraana, hiipuvana ja kenties haavoittuneenakin. 

Avun ja tuen tarve lisääntyy ja elämän syvä murhe todentuu vanhetessa, mutta ihmisen tarve 

itsensä toteuttamiseen ei vähene. Ikä ei ole este tarkastella ja työstää mielenmaailmaa, sillä 

ihmiselle on luontaista katsoa tulevaisuuteen jopa vielä silloinkin, kun elämän loppu on jo käsillä. 

Erityisesti iäkkäät eivät yleensä ole kovin hyvin perillä järkevän alkoholin käytön rajoista saatikka 

suosituksista! Vanha ihminen hyötyy motivoivasta ikäerityisestä päihdeneuvonnasta, rajoittavista 

keinoista ja hoidosta siinä missä muutkin. 

Toimijuus- haavoittuvuusnäkökulma on tärkeä, sillä päihde- ja mielenterveystyöhön liittyy aina 

myös eettinen ulottuvuus ja moraalisia arvostuksia. Ihmistä tulee tarkastella elämäntilanteen 

mahdollisuuksien ja esteiden kautta: miksi juuri tämä ihminen toimii niin kuin toimii? 

Kokonaisvaltaisessa toimijuudessa on läsnä ihmisen elämänhistoria, nykytilanne ja ennakoitu 

tulevaisuus. 

Lisää aiheesta voi lukea Sisko Salo-Chydeniuksen artikkelista Päihteet ja mielen hyvinointi 

toimijuuden ja haavoittuvuuden näkökulmasta, joka jäsentää toimijuuden ulottuvuuksia 

elämänkulun, rakenteiden, modaliteettien (ulottuvuuksien) ja haavoittuvuuden kautta.  

 

 
Kuva: Misia Rytkönen 

Myös Sisko Salo-Chydeniuksen essee SELVIÄÄKÖ SURUSTA - sureminen toimijuuden ja 

haavoittuvuuden näkökulmasta tarkastelee läheisen menetyksen aiheuttamaa surua 

https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/TOIMIJUUSssc2015.pdf
https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/TOIMIJUUSssc2015.pdf
https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/SURUtoimijuusjahaavoittuvuus.pdf
https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/SURUtoimijuusjahaavoittuvuus.pdf
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kokonaisvaltaisena kokemuksena, elämäntapahtumana, toimijuuden ja haavoittuvuuden kautta, 

koska ne syvästi inhimillisinä kokemuksina yhdistävät meitä ihmisinä. Samoin nämä näkökulmat 

valaisevat surun moniulotteisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta ruumiillisena, psyykkisenä, 

sosiaalisena ja spirituaalisena ilmiönä. Lopuksi esseessä pohditaan surevan kohtaamista 

auttamistyössä.   

 
Kuvat: Misia Rytkönen 

Toimintamahdollisuudet 

Yhdysvaltalainen filosofi Martha C. Nussbaum (2011) on kehittänyt monimuotoisen ihmisyyttä 

kunnioittavan toimintamahdollisuusteorian (capabilities approach). Jari Pirhonen (2012; 2013) on 

työstänyt teoriaa suomeksi ja tutkinut oikeudenmukaisuuden toteutumista vanhustenhuollossa. 

Nussbaumin mukaan keskeisimmät toimintamahdollisuudet ovat niitä, jotka ihminen välttämättä 

tarvitsee elääkseen laadukasta ja elämisen arvoista elämää. Ympäristö ehdollistaa ja mahdollistaa 

ihmisen toimintaa. Toimintamahdollisuudet vastaavat kysymykseen mitä ihminen voi olla ja tehdä. 

Ne muodostuvat ihmisen ainutlaatuisten ominaisuuksien, elämänhistorian, sosiaalisen yhteisön 

kulttuurin, poliittisen ja taloudellisen ympäristön vuorovaikutuksessa. Tavat, joilla yhteiskunta 

vaikuttaa, rajoittaa tai tukee ihmisen toimintamahdollisuuksia, on merkittävää. 

