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INTENTIOMME TÄNÄÄN

 Opiskellaan minkälaisia ovat toiminnalliset 
riippuvuudet, ja mitä näyttöön perustuvia riippuvuudet, ja mitä näyttöön perustuvia 
menetelmiä haitallisen / liiallisen 
(riippuvuuskriteerit täyttävän) toiminnan 

PSYK
.FI ( pp v s ee  äy ävä ) o a  

hallintaan sekä edellä mainitusti käyttäytyvän 
henkilön psykoedukaatioon. 

 2013

p y
 Ilmiön yleisyyteen nähden, tutkimuksia ja 

näyttöön perustuvia suosituksia on näyttöön perustuvia suosituksia on 
hämmentävän vähän.
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OHJELMAMME

• Johdanto
• Riippuvuuksien neurobiologinen tausta Riippuvuuksien neurobiologinen tausta
• Riippuvuuksien seurauksia
• TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET:

PSYK
.FI  TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET:

* Esimerkkinä Internet- ja tietokonepeliriippuvuus 
– uhkapeliriippuvuus  Seksiriippuvuus –

 2013

uhkapeliriippuvuus, Seksiriippuvuus 
Shoppailuriippuvuus – urheiluriippuvuus –
tappeluriippuvuus – hyppäämisriippuvuus.pp pp ypp pp

• Strukturoidut arviointimenetelmät
• Seurauksia ja hoitoja Seu au s a ja o toja
• Katkaisuhoito, vieroitushoito ja Lääkkeelliset 

interventiot 3

AIKATAULU

 Yritetään yhden tauon taktiikkaa, kahvit noin 
puolessa välissä tilaisuutta.puolessa välissä tilaisuutta.

 Vaikka aion olla itse enimmäkseen äänessä, 
kannustan kysymään  kommentoimaan ja 

PSYK
.FI kannustan kysymään, kommentoimaan ja 

osallistumaan aktiivisesti. 
 Milloin tahansa voi kysyä  

 2013

 Milloin tahansa voi kysyä. 
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KOULUTTAJANNE TÄNÄÄN

 Raul Soisalo, kliininen yksilö- pari- ja 
perheterapeutti / työnohjaaja Joensuusta. perheterapeutti / työnohjaaja Joensuusta. 
Privaattivastaanotto vuodesta 2006.

 Perustutkinnossa muinoin kasvatuspsykologia 

PSYK
.FI  Perustutkinnossa muinoin kasvatuspsykologia 

pääaineena, jonka jälkeen erilaisissa terapia-
koulutuksissa yhteensä 9 vuotta

 2013

koulutuksissa yhteensä 9 vuotta.
 Työkokemusta lisäksi kuntoutuslaitoksesta, 

perheneuvolasta  peruskoulumaailmastaperheneuvolasta, peruskoulumaailmasta.
 Tutkimusta mm. teemoista: potilaan 

aggressiivinen käyttäytyminen  psyykkisten aggressiivinen käyttäytyminen, psyykkisten 
oireiden normaalius, psyykkisen kriisin 
kysymykset  systeeminen yksilöpsykoterapia 5kysymykset, systeeminen yksilöpsykoterapia.

”HARRASTUKSENI”
 Ilmailu, ilmailupsykologia ja –pedagogiikka, 

erityisesti sotilasilmailupedagogiikka.erityisesti sotilasilmailupedagogiikka.
 Toimin viidettä vuotta ilmavoimien 

asiantuntijakouluttajana 

PSYK
.FI asiantuntijakouluttajana 

sotilasilmailupedagogiikassa ja 
ilmailupsykologiassa  tästä tulee kytkökseni 

 2013

ilmailupsykologiassa  tästä tulee kytkökseni 
puolustusvoimiin ja mielenkiinto 
kutsuntajärjestelmään sekä palveluskelpoisuus-kutsuntajärjestelmään sekä palveluskelpoisuus
kysymyksiin, joista myöhemmin lisää…
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MINKÄLAISIA OVAT KOHTAAMANNEMINKÄLAISIA OVAT KOHTAAMANNE
ONGELMAT LUONTEELTAAN?
 Pohdi hetki omasta todellisuudesta viimeisimpiä 

kokemuksia toiminnalliseen riippuvuuteen kokemuksia toiminnalliseen riippuvuuteen 
liittyen?

 Minkälaisia ne ovat? 

PSYK
.FI  Minkälaisia ne ovat? 

 Ovatko vaatineet interventiota?
Ol tt k  j  k k ill t j t ki  i t ti t ? J  

 2013

 Oletteko jo kokeilleet jotakin interventiota? Jos, 
niin minkälaisia ja millä menestyksellä?

 Samalla tarjoutuu mahdollisuus hieman vertailla 
minkälaisia tarinoita missäkin esiintyy? 
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PSYK
.FI  2013
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RIIPPUVUUKSIEN JAOTTELU 
2

RIIPPUVUUKSIEN JAOTTELU 
KIRJOISSA EI OLE AJANTASALLA

25.3.2014

 1 päihderiippuvuudet
-Alkoholiriippuvuus

9-Huume- ja lääkeriippuvuus
-Tupakka- ja kahviriippuvuus

 2 toiminnalliset riippuvuudet, kuten:
- peli-, netti-, shoppailu- seksi-, (KYLLÄ)  ja 

läheisriippuvuus (EI)läheisriippuvuus (EI)
- syömishäiriöt (EI)
- liikunta-addiktio (KYLLÄ)

SH 

liikunta addiktio (KYLLÄ)

 Riipp.käyttäytyminenmielihyväkokemus
SIR
PA 
KU
NN

pp y y y y
vähenee=vieroitusoireiden lievitysvaikutus 
Riippuvuusoireyhtymän kehittyminen

NN
ASL
UOT

O

JAOTTELUA (RS) 
 Toiminnallinenkin riippuvuus voi olla ”päihdettä”
 Kemialliset päihteet:  Kemialliset päihteet: 

 alkoholi aluksi kiihdyttää ja lopulta rauhoittaa/lamaa
 Amfetamiini: kiihdyttää adrenaliineja  serotoniineja ja 

PSYK
.FI 

 Amfetamiini: kiihdyttää adrenaliineja, serotoniineja ja 
dopamiineja

 Opiaatit (heroiini  morfiini  buprenorfiini) lisää 

 2013

 Opiaatit (heroiini, morfiini, buprenorfiini) lisää 
dopamiinia sekä GABAA, estää Substance P:n,  jolloin 
aluksi lisää voimakkaasti hyvää oloa ja euforiaa, mutta 
myös rauhoittaa ja lamaa voimakkaasti sekä myös vie 
kivun, nälän, janon, jopa hengittämisen tarpeen.

 Nikotiini kiihdyttää ja vaikuttaa mutkan kautta gabaan
rajoittavasti, mistä tulee harhakuva, että tupakka 
rauhoittaisi  10rauhoittaisi. 

MUUT SUBSTANSSIPÄIHTEET

 Suklaa, ylipäänsä makeat, 
 Rasva+suola+hh  esim  sipsit  ”roskaruoka” Rasva+suola+hh, esim. sipsit, roskaruoka
 Kahvi, energiajuomat

PSYK
.FI 

 Lääkeaineet

 2013
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T ÄTOIMINNALLISET PÄIHTEET
 Mikä tahansa toiminta, joka aikaansaa jotakin , j j

tavoiteltavaa fiilistä: adrenaliinia, serotoniinia, 
dopamiinia, endorfiinia… ESIMERKIKSI:
 Pelit
 Uhkapelit

PSYK
.FI 

 Internetin käyttö ja sieltä löytyvät aktiviteetit
 Sosiaaliset suhteet

 2013

 Shoppailu
 Varastaminen
 Tulenteko
 Ylinopeus liikenteessäp
 Jokin urheilu
 Pornografia 12g
 Seksi eri muodoissa… 



PSYK
.FI  2013
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PSYK
.FI  2013
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PAKKONEUROOSIT ERI ASIA – EIVÄT OLEPAKKONEUROOSIT ERI ASIA EIVÄT OLE
VARSINAISIA RIIPPUVUUKSIA!!
 Pakonomainen käsienpesu
 Pakonomainen tarkistelu
 Pakonomainen järjestyksen tavoittelu
 Pakonomainen tavaroiden kerääminen

PSYK
.FI  Pakonomainen tavaroiden kerääminen

 Muut Pakkorituaalit ja Pakkoajatukset
Näi ä  i d iikk   t ää l i i  

 2013

 Näissä on eri dynamiikka, ne ovat eräänlaisia 
yrityksiä hoitaa olemassaolevia ahdistuksia sekä 
syyllisyyden ja häpeän tunteitasyyllisyyden ja häpeän tunteita.
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MUITA MT HÄIRIÖITÄ
 Syömishäiriöt ovat vielä oma luku erikseen, 

niiden dynamiikka on emotionaalisessa niiden dynamiikka on emotionaalisessa 
hallitsemisessa, vallassa, perustarpeiden 
tyydytetyksi tulemisen vanhemmuusfunktioissa 

PSYK
.FI yy y e y s  e se  va e s o ssa 

yms. Ei ole samanlainen mekanismiltaan kuin 
riippuvuudet.

 2013

pp

 Läheisriippuvuus on niin ikään  Läheisriippuvuus on niin ikään 
neuroottisluonteinen persoonallisuustyyppi, eikä 
varsinainen riippuvuus sanan varsinaisessa varsinainen riippuvuus sanan varsinaisessa 
merkityksessä. 
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PÄIHDEKÄYTÖSSÄ OLEVIA LÄÄKKEITÄ

25.3.2014

 Opiaatit
 Barbituraatit  bentsodiatsepiinit  uni- ja rauhoittavina 

lääkkeinä  psykosom  oireista epilepsiaan  ahdistukseen  17lääkkeinä  psykosom. oireista epilepsiaan, ahdistukseen, 
jännitysoireisiin, unihäiriöihin, alkoholin vieroitusoireisiin 
jne.

itkää  kä tö ä  ii i ht ä pitkään käytössä  riippuvuusoireyhtymä
 sivuvaikutukset: ahdistuneisuus ja paniikkioireherkkyys 

kasvaa, lihasjännitys voimistuu, lukuisat epämiellyttävät , j y , p y
somaattiset tuntemukset

 diagnostinen havainto: oireet suhteessa bentsojen 
käyttöönjos annosta lisätään ja oireet poistuvat ja plas 

SH 

käyttöönjos annosta lisätään ja oireet poistuvat ja plas 
käyttänyt säännöllisesti Bentsoja bentsoaltistustila 
jos edell. vähennet. lääkkeitä  vieroitusoireet lisääntyvät

 Yhä lisääntyvässä määrin esiintyy  ja käyttäjät 
SIR
PA 
KU
NN

 Yhä lisääntyvässä määrin esiintyy, ja käyttäjät 
hakeutuvat somaatt. oireiden vuoksi esim. päivystyspkl:lle

NN
ASL
UOT

O
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PÄIHDEKÄYTÖSSÄ OLEVIA LÄÄKKEITÄ

25.3.2014

 riippuvuuteen viittaavat oireet: 
lääkehakuinen käyttäytyminen (lääkehimo), 

    18lääkekäytön aiheuttamat sivuvaikutukset  
mm. toleranssin kasvu, vieroitusoireet. 
Sekakäyttäjällä (alkoholi +lääkkeet) em  Sekakäyttäjällä (alkoholi +lääkkeet) em. 
lisäksi myös kaoottinen alkoholin ja muiden 
päihteiden käyttöhistoriap y

Matala-annosriippuvuus: kohtuulliset ohjeen 
mukaiset annokset

SH 

Korkea-annosriippuvuus: samanaikaisia 
lääkkeiden hankkimissuhteita, katukauppa, 

t äiht t  i  lk h li SIR
PA 
KU
NN

muut päihteet  usein alkoholi

NN
ASL
UOT

O
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PÄIHDERIIPPUVUUKSIEN ETIOLOGIA

25.3.2014

 Riippuvuuden neurobiologiset teoriat
 negatiivista vahvistamista korostava 19 negatiivista vahvistamista korostava 

riippuvuuskäsite 
 äiht id  kä tö  j tk i t  ti i  päihteiden käytön jatkamista motivoi 

epämiellyttäviksi koettujen vier.oireiden 
välttäminen   miksi säännöll  käytöstä välttäminen.  miksi säännöll. käytöstä 
huolimatta kaikki ei kuitenkaan tule fyys. 
riippuvaisiksi?

