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SININAUHALIITTO

• Valtakunnallinen noin 100 jäsenjärjestönsä 
keskusliitto 

• Toimii valtakunnallisena vaikuttajana ja 
asiantuntijana  

• Erityisalaamme ovat elämänhallinnan 
vahvistaminen, päihde- ja pelihaitat sekä 
riippuvuudet ja mielenterveysongelmat 
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SININAUHALIITON IKÄÄNTYNEIDEN 

PÄIHDETYÖ – IHMISARVO IKÄÄNTYNEELLE 

ELÄMÄNTAPAAN KATSOMATTA

• Osa Sininauhaliiton toimintaa ja saa STEA:n
avustusta

• Tarjoamme tietoa ikääntymisestä ja päihteistä

• Kehitämme päihdetyön menetelmiä 
ikääntyneille

• Edistämme ikäeettistä päihdetyötä
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IKÄÄNTYNEIDEN ALKOHOLINKÄYTTÖ 

MUUTTUNUT

• Ikääntyneiden alkoholinkäyttö on arkipäiväistynyt

• Yhä harvempi ikääntynyt on raitis: 

v 1993 yli 65v täysin raittiita oli 40-60% 

v 2011 täysin raittiita enää 20-30%

• Muutos suurinta ikääntyneillä naisilla:

Täysin raittiiden määrä pudonnut 60% -> 30%

(Antti Hytti)
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IKÄÄNTYNEISTÄ,  JOILLA ON 

PÄIHDEONGELMA…

• Suurin osa (noin 2/3) on käyttänyt paljon alkoholia suurimman osan elämästään

• Noin kolmasosalla runsaampi alkoholinkäyttö on alkanut vasta eläköitymisen 

yhteydessä

• Pienellä osalla alkoholinkäyttö on hallinnassa, mutta alkoholin ja lääkkeiden 

yhteisvaikutukset aiheuttavat ongelmia

Lisäksi:

• Jo pitkään raittiina olleet, vanhemmalla iällä retkahtaneet

• Lääkkeiden väärinkäyttäjät

• Ikääntyneet huumeidenkäyttäjät 
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IKÄÄNTYMINEN JA ALKOHOLI

• Suurin osa ikääntyneistä käyttää alkoholia hallitusti 

• Alkoholista voi kuitenkin aiheutua ongelmia vaikka 
henkilö käyttää sitä kohtuullisesti
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ELIMISTÖN TOIMINNAN MUUTOKSIA

IKÄÄNTYESSÄ

Ikääntyessä elimistön:

• nestetilavuus pienenee

• aineenvaihdunta hidastuu

• tasapaino ja lihasvoima heikkenevät

• elimistö haurastuu
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ALKOHOLIN HAITTOJA 

IKÄÄNTYNEELLÄ

• Alkoholi kiihdyttää hermosolutuhoa

• Alkoholi vaurioittaa elimistöä herkemmin

• Alkoholivaurioiden korjaantumiskyky on pienempi

• Pitkäaikaiskäytössä alkoholi aiheuttaa 
voimakkaammat vieroitusoireet
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ALKOHOLIN HAITTOJA

• Sairaudet tai niiden oireiden paheneminen

• Vatsavaivat ja ruokahaluttomuus

• Vastustuskyvyn lasku

• Verenpaineen vaihtelu

• Rytmihäiriöt

• Mielialan lasku 

• Ahdistuneisuus
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ALKOHOLIN HAITTOJA

• Univaikeudet 

• Muistihäiriöt

• Toimintakyvyn heikkeneminen

• Tasapainovaikeudet

• Tapaturmat 

• Väkivaltaisuus

• Taloudelliset haitat
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ALKOHOLI JA LÄÄKKEET

• Yhteisvaikutukset voivat olla epämiellyttäviä, haitallisia 
tai jopa kuolettavia

• Alkoholi voi

-lisätä haittavaikutusten riskiä

-vaikuttaa lääkkeiden imeytymiseen ja hoidon tehoon

• Ikääntyneet erityisen herkkiä alkoholin ja lääkkeiden 
yhteisvaikutuksille, naiset miehiä herkempiä
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ALKOHOLIN KÄYTÖN RISKIRAJAT
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YKSILÖLLINEN RISKIRAJA

• Fyysinen ja psyykkinen kunto

• Sairaudet ja lääkitys

• Päihteiden ja lääkkeiden kulutushistoria, - tavat ja –
tottumukset

• Päihteille ja lääkkeille antamat merkitykset ja käytön hallinta

• Elämäntilanne ja mieliala

• Riskitekijät
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KÄYTÖN SYITÄ 1 /2

• Hauskanpito ja juhliminen 

• Sosiaaliset tilanteet

• Aterioiden yhteydessä

• Lääkkeenä

Sydän ja verisuonisairaudet, unihäiriöt, 
vilustumissairaudet ja ruoansulatusvaivat (Sirpa Immonen)
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KÄYTÖN SYITÄ 2 /2