Käsityksemme keskeisimmistä inhimillisistä toimintamahdollisuuksista kertoo, mitä pidämme 

elämisen arvoisena elämänä. Käsitys elämisen arvoisesta elämästä ja toteutuvista 

toimintamahdollisuuksista vaikuttaa suoraan käsitykseemme oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. 

Jotta voimme muodostaa käsityksen oikeudenmukaisesta ja hyvästä vanhustenhuollosta meidän 

on käytävä keskustelua ikäihmisten kanssa elämisen arvoisen elämän, osallisuuden ja heille 

keskeisimpien toimintamahdollisuuksien kautta. 

Jari Pirhonen (2012; 2013) on suomentanut Nussbaumin (2011, 32-34) jäsennyksen inhimillisistä 

toimintamahdollisuuksista seuraavasti:  

1) Elämä. Ihmisillä on mahdollisuus elää inhimillisesti normaalimittainen elämä; ilman 

ennenaikaista kuolemaa, niin kauan kuin elämä tuntuu elämisen arvoiselta.  
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2) Terveys. Ihmisillä on mahdollisuus hyvään terveyteen, lisääntymiskykyyn, riittävään ravintoon 

ja asiaankuuluvaan suojaan.  

3) Ruumiillinen koskemattomuus. Ihmisillä on aito mahdollisuus liikkumiseen paikasta toiseen; 

ihmiset ovat turvassa väkivallalta mukaan lukien seksuaalinen väkivalta ja perheväkivalta. 

Ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa seksuaalisuuttaan ja he voivat itse päättää lisääntymiseen 

kuuluvista asioista.  

4) Aistit, mielikuvitus ja ajattelu. Ihmisillä on mahdollisuus käyttää aistejaan, kuvitella, ajatella ja 

järkeillä. Näiden inhimillisten kykyjen kehittämiseksi ihmisillä on oltava mahdollisuus 

koulutukseen, joka sisältää ainakin lukutaidon ja matematiikan perushallinnan. Ihmisillä on 

mahdollisuus harjoittaa mielikuvitustaan ja ajatteluaan haluamallaan tavalla, työssä ja muissa 

yhteyksissä. Ihmisillä on mahdollisuus ilmaista poliittisia, taiteellisia ja uskonnollisia 

näkemyksiään. Ihmisillä on mahdollisuus miellyttäviin kokemuksiin ja hyödyttömän kivun 

välttämiseen.  

5) Tunteet. Ihmisillä on mahdollisuus kiintyä itsensä ulkopuolisiin asioihin ja ihmisiin; 

mahdollisuus rakastaa toisia ihmisiä, surra, ikävöidä, olla kiitollinen ja oikeutetusti vihainen. 

Lapsen tunnemaailman kehitystä ei saa vääristää peloilla ja huolilla.  

6) Itsenäinen päättely. Ihmisillä on mahdollisuus muodostaa käsitys hyvästä ja suunnitella sen 

pohjalta omaa elämäänsä. (Tämä sisältää uskonnon- ja omantunnonvapauden turvaamisen).  

7) Osallisuus. A.) Ihmisillä on mahdollisuus elää yhdessä toisten kanssa ja olla sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa sekä mahdollisuus tuntea empatiaa. B.) Ihmisillä on mahdollisuus elää 

yhteisössään itseään kunnioittavasti ja ilman nöyryytyksiä. Heillä on mahdollisuus elää 

samanarvoisina toisten kanssa rodusta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, 

etnisistä seikoista, kastista, uskonnosta tai alueellisesta alkuperästä riippumatta.  

8) Muut lajit. Ihmisillä on mahdollisuus elää kosketuksissa eläinten, kasvien ja koko muun 

luonnon kanssa.  

9) Leikki. Ihmisillä on mahdollisuus nauraa, leikkiä ja virkistäytyä.  