SH 

riippuvaisiksi?

SIR
PA 
KU
NNNN
ASL
UOT

O
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PÄIHDERIIPPUVUUKSIEN ETIOLOGIA

25.3.2014

 Positiivisten vahvistamiseen pohjaavien 
käsitysten mukaan addiktiivinen 

20

y
käyttäytyminen perustuu positiivisiin 
tunnetiloihin.  Riittämätön näkökulma, koska 

äiht id  ddiktii i d  j  iid  t tt  päihteiden addiktiivisuuden ja niiden tuottaman 
mielihyvän suhde on ongelmallinen. Esim. 
nikotiini  erittäin addiktiivinen  mutta ei nikotiini  erittäin addiktiivinen, mutta ei 
aiheuta euforiaa. Voimakas halu päihteisiin, 
vaikka ei ilmene positiiv. tunnetiloja.

SH 

p j

SIR
PA 
KU
NNNN
ASL
UOT

O

2.2 TOIMINNALLISET 
2

.  O S  
RIIPPUVUUDET

25.3.2014
21

2 2 1 PELIRIIPPUVUUS

2

2.2.1 PELIRIIPPUVUUS

25.3.2014

 ICD-10 (F63-0): Peliriippuvuus häiriönä käsittää 
usein toistuvia henkilön elämää hallitsevia 

22uhkapelijaksoja. Ne vahingoittavat hänen 
sosiaalisia, ammatillisia, aineellisia ja 

h  liitt iä j  j  it k iperheeseen liittyviä arvojaan ja sitoumuksiaan.
 DSM – IV-luokittelussa 5/10 kriteeristä 

tä t ttä ätäytyttävä.
 Luokitellaan psykiatriassa käyttäytymis- ja 

hillitsemishäiriöihin
PÄI
VI 

hillitsemishäiriöihin.

VI 
PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN

2 2 1 PELIRIIPPUVUUS

2

2.2.1 PELIRIIPPUVUUS

25.3.2014

esiintyvyys:
 v  2007 tehdyn väestökyselyn mukaan Suomessa 23 v. 2007 tehdyn väestökyselyn mukaan Suomessa 

on 130 000 henkilöä, joilla ongelmia 
rahapelaamisen kanssa  Näistä 42 000:lla rahapelaamisen kanssa. Näistä 42 000:lla 
vakava peliriippuvuus.

 Osuus väestöstä n  1%  pelikulutuksesta n  10% Osuus väestöstä n. 1%, pelikulutuksesta n. 10%.
 Laskettu, että yhden henkilön peliriippuvuus 

ik tt  7 10 h kilöö  hä  lähi ii i ää  
PÄI
VI 

vaikuttaa 7-10 henkilöön hänen lähipiirissään, 
joten kyseessä merkittävä, kaiken aikaa kasvava 
ongelma VI 

PEK
KAL

A-

ongelma.

SAA
REL
AIN
EN

2 2 1 PELIRIIPPUVUUS

2

2.2.1 PELIRIIPPUVUUS

25.3.2014

peliriippuvuudelle ominaista:
 Pelaamisen yleisimmät motiivit ovat raha  viihde 24 Pelaamisen yleisimmät motiivit ovat raha, viihde 

tai jännitys sekä arjen huolista pakeneminen.
 P li l t  id  h  ill i  k   Peliongelmasta voidaan puhua silloin, kun 

rahapelien pelaaminen aiheuttaa pelaajalle 
taloudellisia  sosiaalisia tai psyykkisiä ongelmia  taloudellisia, sosiaalisia tai psyykkisiä ongelmia. 

 Muuttuu varsinaiseksi riippuvuudeksi, kun 
l i   k i t  j  h llit t t

PÄI
VI 

pelaaminen on pakonomaista ja hallitsematonta.
 Peliriippuvuus kehittyy yleensä ajan kuluessa.

VI 
PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN



2 2 1 PELIRIIPPUVUUS

2

2.2.1 PELIRIIPPUVUUS

25.3.2014

 Keskeisin ongelmapelaajaa luonnehtiva piirre on 
ns. takaa-ajokäyttäytyminen (chasing), joka 

25

j y y y ( g), j
tarkoittaa pakonomaista pyrkimystä voittaa 
hävityt rahat takaisin.

 Patologisen pelaamisen tunnusmerkit: kontrollin 
menettäminen, toleranssi, elämän 
k t i  l  ki ltä i  j  kapeutuminen, ongelman kieltäminen ja 
salaaminen, häpeän ja syyllisyyden tunteet, 
materiaaliset vaikutukset  psyykkiset ja fyysiset 

PÄI
VI 

materiaaliset vaikutukset, psyykkiset ja fyysiset 
vaikutukset, vaikutukset ihmissuhteisiin.

VI 
PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN

2 2 1 PELIRIIPPUVUUS

2

2.2.1 PELIRIIPPUVUUS

25.3.2014

riippuvuuden synty:
 Peliriippuvuuden syntymiselle ei yhtä selkeää 26

 Peliriippuvuuden syntymiselle ei yhtä selkeää 
syytä.

 Sukupuoli ja ikä vaikuttavat. Miehet hakevat  Sukupuoli ja ikä vaikuttavat. Miehet hakevat 
jännitystä ja rahaa, naisilla pakopelaamista. 
Miehet pelaavat määrällisesti enemmän ja 
kaikkia pelityyppejä, naiset peliautomaatteja. 
Nuorten liikapelaaminen aikuisia yleisempää. 
Miehillä ongelmallista varhaisessa aikuisiässä  

PÄI
VI 

Miehillä ongelmallista varhaisessa aikuisiässä. 
Naiset aloittavat myöhemmin, mutta kehittävät 
riippuvuuden nopeammin. VI 

PEK
KAL

A-

riippuvuuden nopeammin.

SAA
REL
AIN
EN

2 2 1 PELIRIIPPUVUUS
2

2.2.1 PELIRIIPPUVUUS
25.3.2014

 Riskiryhmässä erityisesti pojat, joilla myös 
muuta riskikäyttäytymistä, kuten päihteet, 

27

y y y , p ,
tupakointi, näpistely ja koulusta poissaolot.

 Riippuvuuden kehittymistä edesauttaa se, että 
pelaaminen aiheuttaa aivojen välittäjäaineiden 
tasolla samansuuntaisia fysiologisia reaktioita 
k i  äiht tkuin päihteet.

 rinnalla usein päihderiippuvuutta, masennusta, 
persoonallisuushäiriöitä ja impulssikontrollin 

PÄI
VI 

persoonallisuushäiriöitä ja impulssikontrollin 
häiriöitä sekä muita häiriöitä/sairauksia.

VI 
PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN

2 2 1 PELIRIIPPUVUUS

2

2.2.1 PELIRIIPPUVUUS

25.3.2014

suorat riskitekijät:
 Toiminnalliset tekijät: varhainen pelaamisen 28 Toiminnalliset tekijät: varhainen pelaamisen 

aloittaminen, jatkuva pelaaminen
 K itii i t t kijät  l j  h h l l t   Kognitiiviset tekijät: pelaajan harhaluulot, 

tietämättömyys pelien rakenteesta ja 
todennäköisyyksistä  uskomukset onnestatodennäköisyyksistä, uskomukset onnesta

 Muut riippuvuudet

PÄI
VI VI 

PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN

2 2 1 PELIRIIPPUVUUS

2

2.2.1 PELIRIIPPUVUUS

25.3.2014

välilliset riskitekijät:
 Sosiaaliset alttiudet  esim  lasten saamat 29 Sosiaaliset alttiudet, esim. lasten saamat 

pelaamiseen liittyvät asenteet.
 E ti li t t i k t  i  lh i   Emotionaaliset taipumukset, esim. alhainen 

itsetunto.
Bi l i t t i k t  i  j i   Biologiset taipumukset, esim. vajavainen 
impulssikontrolli

PÄI
VI 

 Ympäristötekijät, mm. pelipalvelujen 
järjestäminen, saatavuus.

VI 
PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN

2 2 1 PELIRIIPPUVUUS

2

2.2.1 PELIRIIPPUVUUS

25.3.2014

pelaajan kierre:
 1  Voittava vaihe: voittaminen oman toiminnan 30 1. Voittava vaihe: voittaminen oman toiminnan 

seurausta
 2  Hä iä i ih  tii i  k  t itt   2. Häviämisvaihe: motiivina pako, tavoitteena 

saada hävityt rahat takaisin
3  E ät i  ih  Ih i  hj ll   3. Epätoivon vaihe: Ihminen pohjalla. 
Pelaaminen hallitsee koko elämää, henkinen ja 
f i  i ti h  i ä t

PÄI
VI 

fyysinen vointi huono, seinä vastassa.

VI 
PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN



2 2 1 PELIRIIPPUVUUS

2

2.2.1 PELIRIIPPUVUUS

25.3.2014

hoidon haasteet:
 Ennaltaehkäisy yhteiskunnassa  jossa 31 Ennaltaehkäisy yhteiskunnassa, jossa 

pelaaminen saanut yhä suuremman sijan.
 P l i  ii t i  ttii Pelaamisen siirtyminen nettiin.
 Hoitojen kytkeminen päihdehoitopaikkoihin 

t  k tä ll i ilt  i kk ilt  j ill  nostaa kynnystä sellaisilta asiakkailta, joilla 
”puhdas” peliriippuvuus. Tarve erillisten hoito- ja 
k t t l l j  k hittä i

PÄI
VI 

kuntoutuspalvelujen kehittämiseen.