• Elämän tarkoituksettomuuden tunne

• Ahdistuksen lievittäminen

• Yksinäisyyden lievittäminen

• Masennuksen lievittäminen 

• Ajankulu

• Koska muutkin käyttävät                                      (Sirpa Immonen)
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”Päihteiden käyttö voidaan nähdä 
sopeutumisyrityksenä kipuun, yksinäisyyteen, 
turvattomuuden tunteeseen, pelkoihin, 
unettomuuteen, terveyden tai toimintakyvyn 
heikkenemiseen, sairauden kieltämiseen ja 
torjuntaan ja siihen liittyvän ahdistuksen 
hoitoon.” 

(Silja Rundsten)
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PÄIHTEIDENKÄYTTÖ - KOHTAAMINEN

Kenet sinä kohtaat, kun 
kohtaat päihdeongelmaisen 
ikääntyneen?
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IKÄEETTINEN KOHTAAMINEN 

PÄIHDETYÖSSÄ 

Tarkoittaa, että:

• Hyvä elämänlaatu varmistettava myös silloin, kun ikääntynyt ei halua tai 
pysty muuttamaan päihteidenkäyttöään

• Ihminen tulee katsotuksi, nähdyksi, kuulluksi, nimetyksi, kunnioitetuksi, 
arvostetuksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on ilman vaatimusta 
muutoksesta tai aktivoitumisesta

• Moralisoinnista vapaa puhe hälventää päihteisiin liittyvää syyllisyyttä ja 
häpeää -> Voi esimerkiksi keskustella, mikä merkitys päihteidenkäytöllä 
on/on ollut ihmisen elämässä             (Sisko Salo-Chydenius, Katariina Hänninen, Marja-Liisa Laapio)
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IKÄEETTINEN KOHTAAMINEN 

PÄIHDETYÖSSÄ?

• Päihteidenkäytön avoin ja luonteva puheeksi otto

• Yleinen pohdinta siitä, mitä tehdä päihteidenkäytön sijaan, on hyödyllistä

 vaihtoehtojen tarjoaminen

Päällimmäiseen huoleen tarttuminen

Positiivinen itsemääräämisoikeus, elämän merkityksellisyys ja osallisuus 
omassa elämässään

Ikääntynyt kohdataan kokonaisvaltaisesti ihmisenä, ei ongelman, 
sairauden, menetyksen kautta 

(Sisko Salo-Chydenius, Katariina Hänninen, Marja-Liisa Laapio)
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PUHEEKSIOTTOON KANNATTAA 

VALMISTAUTUA

• Keskustelu ammattihenkilön kanssa auttaa hahmottamaan 
kokonaistilannetta

• Valmistaudu keräämällä taustatietoa

- käytössä olevat lääkkeet (resepti- ja käsikauppalääkkeet)

- hoitavat terveyskeskus- ja erikoislääkärit

- lyhyt elämänhistoria ja tärkeät elämäntapahtumat

- arvio tämän hetkisestä tilanteesta
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VINKKEJÄ PUHEEKSIOTTOON

• Oikea ajoitus
• Kunnioittava ja arvostava asenne
• Leimaavien käsitteiden välttäminen
• Keskity tähän hetkeen
• Tuo esiin sellaisia haittavaikutuksia, joiden arvelet koskettavan 

(läheistä)
• Ota huomioon (läheisen) valmiudet ymmärtää ja tiedostaa oma 

tilanteensa
• Puheeksiotto on prosessi! 

(How to Talk to an Older Person Who Has a Problem With Alcohol or Medications)
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MAKSUTON PÄIHDENEUVONTAPALVELU

0800 900 45 (aina auki)
luottamuksellinen

Helsingin Diakonissalaitos ja EHYT ry
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heidi.eriksson@sininauha.fi  Terhi Pajunen ja Marja-Liisa Laapio



LOPUKSI

Terveyteen tai sairauteen ei synnytä, vaan 
sosiaalistutaan. Jos päihteillä täytetään 

merkityksellisyyden ja osallisuuden tarvetta, niin 
tarjoamalla näitä sosiaalisuuden kokemuksia 

paremmassa ja kestävämmässä muodossa voidaan 
ehkäistä ja hoitaa päihde ja mielenterveysongelmia.

(Antti Maunu)
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IKÄÄNTYMINEN JA PÄIHTEET –OPPAAN 

TILAUS

keskustoimisto@sininauha.fi

p.0400 620 149

www.sininauha.fi
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LÄMMIN KIITOS OSALLISTUMISESTASI!

Heidi Eriksson

heidi.eriksson@sininauha.fi

Puh. 050-359 3846 

twitter @ErikssonHeidima

Seuraa ikääntyneiden päihdetyötä: @IPTSininauha
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