10) Oman ympäristön kontrolli. A.) Poliittinen. Ihmisillä on mahdollisuus osallistua omaan 

elämäänsä liittyvään poliittiseen päätöksentekoon. Tähän kuuluvat sanan- ja 

yhdistymisvapaus. B.) Materiaalinen. Ihmisillä on yhtäläinen omistusoikeus. Heillä on 

yhtäläinen mahdollisuus henkisesti palkitsevaan työhön ja kunnioitukselle perustuvaan 

työyhteisöön. 
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Kuva: Sisko Salo-Chydenius 

Lähteet: 

Pirhonen, J. 2012. Resursseista toimintamahdollisuuksiin. Tutkimus suomalaisen vanhustenhuollon 

oikeudenmukaisuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Pro gradu- tutkielma, 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.   

Pirhonen, J. 2013. Toimintamahdollisuudet vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidossa. Martha C. 

Nussbaumin teoria etnografisen tutkimuksen valossa. Gerontologia 2/2013, 58 – 72. 

Gerontologinen kuntoutus 

Gerontologisella kuntoutuksella tarkoitetaan ikääntyneen ihmisen laaja-alaista ja monitieteellistä 

kuntoutusta. Jokainen vanhenee omaan tahtiinsa ja jokaisella on yksilöllisiä normaalien 

ikääntymismuutosten ja sairauksien aiheuttamia kuntoutustarpeita. 

Kokonaisvaltaiseen hoivaan, hoitoon ja kuntoutukseen tulee sisältyä myös psykososiaalista 

ihmisen toimijuutta ja osallisuutta edistävää apua ja tukea, joka edistää mielen ja ruumiin 

hyvinvointia, antaa mahdollisuuksia tarkastella omaa vanhenemista ja elämänvaiheita. Hoiva, 

hoito ja kuntoutus kulkevat rinnakkain eikä niiden välillä ei aina ole selvää rajaa. Olennaista on, 

että eri palveluista ja tukimuodoista muodostuu vanhuksen elämänlaatua ja selviytymistä tukeva 

kokonaisuus. 

Vanhuus ei ole sairaus: vanhuuden hyvinvointia ja inhimillistä arvoa tulee kehittää niin 

yhteiskunnan palvelujärjestelmien kuin yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti yksilön oikeuksien 

ja mahdollisuuksien tasolla. 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/38400/URN:NBN:fi:jyu-201208282260.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/38400/URN:NBN:fi:jyu-201208282260.pdf?sequence=1
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Kuva: Pentti Wallin 

Katso myös: 

 

Pikkarainen, A. 2016. Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja osa II. Ikääntyneiden arki-, koti- ja 

lähikuntoutus: varhaisvaiheesta ympärivuorokautiseen hoivaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

 

Pikkarainen, A. 2013. Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja Osa I. Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun julkaisuja 159 

 

Pikkarainen, A. & Era, P. & Grönlund, R. 2011. Gerontologinen kuntoutus. 

 

Pikkarainen, A. 2013 Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki. Kuntoutus 1/2013 

Ammattilaisille työn tueksi 

Päihdekortti ikäihmisten parissa työskenteleville 

Apukortti ikääntyneiden päihteidenkäytön puheeksiottoon on tarkoitettu sosiaali- ja 

terveydenhuollon työntekijöille. Sairaanhoitaja Marianne Aaltonen on gerontologisen päihdetyön 

kurssin kehittämistehtävänä työstänyt puheeksiottoon ja motivointiin soveltuvan ikääntyneiden 

päihdekortin. 

Vanhan ihmisen kohtaamiseen tarvitaan muutakin kuin ongelmien kartoitus: on autettava 

löytämään myös voimavaroja, kiinnostuksia ja tuettava hänen vielä käytössä olevaa 

toimintakykyään. Vanhuksen kokonaistilanne on kartoitettava, hoivan ja avun tarve arvioitava. 