VI 
PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN

INTERNETRIIPPUVUUS

 Määritelmä ei vielä vakiintunut.
 Peltoniemen (2006)  mukaan "nettiriippuvuudella  Peltoniemen (2006), mukaan nettiriippuvuudella 

tarkoitetaan hallitsematonta ja pakonomaista 
internetin käyttöä  joka aiheuttaa haittoja myös 

PSYK
.FI internetin käyttöä, joka aiheuttaa haittoja myös 

muilla elämänalueilla." Tilannettaan kannattaa 
miettiä tarkasti  jos netin käyttö alkaa tuntua 

 2013

miettiä tarkasti, jos netin käyttö alkaa tuntua 
niin liialliselta, että se vie paljon aikaa 
opiskelulta, perheeltä, ystäviltä tai opiskelulta, perheeltä, ystäviltä tai 
harrastuksilta. (Peltoniemi 2006.)

32

 Suurimmat riippuvuuden aiheuttajat 
internetissä ovat erilaiset keskusteluryhmät, internetissä ovat erilaiset keskusteluryhmät, 
chatit, IRC, roolipelit, sähköpostit ja 
uutisryhmät. Näissä käyttäjä pystyy 

PSYK
.FI s y ä . ä ssä äy äjä pys yy 

esiintymään anonyyminä ja samalla luomaan 
edes jonkinlaista sosiaalista elämää. (Peltoniemi 

 2013

j (
2004.)
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 Nettiriippuvuuden alalajeina voidaan pitää 
P l i  ( )  kPeltoniemen (2004), mukaan:

 keskusteluriippuvuutta (chat, myös kännykällä)
 nettipeliriippuvuutta nettipeliriippuvuutta
 nettirahapeliriippuvuutta
 nettiseksiriippuvuutta (myös puhelimitse)

PSYK
.FI 

 nettiseksiriippuvuutta (myös puhelimitse)
 nettiseurustelua (dating)

 2013

 verkkoyhteisöriippuvuutta
 informaatioriippuvuutta
 surffailuriippuvuutta
 mobiiliriippuvuutta mobiiliriippuvuutta
 yleinen tietokoneriippuvuutta.

34

BEHAVIORAALINEN RIIPPUVUUS
 Kyvyttömyys vastustaa yllykettä tai  houkutusta, 

jonka toteuttamisesta on  haittaa itselle tai  toisille.
 Käyttäytymistapa on  toistuva
 Käyttäytymisestä on  merkittävää haittaa yksilön y y y y

muulle toiminnalle
 Ennen käyttäytymisen toteuttamista sisäinen 

PSYK
.FI 

jännitys kasvaa ja toiminnan aikana jännitys 
helpottuu

 2013

 Toiminta on  egosyntonista eli sitä  ei koeta itselle 
vieraaksi

 Toiminta saa  aikaan päihtymiseen verrattavissa 
olevan positiivisen mielialan nousun

 Aiemmin koettuun mielialan nousuun tarvittava 
käyttäytymisen intensiteetti  kasvaa (toleranssi)

35
 Käyttäytymisen estyminen aiheuttaa mielialan 

laskun, dysforian (vieroitusoireitten analogi)

AARVIOINTIMITTARI

 Koska nettiriippuvuus ei ole ”vakio”  voi  Koska nettiriippuvuus ei ole vakio , voi 
mittarien tuloksia käyttää lähinnä viitteellisinä. 

 Jos on itse huolissaan ja haittaa on  Jos on itse huolissaan ja haittaa on 
huomattavissa, kannattaa asialle jotakin tehdä 
ilman muuta

PSYK
.FI ilman muuta.

 Jos itse huomaa tulleensa riippuvaiseksi 
i t ti tä t i j  äil   l  l  

 2013

internetistä tai jos epäilee oman lapsensa olevan 
nettiriippuvainen, niin Päihdelinkin-sivustolta 
löytyy testit näitä varten  IAT (Internet löytyy testit näitä varten. IAT (Internet 
Addiction Test) on omaa riippuvuutta tutkiva 
testi  IAT S on avo tai aviopuolison testi, IAT-S on avo- tai aviopuolison 
nettiriippuvuutta tutkiva testi ja IAT-P on 
tarkoitettu lasten vanhemmille  36tarkoitettu lasten vanhemmille. 
www.paihdelinkki.fi (liitemateriaalissa)



 Internetriippuvuudeksi on  määritelty: 
hallitsematon ja  vahingoittava internetin käyttö, hallitsematon ja  vahingoittava internetin käyttö, 
jota esiintyy kolmessa muodossa: 

 pelaaminen   

PSYK
.FI  pelaaminen,  

 erilaiset seksuaaliset aktiviteetit 
j  ähkö ti  t i id  i ti i  l tö  

 2013

 ja sähköpostin tai muiden viestimien yletön 
käyttö.  

 Liiallisesta käytöstä  voi seurata monenlaisia 
terveysongelmia sekä  ammatillisen, 

l d lli   j   i li   l  ik k i  taloudellisen  ja  sosiaalisen  elämän vaikeuksia. 
37

 Myös toiminnallisiin riippuvuuksiin voi liittyä 
muiden päihteiden  haitallista  ja  riippuvaista muiden päihteiden  haitallista  ja  riippuvaista 
käyttöä  sekä masentuneisuutta. 

 Tarkkaavuushäiriö on  liitetty toistuvasti 

PSYK
.FI  Tarkkaavuushäiriö on  liitetty toistuvasti 

internetriippuvuuteen,  ja  se  saattaa olla  
joillakin taustatekijä riippuvuuden kehit-

 2013

joillakin taustatekijä riippuvuuden kehit
tymisessä.  

 Hoitolinjauksissa  on   sovellettu  Hoitolinjauksissa  on   sovellettu 
peliriippuvuuden hoidossa tunnettuja  keinoja. 

 Koska  nykyaikana verkon ja  tietokoneen   Koska  nykyaikana verkon ja  tietokoneen  
käytöstä on  miltei mahdotonta  täysin 
pidättäytyä  ei täyteen vieroittautumiseen 38pidättäytyä, ei täyteen vieroittautumiseen 
tähtäävä hoito ole  realistinen vaihtoehto.

ERÄS KÄYTETYISTÄ DIAGNOSTISISTA
MÄÄRITELMISTÄMÄÄRITELMISTÄ:
 oirekriteerit : kaikkien seuraavien tulee 

olla havaittavissaolla havaittavissa
 Internetin käyttö vie paljon aikaa, ja asianomai-

e   ajat k et ö i ät ei  i te eti  kä tö  sen  ajatukset pyörivät usein internetin käytön 
ympärillä
E ii t  i it i it  j tk  il ät i ki  
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 Esiintyy vieroitusoireita, jotka ilmenevät ainakin 
mielialan laskuna, ahdistuneisuutena, ärtyi-

t ä kä  t l i t i ä  äi ä  

 2013

syytenä sekä  tylsistymisenä useamman päivän 
sen jälkeen, kun  henkilö on  ollut käyttämättä 
internetiäinternetiä

 SEKÄ…
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ainakin yksi tai useampi seuraavista
 Sietokynnyksen nousu  joka  ilmenee käytön li Sietokynnyksen nousu, joka  ilmenee käytön li-

sääntymisenä, jotta siitä  saadaan sama nautinto
 J tk  h l  t i  ä i t t it k t  Jatkuva halu tai  epäonnistuneet yritykset 

hallita tai  vähentää käyttöä tai  lopettaa se
J tk  lii lli  kä ttö h li tt  iitä   ttä 
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 Jatkuva liiallinen käyttö huolimatta siitä,  että 
se aiheuttaa (tai  pahentaa) fyysistä  tai  

kki tä l  t i  l i

 2013

psyykkistä ongelmaa tai  ongelmia
 Muihin harrastuksiin kohdistuvan mielenkiin-

 k inon katoaminen
 Internetin käyttö masentuneen mielialan pake-

nemiseen tai  dysforian (toivottomuus, syyllisyys 
ja ahdistuneisuus) keventämiseen 40

 Poissulkukriteerit
 Liiallinen käyttö ei ole  seurausta psykoottisesta 

häiriöstä tai  tyypin I kaksisuuntaisesta mieliala-
häiriöstähäiriöstä

 kliinisesti merkittävä toimintakyvyn 
h ikk iheikkeneminen
 Toimintakyvyn heikentymistä on  havaittavissa joko  

ammatillisessa suorituskyvyssä tai  kyvyssä 

PSYK
.FI ammatillisessa suorituskyvyssä tai  kyvyssä 

suoriutua opinnoista. Heikentymistä voi ilmetä myös  
sosiaalisessa toimintakyvyssä, mikä  saattaa johtaa 

 2013

y y , j
suhteiden katkeamiseen.

 kestokriteerit
 Internetriippuvuus on  kestänyt vähintään kol- men 

kuukauden ajan. Tähän sisältyy  kuusi  tuntia 
internetin päivittäistä käyttöä muuhun kuin  työ- tai  
opiskelutarkoitukseen.
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OMA EHDOTUKSENI…
 Kiinnitettäisiin enemmän huomiota tapaan, jolla 

nettiä käytetään. Se on mielestäni olennaisempi nettiä käytetään. Se on mielestäni olennaisempi 
kuin netissä vietetty aika:

PSYK
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 Mielihyvää tuottavien klikkausten 
klikkausfrekvenssin (palaan jäljempänä 

 2013

klikkausfrekvenssin (palaan jäljempänä 
tähän) kehittyminen…
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NETTI- JA PELIRIIPPUVUUDENNETTI JA PELIRIIPPUVUUDEN
ONGELMALLISIA SEURAUKSIA

 Erityisesti viimeisimmistä neurotieteen löydöistä 
voidaan todeta, että Internet-pornon sekä voidaan todeta, että Internet pornon sekä 
väkivaltaisten pelien suurkulutus saattaa 
aiheuttaa aivomuutoksia, joista puolestaan 

PSYK
.FI a e aa a vo o s a, jo s a p o es aa  

seuraa erilaisia tuttuja oireita, esimerkiksi: 
 keskittymisvaikeuksia, mielialaongelmia, 

 2013

y , g ,
monenlaisia ahdistusongelmia, 
paniikkihäiriötä, sosiaalisten tilanteiden 

lk  j  kk i i   pelkoa ja pakko-oireita.  
 Nämä ovat tänä päivänä räjähdysmäisesti 

kasvaneita ilmiöitä, jotka luultavasti eivät ole 
muuta kuin ongelmallisen riippuvuuden 

k i  Rii  i  i l  i 43seurauksia. Riippuvuutta vain ei ole tunnistettu.

 Jos hoidamme pelkästään näitä oireita ilman, 
että tunnistamme taustalla olevan riippuvuuden, pp ,
potilas ei tule autetuksi vaan ongelma enemmän 
tai vähemmän jatkuu.

 Nettipornon katselun tai pelien pelaamisen 
lopettaminen voi käyttäjästä tuntua p y j
mahdottomalta, ja hän saattaa siirtyä entistä 
kovempaan, jopa äärimmäiseen materiaaliin. 

PSYK
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 Oma seksuaalinen suoriutuminen voi vaikeutua, 
ja seksuaaliset mieltymykset vääristyä 

 2013

j y y y
radikaalisti.  