Tärkeää on selvittää kipu ja muut somaattiset oireet kuten univaikeudet. Ihminen on 

vanhetessaankin oman elämänsä omistaja, joka osaa, kykenee, haluaa, tahtoo, tuntee, voi ja jonka 

täytyy, vaikka jotkut osa-alueet kenties hiipuvat, haavoittuvat ja muuttuvat. 

https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Gero2.pdf
https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Gero2.pdf
http://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/jamkjulkaisuja159-Gerontologisen-kuntoutuksen-kasikirja---Osa-I/
http://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/JAMKin-julkaisut/Julkaisuja/jamkjulkaisuja159-Gerontologisen-kuntoutuksen-kasikirja---Osa-I/
http://www.kuntoutusportti.fi/portal/fi/tutkimus/tutkimuskohteita/elamankaari_ja_ikavaiheet/gerontologinen_kuntoutus/
http://www.kuntoutusportti.fi/files/attachments/kuntoutus-lehden_artikkelit/2013/tiet_art_pikkarainen_1_2013.pdf
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Päihdelinkissä on tulostettavassa muodossa oleva Päihdekortti ikäihmisten parissa 

työskenteleville. 

Laminoituja apukortteja voi tilata A-klinikkasäätiön julkaisumyynnistä tai tilaukset@a-klinikka.fi 

Puheeksiottamisessa on hyvä muistaa motivoivan toimintatavan (motivoiva haastattelu) 

perusperiaatteet: itsemääräämisoikeus, ikäeettinen kunnioittaminen ja yhteistyö sekä arvostaa 

ihmisen elämänkokemusta ja -tilannetta. 

Lähteet: 

Salo-Chydenius, S. 2011. Kuinka puhua päihteistä vanhuksen kanssa? Tiimi 4/2011 14 – 15. 

Päihdelinkki tietopankki: Päihde- ja mielenterveystyö ikääntyneiden kanssa 

Viljanen, M. 2011. Mitä ikääntyneitten kanssa tehtävässä päihdetyössä tulisi ottaa huomioon? 

Gerontologia 1/2011, 54-59. 

 
Kuva: Misia Rytkönen 

Motivoiva toimintatapa vanhusten päihde- ja mielenterveystyössä 

Motivoivaa toimintatapaa (motivational interview, motivoiva haastattelu) voi hyödyntää 

vanhusten päihde- ja mielenterveystyössä ikäeettisellä ja dialogisella tavalla. Ikäeettinen 

tarkoittaa, että ihmisen elämänkokemus otetaan käyttöön ja kunnioitetaan ihmisen omaa 

viisautta. Motivoiva toimintatapa perustuu asiakkaan ja työntekijän luottamukseen ja 

kunnioittavaan kumppanuuteen, jossa osapuolet tutkivat ja rakentavat uutta ymmärrystä, 

kuuntelevat ja tulevat kuulluiksi, ratkaisevat ongelmia ja tarkastelevat ristiriitoja. Motivoivan 

toimintatavan tavoite on saada aikaan muutos asiakkaan elämäntavoissa joko 

sairauden/riippuvuuden ehkäisemiseksi tai siitä toipumiseksi. Tavoitteena voi olla myös kielteisen 

kehityksen hidastaminen ja/tai haittojen vähentäminen. 

http://www.paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/yli-65-vuotiaan-alkoholimittari
http://www.paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/alkoholi/yli-65-vuotiaan-alkoholimittari
https://www.a-klinikka.fi/julkaisut/7/1828
mailto:tilaukset@a-klinikka.fi
https://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihdetyon-menetelmat-ja-koulutus/motivoiva-toimintatapa-motivoiva-haastattelu
https://www.a-klinikka.fi/sites/default/files/tiimi411.pdf
http://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihteet-ja-mielenterveys/paihde-ja-mielenterveystyo-ikaantyneiden-kanssa
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Yleisesti gerontologiassa puhutaan myös kokonaisvaltaisista ohjaus- ja neuvontakeskusteluista, 

joiden tavoitteena on mahdollisimman hyvän elämänlaadun saavuttaminen ja pitäminen yllä. 

Taustalla on käsitys, että vanhakin ihminen oppii koko eliniän. Oppiminen tarkoittaa muutosta 

aiempaan toimintaan ja ajatteluun. Muutosprosessi voi olla hidas, mutta tärkeintä on, että 

pientenkin askelien suunta on oikea. Työntekijän tehtävä on antaa välineitä, tukea ja mahdollistaa 

muutosta, sillä motivoituneellakaan ihmisellä ei aina välttämättä ole keinoja muutokseen. 

Lopulliset päätökset elämästään tekee kuitenkin aina ihminen itse. Työntekijä on kanssakulkija, 

välineiden tarjoaja, mahdollistaja ja eräänlainen helpottaja, joka tekee terveyden ja hyvinvoinnin 

kannalta paremman valinnan helpommaksi ja haluttavammaksi. 

Katso myös Päihdelinkin artikkeli, jossa on selostettu motivoivan toimintatavan lähtökohta ja 

perusperiaatteet. 

Lähteet: 

Jyrkämä, J.2012. Toimijuus ja terveyden edistäminen. Teoksessa Näslindh-Ylispangar, A. 

Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen. Helsinki: Edita Publishing Oy. 

143 – 152. 

Koski-Jännes, A. & Riittinen, L. & Saarnio, P. 2008. Kohti muutosta. Motivointimenetelmiä päihde- 

ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi. 

Lyyra, T-M & Pikkarainen, A. & Tiikkainen, P. (toim.) 2007. Vanheneminen ja terveys. Helsinki: 

Edita. 

Mönkkönen, K 2007. Vuorovaikutus – dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita. 

Rollnick, S. & Miller, W. & Butler, C. 2008. Motivational Interviewing in Health Care. New York: The 

Guilford Press. 

Ongelmien ehkäisy ja hoito 

Tässä osiossa esitellään toimintamalleja tai erilaisia lähestymistapoja ikääntyneiden päihde- ja 

mielenterveysongelmien ehkäisystä ja hoidosta. 

https://www.paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihdetyon-menetelmat-ja-koulutus/motivoiva-toimintatapa-motivoiva-haastattelu
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Kuva: Sisko Salo-Chydenius 

Sisko Salo-Chydenius: Vanhene viisaasti – ikääntyneiden päihteidenkäyttö ja mielen 

hyvinvointi 

Artikkeli tarkastelee ikääntyneiden päihteiden käyttöä, riskirajoja ja mielen hyvinvointia yksilön ja 

palvelujärjestelmän kannalta. Tärkeämpää kuin alkoholinkäytön määrä ja tiheys on yksilöllisen 

riskirajan löytyminen - mitään turvallista yleisohjetta ei ole. 

Yksilöllisessä arviossa on huomioitava mm. elämäntilanne ja mieliala, kunto, sairaudet, päihteiden 

ja lääkkeiden kulutushistoria, -tavat ja -tottumukset, - päihteiden merkitykset ja käytön hallinta ja 

riskitekijät, kuten yksinäisyys, pelot, kipu ja ahdistus. Artikkeli on julkaistu Suomen Seniorilehdessä 

1/2015,12-13. 

» Lue lisää 

 
Kuva: Sisko Salo Chydenius 

https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Vanhene_viisaasti.pdf
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Ilkka Haarni: Ikääntyneiden ihmisten mielen hyvinvoinnin tukemisen 

mahdollisuuksia 

Tietoa ja välineitä eläkeikäisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen on nykyisin tarjolla monella 

taholla. Niitä kannattaa hyödyntää, sillä iäkkäät ihmiset itsekin tunnistavat mielen hyvinvoinnin 

merkityksen toimintakyvylleen. Nykytiedon valossa mielen taidot kehittyvät läpi elämän, ja 

iäkkäiden elämänkokemuksesta on iloa taitojen vahvistumisessa. 

Hämmästyttävän usein unohtuu, miten keskeinen merkitys mielen hyvinvoinnilla on ikääntyneiden 

ihmisten elämänlaadulle ja hyvinvoinnille. Mielen voimavarat ylläpitävät ja vahvistavat 

toimintakykyä ja saavat arjen tuntumaan valoisammalta ja mielekkäämmältä. Tämä koskee myös 

ja ehkä aivan erityisestikin päihteitä käyttäviä iäkkäitä. 