 Suhde sopivaan ja ei sopivaan väkivaltaan  Suhde sopivaan ja ei sopivaan väkivaltaan 
vääristyy.
 Moni käyttäjä on kuitenkin onnistunut Moni käyttäjä on kuitenkin onnistunut 

irrottautumaan riippuvuudestaan, jolloin psyykkiset 
ja fyysiset oireet ovat usein helpottaneet ja normaali 44
seksuaalinen ja aggressioon reagointitapa on 
palautunut. 

TIESITTEKÖ?
 Lähes kaikki nuoret pojat (ja yli 50% tytöistä), 

joilla on Internet-yhteys, katselevat Internet-joilla on Internet yhteys, katselevat Internet
pornoa murrosikään mennessä. 

 Useimmat etsivät näitä sivuja jo alle 10-

PSYK
.FI  Useimmat etsivät näitä sivuja jo alle 10-

vuotiaina, kun seksuaalisuus on alkanut kiehtoa 
heitä  

 2013

heitä. 
 Internet-pornoa pidetään huomattavasti 

vastustamattomampana kuin perinteistä pornoavastustamattomampana kuin perinteistä pornoa.
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IHMINEN JÄÄ KOUKKUUN LOPUTTOMAANIHMINEN JÄÄ KOUKKUUN LOPUTTOMAAN
UUTUUDENVIEHÄTYKSEEN

 Australialaistutkimuksen (Koukounas ja Over 
2000) mukaan tämä ei johdu pelkästään 2000) mukaan tämä ei johdu pelkästään 
alastomuuden näkemisestä vaan loputtomasta 
uutuudenviehätyksestä. 

PSYK
.FI e v e ä y ses ä. 

 Tutkimukseen osallistujille näytettiin 22 
pornografista esitystä  

 2013

pornografista esitystä. 
 He reagoivat voimakkaimmin silloin, kun heille 

näytettiin esitys  jota he eivät olleet nähneet näytettiin esitys, jota he eivät olleet nähneet 
aikaisemmin.

46

PSYK
.FI  2013

47

COOLIDGE EFEKTICOOLIDGE EFEKTI
 Luontoäiti on järjestänyt asian siten, että yksi 

koiras hedelmöittää lukuisia suostuvaisia 
naaraita. 

 Jos saatavilla on vain yksi naaras, koiraan 
paritteluaika pitenee vähitellen. 

PSYK
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 Jos naaraat sen sijaan vaihtuvat, parittelu 
kestää vain noin 2 minuuttia ja koiras voi jatkaa, 

 2013

kunnes on täysin uupunut. 
 Efekti tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että p ,

jokainen kuva uudesta naisesta tietokoneen 
ruudulla saa aikaan dopamiinisyöksyn miehen p y y
aivoissa. 

 Nykyajan miehen on mahdollista nähdä 10 48 Nykyajan miehen on mahdollista nähdä 10 
minuutissa enemmän alastomia naisia kuin 
hänen esi-isänsä näkivät koko elämänsä aikana. 



ARMEIJA…
 Viimeisen 15 vuoden aikana ovat voimakkaasti 

lisääntyneet: lisääntyneet: 

 H  f i  k t  l i  

PSYK
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 Huono fyysinen kunto, ongelmia 
mentaalipuolella lykkäys tai vapautus, 
P kki t t t i it

 2013

 Psyykkiset syyt ovat useimmiten:

 Keskittymisvaikeuksia, mielialaongelmia, monenlaisia 
ahdistusongelmia, paniikkihäiriötä, sosiaalisten 
tilanteiden pelkoa ja pakko oireita  tilanteiden pelkoa ja pakko-oireita. 

 Oma havaintoni on, että näistä oireista kärsiviä 
hakeutuu enemmän myös vastaanotoillemme  eikä 49hakeutuu enemmän myös vastaanotoillemme, eikä 
kukaan tule hoidattamaan riippuvuuttaan… 

ONGELMAT KUITENKIN SEURAUSTAONGELMAT KUITENKIN SEURAUSTA
RIIPPUVUUDESTA, EIVÄT SYY SIIHEN

 Jos hoidamme pelkästään oireita ilman, että 
kartoitamme mahdollisen aiheuttajan: kartoitamme mahdollisen aiheuttajan: 
nettiriippuvuus, pornoriippuvuus tai 
peliriippuvuus  hoidon seuraukset jäävät 

PSYK
.FI p pp j

laihoiksi. 
 Tämä saattaisi selittää  miksi näyttää siltä  että 

 2013

 Tämä saattaisi selittää, miksi näyttää siltä, että 
osa potilaista ei oikein hyödy minkäänlaisesta 
hoidosta.hoidosta.
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SALAKAVALASTI KEHITTYVÄ RIIPPUVUUS

S l i i t  I t ti  kä ttäji tä 82%  Suomalaisista Internetin käyttäjistä 82% 
käyttää sitä päivittäin tai lähes päivittäin 
(Tila toke k  2009)  (Tilastokeskus, 2009). 

 Suomalaiset käyttävät Internetiä eniten asioiden 
h it  i ti tää  j  ti d h k  (Ståhl  

PSYK
.FI hoitoon, viestintään ja tiedonhakuun (Ståhle, 

2010:8). 

 2013

 Ståhle (2010:9) tutkimuksen mukaan 92% 8-12-
vuotiaista käyttää Internetiä. 

 Suurin osa aloittaa sen käytön alle 10-vuotiaina. 
 V 2010 16-24v lähes 80% käytti päivittäin.y p
 Yli 99% yli 13 vuotiaista on käyttänyt nettiä 

viimeisen 3kk aikana. 51viimeisen 3kk aikana.

 Tilastokeskuksen  mukaan   vuonna 2009  
suomalaisista 82 % oli käyttänyt internetiä päi-suomalaisista 82 % oli käyttänyt internetiä päi
vittäin tai lähes päivittäin viimeisen kolmen 
kuukauden aikana (Kohvakka 2009). 

PSYK
.FI a e  a a a ( o va a 009). 

 Vuonna 2008 Suomi kuului Euroopan seitsemän 
johtavan internetmaan joukkoon  Näissä maissa 

 2013

johtavan internetmaan joukkoon. Näissä maissa 
käyttö on omaksuttu nopeasti: verkossa hoi-
detaan sosiaalisia suhteita,  asioidaan viran-detaan sosiaalisia suhteita,  asioidaan viran
omaisten kanssa ja tehdään ostoksia.
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 Internetissä keskustellaan usein jo ennestään  Internetissä keskustellaan usein jo ennestään 
tuttujen ihmisten kanssa. 

 Siellä voi muodostua hyvin läheisiä   Siellä voi muodostua hyvin läheisiä, 
luottamuksellisia ja merkityksellisiä 
ihmissuhteita  ihmissuhteita. 

 Vuorovaikutus on Internetissä usein vaihtuvaa, 
nopeaa  levotonta ja epävarmaa  

PSYK
.FI nopeaa, levotonta ja epävarmaa. 

 Internet kasvattaa monimuotoiseen 
teknologiavälitteiseen vuorovaikutukseen  mikä 

 2013

teknologiavälitteiseen vuorovaikutukseen, mikä 
on nykyiselle kasvattajasukupolvelle vieraampi 
vuorovaikutusmuoto  vuorovaikutusmuoto. 

 Verkon suosio toisaalta asettaa kouluille 
h t  t li ik  t öt j  lk  i dä haasteen, tulisiko työtapoja alkaa viedä 
enemmän verkkoon, jossa toimiminen ja 
vuorovaikutusmuodot houkuttelevat ja 53vuorovaikutusmuodot houkuttelevat ja 
motivoivat opiskelijoita? 

JÄÄDÄ KOUKKUUN ASIAAN  JOHON PÄÄSEEJÄÄDÄ KOUKKUUN ASIAAN, JOHON PÄÄSEE
KÄSIKSI NETIN KAUTTA… VAI JÄÄDÄ
KOUKKUUN ITSE VERKKOON??KOUKKUUN ITSE VERKKOON??
 Monet tietokoneeseen liittyvät asiat voivat olla  Monet tietokoneeseen liittyvät asiat voivat olla 

voimakkaasti riippuvuutta aiheuttavia. (Airola & 
Tarsalainen  2005:112)  

PSYK
.FI Tarsalainen, 2005:112). 

 Kansainvälisten tutkimusten mukaan varhaisen 
iän rahapelien pelaaminen on yhteydessä 

 2013

iän rahapelien pelaaminen on yhteydessä 
aikuisiässä esiintyvään peliriippuvuuteen. 
N ll  tt  d t  ik i t  h l i   Nuorelle saattaa muodostua aikuista helpommin 
ja nopeammin rahapeliongelma, kuitenkaan 
ongelmasta selviytymiseen ei välttämättä mene ongelmasta selviytymiseen ei välttämättä mene 
nuorella yhtä kauan. 
V kk  it ää  ö  k k tt 54

 Verkko itsessään myös koukuttaa…



 Nuorella peliongelma saattaa myös liittyä 
johonkin elämänvaiheeseen ja ongelma voi johonkin elämänvaiheeseen ja ongelma voi 
kadota nuoren elämään ilmaantuessa jokin muu 
mielenkiintoinen tekemisen kohde  (Taskinen mielenkiintoinen tekemisen kohde. (Taskinen 
2007:17). 
T tki t  k  S  l t  lj   Tutkimusten mukaan Suomessa pelataan paljon 
rahapelejä ja ongelmapelaajia on kolme 
prosenttia aikuisväestöstä  

PSYK
.FI prosenttia aikuisväestöstä. 

 Kolmasosa näistä ongelmapelaajista kärsii 
lihi t  j k   k  ii häi iö  

 2013

pelihimosta, joka on vakava riippuvuushäiriö. 
(Kaasinen, Halme & Alho, 2009.) 
R h l i  i i i I  k i   Rahapeleistä erityisesti Internet pokeri on 
lisännyt suosiotaan myös Suomessa 

l j ää i  k k i k t i t  ll  pelaajamäärien kaksinkertaistuessa alle 
vuodessa. 
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SOSIAALINEN RIIPPUVUUS

Internetin käyttöön voi muodostua niin sanottu 
sosiaalinen riippuvuus, jossa reaalimaailman sosiaalinen riippuvuus, jossa reaalimaailman 
aktiviteetti ja ihmissuhteet korvataan 
virtuaalisilla. 

PSYK
.FI v aa s a. 

Tällöin nuori voi ajautua kehityksensä kannalta 
todelliseen psyykkiseen vaaraan luottaessaan 

 2013

todelliseen psyykkiseen vaaraan luottaessaan 
Internet tuttavuuksien luotettavuuteen ja 
pyyteettömyyteen. (Kokko, 2012:21.)pyyteettömyyteen. (Kokko, 2012:21.)
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 Usein toistuva Internet-pornon käyttö muuttaa 
aivoja. Virtuaalipornon suurkuluttaja viettää j p j
paljon aikaa yksinään; katseluun liittyy 
tirkistelyä (voyeurismia), jatkuvaa klikkaamista, 
uusien näkymien etsimistä, järkyttymistä ja 
yllättymistä. 