Kirjoittaja on sosiologian dosentti, joka työskentelee Ikäinstituutissa Elämäntaidon eväät -

hankkeessa. 

» Lue lisää 

Liisa Putkonen: Päihde- ja mielenterveystyötä kotona, Rolle-työ 2013 

Salon A-klinikalla on jo parikymmentä vuotta toteutettu vanhuksille ja vajaakuntoisille 

kohdennettua päihdetyötä ongelmien toteamiseksi, päivittäisen elämän sujuvuuden 

mahdollistamiseksi, päihteidenkäytön lopettamiseksi ja päihdehaittojen vähentämiseksi. 

Työskentelemme päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa, mutta myös taloudellisten 

vaikeuksien, ikääntymisen mukana tulevan heikentymisen ja moninaisten muistiohäiriöiden 

kanssa. Keskeistä on yhteistyö omaisten ja muiden hoitotahojen kanssa. Osalta asiakkaista 

puuttuu tukiverkostoja, heillä ei välttämättä ole omaisia tai suhteet ovat katkenneet. 

Rolle-työn tärkeä yhteistyökumppani on Salon Muistiyhdistyksen projekti ”Muistisairaudet 

alkoholin varjossa”. Kartoitamme yhdessä asiakkuuksia mm. kotikäyntien avulla ja varmistamme 

yhteistyössä hoidon jatkuvuuden. Muistisairauden varhainen toteaminen ja tukeminen on tärkeää 

samoin kuin oikean hoidon takaava palveluohjaus. Voimme esimerkiksi saattaa asiakkaan 

terveyskeskukseen muistihoitajan luo. 

Rolle-työ tekee yhteistyötä Hillerinkujan palveluasumisyksikön kanssa, joka on suunniteltu 

päihteidenkäytön aiheuttamaa muistisairautta poteville 

pysyväksi kodiksi. Yksikkö toteuttaa myös muisti- ja toimintakykyarviointeja ja intervallihoitoa. 

Liisa Putkonen, sosiaalityöntekijä 

A-klinikkasäätiö, Länsi-Suomen palvelualue, Salo 

https://www.ikainstituutti.fi/mielen-hyvinvointi/elamantaidon-evaat-hanke/
https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Haarni2016.pdf
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Kuva: Misia Rytkönen 

Maria Viljanen: Mielen hyvinvointi tuo voimia ikääntyessä 

Suurimmalla osalla ikäihmisistä mielenterveys, mielen hyvinvointi on hyvä. Useimmiten kun 

puhumme mielenterveydestä, kääntyvät ajatukset aivan liian usein mielenterveyden häiriöihin. 

Psyykkinen ja mielen hyvinvoinnin viittaa kuitenkin niihin voimavaroihin ja kykyihin, joita meille 

kehittyy elämämme aikana. 

Mielenterveys ei tarkoita vain sitä, että emme sairasta. Mielenterveys on monien asioiden summa. 

Joskus elämä tuo suuria kriisejä ja katastrofeja. Emme pysty estämään niitä, mutta voimme 

opetella taitoja, joilla vaikutamme siihen, miten suhtaudumme kriiseihin. Psyykkinen joustavuus 

tai vastustuskyky voi pitää meidät henkisesti koossa, vaikka koemme pahojakin iskuja. » Lue lisää 