 Eräs nuori kaveri on kysynyt osuvasti, olemmeko 
me ensimmäinen sukupolvi, joka masturboi 

PSYK
.FI 

vasemmalla kädellä.
 Todellisessa elämässä seksuaalisuuteen liittyy 

 2013

yy
seurustelua, koskettelua, tuoksuja, feromoneja, 
emotionaalista yhteyttä ja keskinäistä y y j
vuorovaikutusta. Nämä elementit puuttuvat 
Internet-pornosta. Mitä tapahtuu sitten, kun 
pornoon tottunut mies tapaa todellisen 
kumppanin? Tutkijat eivät tunne asiaa kovin 57
hyvin. 

MIESTEN LISÄÄNTYNYT HALUTTOMUUS

 Monet kollegat jakavat havaintoni, että 
vastaanotolle hakeutuu useita pareja, joissa vastaanotolle hakeutuu useita pareja, joissa 
nainen valittaa, ettei mieheltänsä saa.

 Myös hakeutuu miehiä  joilla erektiohäiriö ja 

PSYK
.FI  Myös hakeutuu miehiä, joilla erektiohäiriö ja 

vain vähäinen vaste viagraan.

 2013
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 Kiihottumisriippuvuuden oireet ovat samanlaisia 
kuin ADHD-häiriössä, sosiaalisten tilanteiden kuin ADHD häiriössä, sosiaalisten tilanteiden 
pelossa, masennuksessa, keskittymisongelmissa, 
esiintymispelossa, pakko-oireisessa häiriössä ja 

PSYK
.FI es y spe ossa, pa o o e sessa ä össä ja 

monissa muissa häiriöissä. 
 Terveydenhoidon ammattilaiset olettavat usein  

 2013

 Terveydenhoidon ammattilaiset olettavat usein, 
että kyseiset häiriöt aiheuttavat erilaisia päihde-
ja riippuvuusongelmia. Entäpä jos oireet ja riippuvuusongelmia. Entäpä jos oireet 
johtuvatkin riippuvuudesta? 

 Tästä seuraa  että määrätään hoitoja (lääkkeitä  Tästä seuraa, että määrätään hoitoja (lääkkeitä 
tai/ja psykoterapiaa) kysymättä, missä määrin ja 
miten he käyttävät nettiä ja eritoten nettipornoa. 59miten he käyttävät nettiä ja eritoten nettipornoa. 

EIHÄN SEKSI OLE VAARALLISTA…EIHÄN SEKSI OLE VAARALLISTA…
 Joidenkin voi olla vaikea uskoa, että ,

seksuaalinen toiminta voisi kehittyä 
ongelmalliseksi riippuvuudeksi. 

 Internet-porno ei kuitenkaan ole oikeaa 
seksuaalisuutta. Virtuaaliporno on yhtä kaukana 

PSYK
.FI p y

normaalista seksuaalisuudesta kuin nykyajan 
videopelit ovat tammipelistä. 

 2013

 Alastomien kehon osien katselu tietokoneen 
näytöltä ei suojaa kiihottumisriippuvuudelta. y j pp

 Hollantilaistutkimuksessa (Meerkerk ym. 2006) 
todettiin, että kaikesta Internetissä todettiin, että kaikesta Internetissä 
tapahtuvasta toiminnasta porno aiheuttaa eniten 
riippuvuutta. 60pp v a. 



MUUTKIN MIELIHYVÄN LÄHTEET
KOUKUTTAVAT…KOUKUTTAVAT…
 Ihmisen mielihyvä- ja palkkiojärjestelmä 

(reward circuit) on kehittynyt sellaiseksi, että (reward circuit) on kehittynyt sellaiseksi, että 
normaalisti tavoittelemme luonnollisia 
mielihyvän lähteitä. y

 Näitä ovat esimerkiksi ruoka, seksuaaliset 
kokemukset ja yhteys toisiin ihmisiin  

PSYK
.FI kokemukset ja yhteys toisiin ihmisiin. 

 Luonnollisen mielihyvän äärimmäiset muodot 
saavat kuitenkin helposti ylivallan: kaloripitoiset 

 2013

saavat kuitenkin helposti ylivallan: kaloripitoiset 
ruuat ja yhä uudet seksikkäät videon pätkät 
aiheuttavat ylimääräisen dopamiinivirtauksen  aiheuttavat ylimääräisen dopamiinivirtauksen. 

 Liian suuri määrä dopamiinia voi syrjäyttää 
luonnollisen kylläisyysmekanismin  luonnollisen kylläisyysmekanismin. 
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 Johnson ja Kenny (2010) totesivat, että kun 
rottien annetaan mitenkään rajoittamatta syödä rottien annetaan mitenkään rajoittamatta syödä 
roskaruokaa, lähes kaikki niistä ahmivat itsensä 
lihaviksi. 

PSYK
.FI av s . 

 Lihottavaa ruokaa (makeita kuorrutteita, 
makkaroita ja juustokakkua) vapaasti saaneet 

 2013

makkaroita ja juustokakkua) vapaasti saaneet 
rotat lihoivat merkittävästi enemmän verrattuna 
normaaliruokaa saaneisiin rottiin.normaaliruokaa saaneisiin rottiin.

62

 Samasta ilmiöstä on kyse myös siinä, että 
neljällä viidestä amerikkalaisesta on ylipainoa ja neljällä viidestä amerikkalaisesta on ylipainoa ja 
puolet heistä on lihavia. 

 Toisin sanoen he ovat riippuvaisia ruuasta  

PSYK
.FI  Toisin sanoen he ovat riippuvaisia ruuasta. 

 Luonnollisiin mielihyvää tuottaviin asioihin 
verrattuna päihteet kuten kokaiini ja alkoholi 

 2013

verrattuna päihteet – kuten kokaiini ja alkoholi –
aiheuttavat riippuvuutta pienemmälle osalle 
käyttäjistä  ovat nämä sitten rottia tai ihmisiä  käyttäjistä, ovat nämä sitten rottia tai ihmisiä. 
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RIIPPUVUUS MUUTTAA AIVOJA

 Liiallinen krooninen kulutus/käyttö
 (dopamiinipiikit) (dopamiinipiikit)
 ↓

PSYK
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 Ahmimismekanismi
 (Delta-FosB kasaantuu)

 2013

 ↓
 Himo saada lisää  Himo saada lisää 

 Ki  j tk  j  j tk  j  j tk  j  j tk Kierre jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu…
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SEURAUKSIA…
 Jatkuva käyttö
 ↓ ↓
 Aivomuutokset:

PSYK
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 1. Mielihyväreaktion turtuminen
 2. Hyperreaktiivisuus pornoon

 2013

 3. Tahdonvoiman mureneminen
 4. Psyykkiset ja somaattiset oireet 4. Psyykkiset ja somaattiset oireet
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 Eräs ensimmäisistä muutoksista on se, että 
jokapäiväiset mielihyvän lähteet eivät enää jokapäiväiset mielihyvän lähteet eivät enää 
tyydytä nettipornosta riippuvaiseksi tullutta 
henkilöä  henkilöä. 

 Muut samanaikaiset fyysiset muutokset aivoissa 
t h kilö  i  tti  h i  saavat henkilön reagoimaan nettipornoon hyvin 

voimakkaasti: kaikki muu elämässä vaikuttaa 
ikävystyttävältä  mutta nettiporno on 

PSYK
.FI ikävystyttävältä, mutta nettiporno on 

superjännittävää. Sama koskee pelejä, jos on 
niihin jäänyt koukkuun  tai mitä muuta tahansa 

 2013

niihin jäänyt koukkuun, tai mitä muuta tahansa 
tietokoneella tehtävää koukuttajaa. 

 Lopulta henkilön tahdon oima murenee  kun  Lopulta henkilön tahdonvoima murenee, kun 
etuotsalohkon kuoressa (prefrontal cortex) 
tapahtuu muutoksia  Samat aivomuutokset ja tapahtuu muutoksia. Samat aivomuutokset ja 
Delta-FosB:n kasaantuminen liittyvät myös 
muihin riippuvuuksiin  esimerkiksi huume ja 66muihin riippuvuuksiin, esimerkiksi huume- ja 
peliriippuvuuteen. 



MIKSI KUKAAN HALUAISI LOPETTAA??
 Sexual Medicine -yhdistyksen johtaja, kiteyttää 

asian näin: 
 ”Ilmiö alkaa siten, että reagointi pornosivuihin 

heikkenee. Sen jälkeen tapahtuu yleinen libidon 
lasku, ja lopulta erektio tulee mahdottomaksi.” 

 1) Kyse on klassisesta riippuvuusprosessista, 

PSYK
.FI 

asteittaisesta aistien turtumisesta. 
 2) Internet-porno eroaa laadultaan suuresti esim. 

 2013

) p
Playboy-lehdestä. Nuorten miesten laajalle 
levinneitä erektio-ongelmia ei ole tavattu 
koskaan aikaisemmin. 

 3) Erektio-ongelmat ovat ainoa oire, joka saa ) g , j
nuoret miehet kiinnittämään huomiota asiaan. 

 Mitä muita vähemmän merkittäviä oireita he 67 Mitä muita vähemmän merkittäviä oireita he 
eivät huomaa??? 

 Useimmat tajuavat niiden olemassaolon vasta 
lopetettuaan pornon katselun.lopetettuaan pornon katselun.

 ”Olen käynyt psykologien ja psykiatrien 
vastaanotoilla viimeisten 8 vuoden ajan  Minulla 

PSYK
.FI vastaanotoilla viimeisten 8 vuoden ajan. Minulla 

on diagnosoitu masennus, vaikeita sosiaalisia 
pelkoja  vakavia muistiongelmia ja joitakin muita 

 2013

pelkoja, vakavia muistiongelmia ja joitakin muita 
häiriöitä. Olen kokeillut useita lääkkeitä, 
keskeyttänyt opinnot kahdessa oppilaitoksessa, keskeyttänyt opinnot kahdessa oppilaitoksessa, 
saanut potkut kahdesta työpaikasta ja juonut 
viinaa sekä polttanut pilveä sosiaalisten pelkojen p p p j
lievittämiseksi. ”
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 ”Useat naiset ovat lähestyneet minua, mutta he 
 h i  i  k  i i i ovat häipyneet pian uskomattoman omituisuuteni 

takia. Olen ollut riippuvainen kovasta pornosta 
14 ti t  lähti  P i  ii  d  ik  14-vuotiaasta lähtien. Parin viime vuoden aikana 
minulla on ollut erektio-ongelmia ja totesin, että 

g l i   ongelmani on porno. 
 Lopetin sen käytön täysin kaksi kuukautta sitten. 

S  li h i  ik    d ll  k i  

PSYK
.FI Se oli hyvin vaikeaa, mutta se todella kannatti. 

Erektio on palautunut ja olen sen jälkeen pystynyt 
l tt  ö  t äiht t

 2013

lopettamaan myös muut päihteet.
 Ahdistukseni on myös mennyttä. Muistini ja 

k ki i k k i  i  k i  k k  keskittymiskykyni ovat terävämpiä kuin koskaan. 
 Vedän naisia puoleeni magneetin tavoin. Vai 

vetävätkö naiset nykyään minut puoleensa? 
 Uskon todella, että sain kokea 69

uudestisyntymisen, uuden mahdollisuuden 
elämässä.”

TOIPUMISEN KESTO
 Vanhemmat miehet 2 kk
 Nuoret miehet 4 5 kk Nuoret miehet 4 – 5 kk
 Erikoinen tosiasia on, että kaksikymppiset 

t i h t i ät d  kti l i t  nuoret miehet eivät vapaudu erektio-ongelmista 
yhtä nopeasti kuin vanhemmat miehet. 
N t i h t t i t  ih tt i t  

PSYK
.FI 

 Nuoret miehet toipuvat pornon aiheuttamista 
erektio-ongelmista 4-5 kuukaudessa, kun taas 
iäkkää ät t it t iih  i  2 k k tt  

 2013

iäkkäämmät tarvitsevat siihen vain 2 kuukautta. 
 Miten on mahdollista, että tämä onnistuu 

ii ik i l  i  k i  viisikymppiseltä paremmin kuin 
kaksikymppiseltä?  
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IHMISELLÄ EI OLE LAAJAKAISTA-AIVOT

 Vastaus on siinä, että vaikka vanhempi mies olisi 
harrastanut pornon katselua netistä harrastanut pornon katselua netistä 
huomattavastikin pitempään kuin nuorempi 
mies  hän ei aloittanut pornon katselua mies, hän ei aloittanut pornon katselua 
Internetin sivuilla. 

 Tiedämme  että tämä seikka on avainmuuttuja  

PSYK
.FI  Tiedämme, että tämä seikka on avainmuuttuja, 

koska vanhemmilla miehillä ei ollut samanlaisia 
seksuaalisia ongelmia ennen kuin heillä oli 

 2013

seksuaalisia ongelmia ennen kuin heillä oli 
käytettävissään nopea Internet-yhteys. 

 Nykyajan teini ikäiset nuoret sen sijaan  Nykyajan teini-ikäiset nuoret sen sijaan 
aloittavat nopeilla yhteyksillä samaan aikaan, 
kun heidän aivonsa tuottavat eniten dopamiinia kun heidän aivonsa tuottavat eniten dopamiinia 
ja aivojen neuroplastisuus on suurimmillaan. 

 H  t ill i  ö  ltt i i  ii k ill  71
 He ovat silloin myös altteimpia riippuvuuksille. 

KLIKKAAMINEN KOUKUTTAA…
 Internet tarjoaa mahdollisuuden loputtomaan 

uutuudenviehätykseen toisin kuin y
perinteisemmät mediat.

 Klikkaus ja klikkausfrekvenssin kehittyminen  Klikkaus ja klikkausfrekvenssin kehittyminen 
olisi minusta tärkein muuttuja tutkittaessa 
internetriippuvuuden kehittymistä.

PSYK
.FI pp y

 Montako välilehteä on samaan aikaan auki? 
 Miten pitkään jaksaa lukea yhtä sivua ennen 

 2013

 Miten pitkään jaksaa lukea yhtä sivua ennen 
kuin klikkaa seuraavan auki?

 Mitä enemmän on dopamiinipiikkejä  Mitä enemmän on dopamiinipiikkejä 
aikaansaavia klikkauksia tunnissa, sitä 
riippuvaisempaa on netinkäyttö  riippuvaisempaa on netinkäyttö. 
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RIIPPUVUUDEN HOITO KANNATTAA…
 Aivojen plastisuudesta johtuen häiriöt ja oireet 

voivat korjaantua pelkästään käytöstä j p y
muuttamalla. 

 Sen jälkeen kun ongelmallisesta pelaamisesta tai  Sen jälkeen kun ongelmallisesta pelaamisesta tai 
nettipornosta tai ylenpalttisesta somen käytöstä 
tms. luovutaan

PSYK
.FI 

 Odotettavissa rajuja vieroitusoireita, joihin ei 
kumminkaan kuole… Normaali tunneherkkyys 

 2013

kumminkaan kuole… Normaali tunneherkkyys 
palautuu Aivot alkavat etsiä sellaista 
mielihyvää ja palkkioita, joita varten mielihyvä-y j p , j y
ja palkkiojärjestelmät ovat alun perin 
kehittyneet: esimerkiksi ystävällinen y y
vuorovaikutus ja kumppanuus todellisessa 
elämässä. 73

 Psyykkiset ja somaattiset oireet häviävät.

NÄISTÄ ASIOISTA PITÄÄ PUHUA

 Samalla, kun opetetaan / opitaan netin käyttöä ja 
pelaamista tietokoneella, tulisi näistä asioista pelaamista tietokoneella, tulisi näistä asioista 
puhua lasten, nuorten ja aikuisten kanssa ilman 
kiihkoa, asiallisesti.

PSYK
.FI oa, as a ses .

 Koulussa, kotona, ja muuallakin.
 Ammattilaisten kannattaa rutiininomaisesti 

 2013

 Ammattilaisten kannattaa rutiininomaisesti 
kartoittaa/ seuloa mahdollisen salakavalasti 
kehittyneen netti tai peliriippuvuuden kehittyneen netti- tai peliriippuvuuden 
mahdollisuutta ennen kuin alkaa hoitamaan 
psyykkisiä tai psykosomaattisia ongelmia psyykkisiä tai psykosomaattisia ongelmia 
muutoin.
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NETTIKETTI

 Suomessa vietettiin helmikuussa 2007 neljännen 
kerran tietoturvapäivää. Tällöin suomalaiset kerran tietoturvapäivää. Tällöin suomalaiset 
internetoperaattorit päivittivät yhdessä alalla 
toimivien palveluntarjoajien, sisällöntuottajien ja 

PSYK
.FI o v e  pa ve a joaj e , s sä ö o aj e  ja 

järjestöjen kanssa netiketin. 
 Samalla he loivat lapsille ja nuorille oman 

 2013

 Samalla he loivat lapsille ja nuorille oman 
Nuorten netiketin. (Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto, 2007b.)Lastensuojeluliitto, 2007b.)

 Nuorten netiketti koostuu viidestä eri 
pääsäännöstä  jotka on syytä opetella  pääsäännöstä, jotka on syytä opetella. 
(Mannerheimin Lastensuojeluliitto, 2007c.)
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1. "MINULLA ON OIKEUS
YKSITYISYYTEENI" (MANNERHEIMINYKSITYISYYTEENI (MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITTO, 2007C).

 Omien yhteystietojen luovuttamista kannattaa 
harkita tarkkaan. Omia henkilötietoja ei saa harkita tarkkaan. Omia henkilötietoja ei saa 
ilmoittaa kenelle tahansa. Sama pätee 
valokuviin. Annettuja tietoja ja valokuvia ei 

PSYK
.FI va o v . e ja e oja ja va o v a e  

koskaan saa poistumaan internetistä.
 Myös oma salasana on vain oma salasana  joka ei 

 2013

 Myös oma salasana on vain oma salasana, joka ei 
kuulu edes parhaimmalle ystävälle. Salasanan 
joutuminen vääriin käsiin saattaa aiheuttaa joutuminen vääriin käsiin saattaa aiheuttaa 
todellisia hankaluuksia myöhemmin. 
Salasanakaappari voi lähetellä viestejä tai pp j
vaikkapa tehdä suuria ostoksia toisen nimissä.
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2  MINULLA ON OIKEUS OLLA RAUHASSA2. MINULLA ON OIKEUS OLLA RAUHASSA.
 Kaikki eivät välttämättä ole sitä mitä antavat 

ä tää l  H ij i  i t ti  ymmärtää olevansa. Huijaaminen internetin 
välityksellä on naurettavan helppoa.
N i i  i  i i    Nettituttavien tapaamiseen ei tarvitse suostua, 
jos ei halua. Jos kuitenkin tapaamisen haluaa 
t t tt  t l  t i  tt  k  j k  

PSYK
.FI toteuttaa, tulee tapaamiseen ottaa mukaan joku 

luotettava hyvä ystävä tai vanhempi. 
T i  itää ö  i  j lki ll  ik ll

 2013

Tapaaminen pitää myös sopia julkiselle paikalle.
 Jos internetissä törmää johonkin asiaan, joka on 

 i l ä l  i li  i omasta mielestä pelottava, vastenmielinen tai 
muuten vain askarruttava, voi tästä kertoa heti 

h ill  t i tt j ll  Li äk i j  h  vanhemmille tai opettajalle. Lisäksi jos huomaa 
kiusaamista, on tästäkin syytä heti kertoa 
etee äi  joko a he ille tai i to  77eteenpäin joko vanhemmille tai sivuston 
ylläpitäjälle.

3. MINUA EI SAA HUIJATA

 Vaikka internet onkin hyvä tiedonhaun väline, 
on muistettava, ettei kaikki sieltä löytyvä tieto on muistettava, ettei kaikki sieltä löytyvä tieto 
ole totta. Yliopiston tutkimukselta näyttävä 
teksti saattaakin olla täyttä palturia. 

PSYK
.FI e s  saa aa  o a äy ä pa a. 

Lähdekritiikin harjoittaminen on taito, jota 
kannattaa kehittää.

 2013

 Lisäksi jos jokin asia vaikuttaa liian hyvältä 
ollakseen totta, se luultavasti ei pidä ollakseen totta, se luultavasti ei pidä 
paikkaansa. Jos löytää todella mehevän 
tarjouksen verkkokaupasta ja vähänkin epäilee j p j p
sen paikkansapitävyyttä, kannattaa kauppa 
jättää tekemättä. 78j



4  MUILLAKIN NETINKÄYTTÄJILLÄ ON4. MUILLAKIN NETINKÄYTTÄJILLÄ ON
TUNTEET

 Internetissä tavatut henkilöt ovat oikeita ihmisiä 
siinä missä itsekin on. Heitä pitää siis kohdella siinä missä itsekin on. Heitä pitää siis kohdella 
sen mukaisesti. Hyvät tavat eivät maksa mitään 
ja ne antavat kaikille hyvän mielen.