Heidi Härmä, Muistiliitto ry: Muisti ja vanheneminen 

Muisti muuttuu vääjäämättä iän myötä, mikä on täysin normaalia. Reagointi hidastuu ja 

häiriöherkkyys kasvaa, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi sen, että uuden oppiminen vaatii hieman 

aiempaa enemmän aikaa ja rauhallisemman ympäristön. Myös monen asian rinnakkainen 

suorittaminen tuottaa haasteita, joten yhteen asiaan keskittyminen on iän myötä entistä 

järkevämpää. Nimimuisti – etenkin nopea nimien muistaminen – voi tuntua heikentyvän jo 

neljänkymmenen ikävuoden jälkeen. Asioiden mieleen palauttaminen voi kestää hetkisen 

kauemmin kuin ennen, mutta onnistuu kyllä. Muutokset ovat kuitenkin hyvin pieniä, eivätkä 

yleensä haittaa arkea. Aktiivinen kertaaminen ja muistelu on tärkeää kaikenikäisille, jotta muistin 

sisällöt säilyvät. » Lue lisää 

https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/viljanenmaria_25.4.2013.pdf
https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/muisti.pdf
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Aila Pikkarainen: Ikääntyneiden ihmisten kotiasuminen ja päihteiden käyttö arjen 

eri ympäristöissä 

Aila Pikkarainen kuvaa artikkelissaan vanhusten kotiasumista ympäristögerontologian 

näkökulmasta ja erityisesti niitä tilanteita, joissa päihteiden käyttö ja erilaiset riippuvuudet 

haittaavat heidän päivittäistä toimintaansa, elämänlaatuaan ja hyvinvointiaan. 

Artikkeli pohtii ikääntyneen päihdeasiakkaan erityisyyttä gerontologisen tiedon valossa. 

Onnistunutta vanhenemista ja päihteitä hän tarkastelee sellaisen psykososiaalisen tuen ja 

auttamisen kautta, joilla voidaan käynnistää myönteisen muutoksen kehä. 

» Lue lisää 

Krista Pyykönen: Musiikista vanhustenhoidon työskentelytapana 

Soitto ja laulu ovat ihmisen synnynnäinen kieli ja luova voima, joilla voi ilmaista itseään ja 

tunnetilojaan myös silloin, kun puhutun kielen sanat eivät siihen riitä. Laulaminen on myös 

varhaisempi motorinen toiminto kuin puhuminen, ja tuttujen laulujen laulaminen auttaa 

tunnistamaan sellaisia tunteita, jotka muuten jäävät tunnistamatta. Erityisesti ikääntyessään 

ihminen saattaa osoittaa musiikin kautta myös sellaisia kognitiivisia taitoja, jotka kuvitellusti olisivat 

jo kadonneet: puheen menettäneet alkavat laulaa – sana sanalta tai mukana hyräillen.  

» Lue lisää 

Tutkimus ja kehittäminen 

Tähän osioon on koottu kirjallisuutta, artikkeleita ja hyödyllisiä linkkejä ikääntyneiden päihde- ja 

mielenterveystyöhön liittyen ja työn kehittämisen tueksi.  Lisäksi Ikääntyneiden päihde- ja 

mielenterveystyön verkoston vuosina 2013-2017 järjestämien seminaarien esitykset on koottu 

omaan kohtaansa. 

Kirjallisuutta 

Osio esittelee vanhenemiseen liittyvää kirjallisuutta ja lähteitä, joista saa koko tekstin. 

GERONTOLOGIA 

PÄIHDETYÖ 

MIELENTERVEYS 

SOSIAALITYÖ 

MUISTISAIRAUDET 

https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/PIKKARAINENAila2013ymparistogerontologia.pdf
https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/PyykonenKrista.pdf
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Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari Uusi alku 

elämäntaparemontti -hankkeen kanssa 5.4.2017 

Vanhusten kuntoutuksesta työntekijän osaamisen näkökulmasta. Aila Pikkarainen TtL, lehtori 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu – keskustelua. Johdantoluento esittää, että tavallinen päivittäinen 

elämä on täynnä tilanteita ja toimintaa, joiden avulla on mahdollista tukea ja edistää ihmisen 

toimijuutta ja osallisuutta ja samalla luoda edellytyksiä hyvään tulevaisuuteen. 