PSYK
.FI ja e a ava  a e yvä  e e .  2013
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5. MINULLA ON OIKEUS LUOMUKSEENI

 Ilman lupaa ei internetissä saa julkaista mitään 
teoksia. Teoksia ovat mm. valokuvat, levyjen teoksia. Teoksia ovat mm. valokuvat, levyjen 
kannet, runot, julisteet yms. Jos valokuvassa, 
jonka haluat julkaista, esiintyy toinenkin 

PSYK
.FI jo a a a  j a s a, es yy o e  

henkilö, täytyy julkaisemiseen saada hän 
lupansa

 2013

p
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LAKI JA INTERNET
I i  i i   l i  k i  ik   Internetissä toimivat samat lait kuin oikeassa 
elämässäkin. Se mikä, on laitonta internetin 

lk l ll   l it t  ö  i t ti ä  ulkopuolella, on laitonta myös internetissä. 
 Säännökset, jotka voivat tulla kyseeseen 

i i   i i l i  internetissä ovat: viestintäsalaisuus, 
henkilötietojen suoja, kunnianloukkaus ja 
k it i lä ää l kk  ti d  l ittä i  

PSYK
.FI yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, 

rasismi, sukupuolisiveellisen aineiston 
l ittä i  j  h ll it  t kijä ik  j  

 2013

levittäminen ja hallussapito, tekijänoikeus ja 
tavaramerkit, häirintä verkossa, hakkerointi, 
virusten ja muiden haittaohjelmien kirjoitus ja virusten ja muiden haittaohjelmien kirjoitus ja 
levitys ja sähköpostimainonta. 

Vi ti tä l i d  ii ii  k l t t lli   Viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvat tavallisen 
postin lisäksi myös sähköpostiviestit. 
Sähköpostiviestit ovat rinnastettavissa tavalliseen 81Sähköpostiviestit ovat rinnastettavissa tavalliseen 
postiin, joita ei saa lukea kuin henkilö, jolle viesti on 
osoitettu.

 Omia henkilötietojaan ei saa kevein perustein antaa 
internetissä. Samoin muiden henkilöiden 
h kil i j  k i  i ll i i  il  henkilötietojen kerääminen tai ylläpitäminen ilman 
heidän lupaansa tai ilman laillista perustetta on 
kiellettyä  kiellettyä. 

 Internetissä kannattaakin miettiä erittäin 
tarkkaan mitä keskustelupalstoilla kirjoittaa  tarkkaan mitä keskustelupalstoilla kirjoittaa. 
Herjaavat tai kunniaa loukkaavat sanat voivat 
johtaa kunnianloukkaussyytteeseen

PSYK
.FI johtaa kunnianloukkaussyytteeseen.

 Kunnianloukkauksena pidetään rikoslain 24 luvun 
yhdeksännen pykälän mukaan sitä, jos "esittää 

 2013

yhdeksännen pykälän mukaan sitä, jos esittää 
toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että 
teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai 
kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa 
halveksuntaa". (Rikoslaki 9.6.2000/531.)

I  i l   i d  kk    Internet ei ole vapaan tiedon "mekka", vaan 
sieltä löytyvät tiedot ja kuvat ovat yhtälailla 
t kijä ik d ll  j tt j  k i  ki j i ki 82tekijänoikeudella suojattuja kuin kirjoissakin.

2.2.4 LIIKUNTA-ADDIKTI

2

. .  U

25.3.2014

 Riippuvuus liikuntaan on yleensä positiivinen, 
terveyttä edistävä asia. Mielihyvähormoneiden 

83

y y
merkitys.

 Häiriöksi riippuvuus muodostuu silloin, kun 
harjoitteleminen muuttuu pakonomaiseksi, kun 
se uhkaa liikkujan terveyttä tai haittaa hänen 
lähi ht it  t i t  lä ää ä  lähisuhteitaan tai muuta elämäänsä. 
Harjoittelun keskeyttäminen vamman tai muun 
syyn vuoksi aiheuttaa selkeitä vieroitusoireita  

PÄI
VI 

syyn vuoksi aiheuttaa selkeitä vieroitusoireita, 
kuten ärtymystä ja muita psyykkisiä oireita.

VI 
PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN

2.2.4 LIIKUNTA-ADDIKTI

2

. .  U

25.3.2014

 Altistaa niin kilpailijan kuin harrastajan 
vammautumisille. Aiheuttaa mm. erilaisia 

84revähtymiä, rasitusmurtumia ja mustelmia. 
Tavallista, että vammautunut ei noudata hoito-
j  k t t hj it  Rii  j  ja kuntoutusohjeita. Riippuvuus ajaa 
harrastamaan liikuntaa myös sairaana tai 
krapulaisenakrapulaisena.

 Voi altistaa erityisesti  keski-ikäisten miesten 
äkillisille sydänkuolemille

PÄI
VI 

äkillisille sydänkuolemille.
 Altistaa hormonien ja muiden dopingaineiden 

säännölliseen käyttöön. VI 
PEK
KAL

A-

säännölliseen käyttöön.

SAA
REL
AIN
EN



2.2.4 LIIKUNTA-ADDIKTI

2

. .  U

25.3.2014

 Anoreksiaan ja muihin syömishäiriöihin liittyy 
usein pakonomaista liikuntaa tavoitteena hallita 

85

p
painoa. Liikunta  on kuitenkin tällöin toissijaista 
ja painonpudotus pakonomaista.

 Varsinaisessa liikunta-addiktiossa tilanne on 
päinvastainen: liikunta on ensisijaista ja painon 
äh tä i  k d i tvähentäminen sekundaarista.

 Em. erottelu tärkeää, koska primaariseen 
liikuntariippuvuuteen ei välttämättä liity 

PÄI
VI 

liikuntariippuvuuteen ei välttämättä liity 
syömishäiriöille tavallisia persoonallisuuden 
piirteitä, kuten perfektionismia, vaikeutta VI 

PEK
KAL

A-

piirteitä, kuten perfektionismia, vaikeutta 
ilmaista vihamielisiä tunteita ja 
depressioalttiutta.

SAA
REL
AIN
EN

2.2.4 LIIKUNTA-ADDIKTI

2

. .  U

25.3.2014

 Hoito perustuu pitkälti omalle oivallukselle ja 
tarpeellisille muutoksille harjoittelussa. 86

tarpeellisille muutoksille harjoittelussa. 
Havahtuminen siihen, ettei harjoittelu tuo enää 
mitään iloa tai että harjoittelu aiheuttaa ää  oa a  e ä a jo e  a e aa 
terveydelle vakavia vammoja. Yleensä 
havahtuminen tapahtuu vasta sitten, kun p ,
elimistö pettää.

 Hoidossa sovelletaan muiden 

PÄI
VI 

 Hoidossa sovelletaan muiden 
riippuvuussairauksien hoitomuotoja, ei yhtä 
selkeää linjaa. Moniammatillisuus. VI 

PEK
KAL

A-

j

SAA
REL
AIN
EN

2.2.5 SEKSIRIIPPUVUUS
2

. .5 S S R UVUUS
25.3.2014

 Tärkeää muistaa, että hyvin erilaisia 
käyttäytymismalleja voi esiintyä hallittuina, 

87

y y y j y ,
normaaliin seksuaaliseen käyttäytymiseen 
liittyvinä toimintoina. Olennaista on toiminnan 

k i  j  h it lli  kä k ilö   pakonomaisuus ja haitallisuus sekä yksilön oma 
kokemus riippuvuudesta ja halu muuttaa 
käyttäytymistäkäyttäytymistä.

 Seksiriippuvuudelle on tyypillistä 
pakkomielteiset ajatukset ja ahdistusta ja 

PÄI
VI 

pakkomielteiset ajatukset ja ahdistusta ja 
häpeää aiheuttavat toiminnot, joita henkilö 
pyrkii salaamaan.

VI 
PEK
KAL

A-

py

SAA
REL
AIN
EN

2.2.5 SEKSIRIIPPUVUUS

2

. .5 S S R UVUUS

25.3.2014

 Pakonomainen itsetyydytys
 Pakkomielteinen eroottisen materiaalin ja pornografian 

hankkiminen ja käyttö 88hankkiminen ja käyttö
 Sähköisten seksipalvelujen hallitsematon käyttö
 Jatkuva partnerien vaihtaminenp
 Pakonomainen prostituution käyttö
 Toistuvat anonyymit seksisuhteet tuntemattomien kanssa, 

etenkin poikkeavissa paikoissaVaarallinen seksietenkin poikkeavissa paikoissaVaarallinen seksi
 Jatkuva seksibaarien, -ravintoloiden ja –

hierontapalveluiden käyttö

PÄI
VI 

 Pakonomainen tirkistely, samanaikainen masturbointi
 Toistuva itsensä paljastelu
 Ihmisten koskettelu lu attomasti VI 

PEK
KAL

A-

 Ihmisten koskettelu luvattomasti 
kiihottumistarkoituksessa, yritetään naamioida vahingoksi

 Toistuva seksuaalinen väkivalta
SAA
REL
AIN
EN

2.2.5 SEKSIRIIPPUVUUS

2

. .5 S S R UVUUS

25.3.2014

seksiriippuvuuden kehittyminen:
 Synnylle on olemassa erilaisia selitysmalleja 

89koulukunnasta ja tieteenalasta riippuen
 Riippuvuuskäyttäytyminen alkaa tyypillisesti jo 

nuoruudessa tai varhaisaikuisuudessa  luonteeltaan nuoruudessa tai varhaisaikuisuudessa, luonteeltaan 
lisääntyvä 

 Miehillä yleisempää kuin naisilla. Joidenkin tutkimusten 
mukaan kolmea miesaddiktia kohden on yksi naisaddikti

 Jännityksen tavoittelu
F i l i  kiih tt i  j  i  t itt l

PÄI
VI 

 Fysiologisen kiihottumisen ja orgasmin tavoittelu
 Valta
 Epätoivoinen yhteyden haku toiseen ihmiseen  puuttuneen VI 

PEK
KAL

A-

 Epätoivoinen yhteyden haku toiseen ihmiseen, puuttuneen 
rakkauden kompensointi

 Tapa tulla toimeen sisäisen kärsimyksen kanssa, huomio 
SAA
REL
AIN
EN

pois kielteisistä ajatuksista

2.2.5 SEKSIRIIPPUVUUS

2

. .5 S S R UVUUS

25.3.2014

esiintyvyys:
 Määrällistä esiintyvyyttä hankala arvioida, 

90

y yy ,
koska seksin ”liiallisuutta” ei voida mitata 
objektiivisesti

 Mää älli k i j k i hd t tt  k i   Määrälliseksi rajaksi ehdotettu seksin 
harrastamista lähes päivittäin tai itsetyydytystä 
useita kertoja päivässäj p

 Olennaista em. Kriteerit, jotka kertovat 
riippuvuuden ilmenemisestä

PÄI
VI 

komorbiditeetti:
80 %:lla seksiriippuvuuteen taipuvaisilla on 

todettu päällekkäisiä riippu uuksia  kuten VI 
PEK
KAL

A-

todettu päällekkäisiä riippuvuuksia, kuten 
päihde- ja lääkeaineriippuvuus, syömishäiriöt, 
työnarkomania ja pakonomainen shoppailu

SAA
REL
AIN
EN

y j p pp
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seuraukset:
 Hyvin samankaltaisia muiden riippuvuuksien 91 Hyvin samankaltaisia muiden riippuvuuksien 

kanssa, kuten ongelmat ihmissuhteissa, 
mielenterveyden ongelmat  taloudelliset mielenterveyden ongelmat, taloudelliset 
ongelmat, maineen ja työn menettäminen 
(etenkin naisilla)(etenkin naisilla)

 Erityisenä seurauksena seksiteitse tarttuvien 
infektioiden riski  Yhtäaikainen 

PÄI
VI 

infektioiden riski. Yhtäaikainen 
päihderiippuvuus lisää riskiä selvästi.