Liian kauan, liian paljon - seniorit muutoksessa. Kalliolan setlementin Uusi alku –projektin 
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tarkastelee läheisen menetystä kokonaisvaltaisena kokemuksena ja elämäntapahtumana 

toimijuuden ja haavoittuvuuden kautta ja pohtii surevan kohtaamista auttamistyössä.   

Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari Suvanto ry:n kanssa 

23.4.2015. Teema: Osallisuutta ja välittämistä 

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla. Marjo Karila, projektikoordinaattori Setlementtiliitto 

Kokemusasiantuntija Hannu Ylönen, KokeNet neuvoja A-klinikkasäätiö/Vantaan kaupunki  

Vertaistyöntekijä Sami Henttonen Suomen Lumme ry  ja SUOMEN LUMME RY lyhyt selostus 

Ikääntyvän päihdekuntoutujan toimijuus ja palvelutarpeet. Tiina Peksiev, VTM   

Ikääntyneen voimavaralähteet arjessa. Taina Stenberg, suunnittelija Ikäinstituutti   
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Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyön verkoston ja muistiliiton seminaari 3.4.2014 

Meneekö itsemääräämisoikeus muistin mukana? Heidi Härmä 

Lääkkeet, päihteet ja muisti. Pekka Salmela, lääkäri A-klinikkasäätiö Pirkanmaan palvelualue   

Toimintaympäristön merkitys vanhukselle. Case Länsi-Suomen Diakonialaitos. Krista Toivonen, 

opettaja, toimintaterapeutti, Länsi-Suomen Diakonissalaitos  

Päihdemuistisairaan hoitoprosessin kehittäminen palveluasumisyksikössä - toimijuuden 

näkökulma. Tytti Tuppurainen & Paula Raatikainen, Hillerinkujan palveluasumisyksikkö, Länsi-

Suomen palveluyksikkö   

Gerontologisen päihdetyön verkoston yhteistyöseminaari Suomen mielenterveysseuran Mirakle - 

Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyvälle – hankkeen kanssa 25.4.2013. Teema: Vanhakin 

ihminen on kansalainen – moninaisuuden kohtaaminen muissa ja meissä 

Mielen hyvinvointi ja terveyden edistäminen. Maria Viljanen   

Koskaan ei ole liian myöhäistä hankkia onnellinen vanhuus -psykososiaaliset keinot 

auttamistyössä. Sisko Salo-Chydenius   

Köyhyys, kansalaisuus ja ikä. Jouko Karjalainen, tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos   

Hyödyllisiä linkkejä 

Työvälineitä varhaiseen tunnistamiseen ja mini-interventioon asiakastyössä yli 65-vuotiaiden kanssa 

Ikääntyneiden alkoholinkäytön puheeksiotto ja lyhytneuvonta -hyviä työvälineitä ja arjen 

käytäntöjä terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisille 

Itsearviointimittari yli 65-vuotiaalle 

Päihdekortti ikäihmisten parissa työskenteleville 

Yli 65-vuotiaiden alkoholimittari: Alkoholin käytön arvioinnin ja ohjaamisen työväline 

ammattihenkilöille 

Muita linkkejä: 

DementiahoitoTunteVa 

Eläkeliitto 

Finlex 

Gerec gerontologian tutkimuskeskus 
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Gerocenter 

Ikäinstituutti 

Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaaminen (ns. vanhuspalvelulaki) 

Iäkkäiden kuntoutuksen verkkopalvelu 

Käypä hoito -suositukset 

Lääketieteellinen aikakausikirja 

Mielenterveysseura 

Miina Sillanpään säätiö 

Muistiliitto 

Omaishoitajat ja Läheiset -liitto ry 

Omaiset mielenterveystyön tukena 

Päihdelinkki 

Seniori-info 

Seta: Sateenkaariseniorit 

Seta, Yhdenvertainen vanhuus: Vanhustyön tietokirjasto 

Suomen muistiasiantuntijat ry 

Suomen senioriliike 

Suvanto ry -turvallisen vanhuuden puolesta 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Sosiaaliportti 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / Sotkanet 

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto 

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta 

Vanhustyön keskusliitto 
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