VI 
PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN

2.2.5 SEKSIRIIPPUVUUS
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hoito: 
 Hoidetaan kognitiivisella terapialla, pari- ja 

92perheterapialla, psykoterapialla ja ryhmäterapialla
 Kognitiivisessa terapiassa pyritään siihen, että ihminen 

tiedostaa ja ymmärtää tilanteensa ja tiedostaa ja ymmärtää tilanteensa ja 
riippuvuuskäyttäytymiseen johtavat tekijät  ja voi tätä 
kautta opetella uuden käyttäytymismallin

 Käyttäytymisterapiassa pyritään vähentämään 
seksuaalisen ärsykkeen kiihottavuutta ja parantamaan 
impulssikontrollia

PÄI
VI 

p
 Lisääntyvässä määrin käytetään itseapuryhmiä, kuten SA-

ryhmät
VI 

PEK
KAL

A-

 Lääkehoito (serotoniinitasoihin vaikuttavat 
antidepressantit, mieshormoonitasoa laskevat lääkkeet)

SAA
REL
AIN
EN

2.2.5 SEKSIRIIPPUVUUS
2

. .5 S S R UVUUS
25.3.2014

 Seksologi Jukka Virtanen: Parhaat tulokset 
saatu yhdistelmähoidoilla, joissa kognitiivis- 93

saatu yhdistelmähoidoilla, joissa kognitiivis
behavioraaliseen yksilö-, pari- tai perheterapiaan 
yhdistetään lääkehoitoy s e ää  ää e o o

 Seksiriippuvuuteen erikoistuneita  Seksiriippuvuuteen erikoistuneita 
seksiterapeutteja voi tiedustella mm. 
Väestöliiton seksuaaliterveysklinikalta ja 

PÄI
VI 

Väestöliiton seksuaaliterveysklinikalta ja 
Helsingin seksuaalineuvonta-asemalta

VI 
PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN
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 Tommy Hellsten: ”Läheisriippuvuus on sairaus tai 
sairauden kaltainen tila, joka syntyy, kun ihminen elää 
j ki  i kk  il iö  läh i d ä ikä k k  94jonkin voimakkaan ilmiön läheisyydessä eikä kykene 
käsittelemään tätä ilmiötä persoonallisuudessaan, vaan 
sopeutuu sen olemassaoloon.

 Em. ilmiöitä esim. vanhemman tai puolison alkoholismi, 
mielenterveysongelmat jne.
t k itt  ih i  k i t  ii tt  t i t   tarkoittaa ihmisen pakonomaista riippuvuutta toisesta 
ihmisestä, usein puolisosta, lähimmäisestä tai asiakkaasta.

 Ilmenemismuodot yksilöllisiä ja vaihtelevat äärilaidasta 

PÄI
VI 

y j
toiseen: epävarmuus ja takertuminen vs. sairaalloinen 
vahvuus. Rajattomuus ja häpeä.
O  tä tt  t tä ii d t  j h  k l  VI 

PEK
KAL

A-

 On syytä erottaa terveestä riippuvuudesta, johon kuuluu 
yhteenkuuluvuuden tunne ja sitoutuminen.

SAA
REL
AIN
EN

MUUT KUIN VARSINAISET MUUT KUIN VARSINAISET 
RIIPPUVUUDET

PSYK
.FI  2013
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LÄHEISRIIPPUVUUS

2

SR UVUUS

25.3.2014

 Tommy Hellsten: ”Läheisriippuvuus on sairaus tai 
sairauden kaltainen tila, joka syntyy, kun ihminen elää 
j ki  i kk  il iö  läh i d ä ikä k k  96jonkin voimakkaan ilmiön läheisyydessä eikä kykene 
käsittelemään tätä ilmiötä persoonallisuudessaan, vaan 
sopeutuu sen olemassaoloon.

 Em. ilmiöitä esim. vanhemman tai puolison alkoholismi, 
mielenterveysongelmat jne.
t k itt  ih i  k i t  ii tt  t i t   tarkoittaa ihmisen pakonomaista riippuvuutta toisesta 
ihmisestä, usein puolisosta, lähimmäisestä tai asiakkaasta.

 Ilmenemismuodot yksilöllisiä ja vaihtelevat äärilaidasta 

PÄI
VI 

y j
toiseen: epävarmuus ja takertuminen vs. sairaalloinen 
vahvuus. Rajattomuus ja häpeä.
O  tä tt  t tä ii d t  j h  k l  VI 

PEK
KAL

A-

 On syytä erottaa terveestä riippuvuudesta, johon kuuluu 
yhteenkuuluvuuden tunne ja sitoutuminen.

SAA
REL
AIN
EN
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oireet:
 Epävarmuus, epäitsenäisyys, pelokkuus ja takertuminen. 

97Ihminen pyrkii toisten miellyttämiseen ja tarpeisiin 
vastaamiseen oman itsensä kustannuksella. Ihminen 
muuttaa mielipiteitään ja arvojaan toisten mukaan. Hakee p j j
hyväksyntää ja turvaa. 

 Vahvuuteen sairastuminen: kontrolloivuus, vakavuus, 
h llit  j  ” li ä” jä k  H l hti i  j  hallitsevuus ja ”ylimenevä” järkevyys. Huolehtiminen ja 
auttaminen pakonomaista, vastuu muista muttei itsestä, 
uhrautuminen.

PÄI
VI 

 Hylätyksi tulemisen pelko, jonka seurauksena ihminen ei 
osaa sanoa ei silloin kun pitäisi. Johtaa riskiin joutua 
hyväksikäytetyksi ihmissuhteissa tai työssä VI 

PEK
KAL

A-

hyväksikäytetyksi ihmissuhteissa tai työssä.
 Omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamisen vaikeus.
 Takertuminen tai liiallinen hallitsevuus ajaa usein läheiset 

SAA
REL
AIN
EN

j
kauemmaksi itsestä.

2.2.6 LÄHEISRIIPPUVUUS

225.3.2014

taustaa:
 Liittyy aina emotionaalisiin ongelmiin. Taustalla voi olla 

98lapsuudenaikaisia kokemuksia hylätyksi tulemisesta, 
turvattomuudesta, tuen ja rohkaisun puutteesta, 
vanhempien liiallisista vaatimuksista tai sitomisesta, p ,
toisaalta liiallisesta sallimisesta. 

 Riippuvuussairaudet lähipiirissä, aiheuttavat usein em. 
i itasioita.

esiintyvyys:
 Mahdotonta arvioida  koska rajanveto hankalaa

PÄI
VI 

 Mahdotonta arvioida, koska rajanveto hankalaa.
 Ilmenee erityisesti päihdeperheissä (vrt. Hellstenin 

”Virtahepo olohuoneessa”)
VI 

PEK
KAL

A-

 Läheisriippuvaisia työskentelee usein hoitoalalla. 
(Auttamisen addikti)

SAA
REL
AIN
EN

2.2.6 LÄHEISRIIPPUVUUS
2

. .6 SR UVUUS
25.3.2014

hoidon tavoitteet:
 Sairaalloisen riippuvuuden tunnistaminen  99 Sairaalloisen riippuvuuden tunnistaminen, 

ongelman läpikäyminen ja riippuvuuden syiden 
ymmärtäminen  Irrottautuminen ymmärtäminen. Irrottautuminen 
riippuvuussuhteista (henkisesti).

 Terveen aikuisuuden löytäminen  johon kuuluvat  Terveen aikuisuuden löytäminen, johon kuuluvat 
hyvät vuorovaikutussuhteet, omien rajojen 
löytäminen sekä toisten rajojen kunnioittaminen  löytäminen sekä toisten rajojen kunnioittaminen. 
Toisista huolehtiminen itseään uhraamatta.

 Hallintakeinojen lisääminen  identiteetin  Hallintakeinojen lisääminen, identiteetin 
selkiyttäminen.

2.2.3 SYÖMISHÄIRIÖT

2

. .3 S Ö S R Ö

25.3.2014

 syömishäiriöt ovat tavallisia ja vakavia 
psykosomaattisia tiloja, jotka ilmenevät mm. 100

psykosomaattisia tiloja, jotka ilmenevät mm. 
häiriöinä suhteessa ruokaan, painoon, 
kehonkuvaan ja käsitykseen itsestä tavalla, joka e o vaa  ja äs y see  ses ä ava a, jo a 
merkittävästi uhkaa terveyttä ja/tai 
psykososiaalista toimintakykyä. Ovat sekä p y y y
ruumiin että psyyken sairauksia.

 kulttuuriin liittyviä sairauksia: yhteys laihuuden 

PÄI
VI 

 kulttuuriin liittyviä sairauksia: yhteys laihuuden 
ihannointiin. Ei kulttuureissa, joissa ruoan 
vähyys todellinen riski. VI 

PEK
KAL

A-

yy

SAA
REL
AIN
EN

2.2.3 SYÖMISHÄIRIÖT
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 Yhteisiä oireita kaikille syömishäiriöisille ovat 
eristäytyminen, itseinhon tunteet, 101

eristäytyminen, itseinhon tunteet, 
ahdistuneisuus ja masennus. Syömistä 
hallitsevat erilaiset rituaalit ja säännöt, joista a seva  e a se  aa  ja sää ö , jo s a 
poikkeamisesta sairastunut rankaisee itseään. 
Esiintyvät harvoin puhtaina, sekoittuvat y p ,
toisiinsa joko samanaikaisesti tai seuraavat 
toisiaan.

PÄI
VI VI 

PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN

2.2.3 SYÖMISHÄIRIÖT
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liitännäisoireet ja –häiriöt:
 Muut syömishäiriöt  varsinkin anoreksiaan ja 102

 Muut syömishäiriöt, varsinkin anoreksiaan ja 
bulimiaan liittyy usein liikuntariippuvuus.

 K ki ää äi tä ä  j   Keskimääräistä enemmän masennus- ja 
ahdistuneisuushäiriöitä.
L ih j  h i i häi iöö  liitt  i  kk Laihuus- ja ahmimishäiriöön liittyy usein pakko-
oireisen häiriön tai vaativan persoonallisuuden 

ii t itä  j ill  t i  äil ä ö i häi iö  
PÄI
VI 

piirteitä, joilla taipumus säilyä syömishäiriön 
korjaantumisenkin jälkeen.
I h i k  j  i h i VI 

PEK
KAL

A-

 Itsemurhayritykset ja itsetuhoisuus.
 Fyysiset häiriöt, kts. ilmenemismuodot.

SAA
REL
AIN
EN
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Ilmenemismuodot:
 Anorexia nervosa eli laihuushäiriö 103

 Anorexia nervosa eli laihuushäiriö
 Bulimia eli ahmimishäiriö
 BED  (Binge Eating Disorder) eli epätyypillinen 

syömishäiriö
 Ortoreksia

PÄI
VI VI 

PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN
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Anoreksia eli anorexia nervosa:
 voimakas laihduttaminen, johon pyritään syömisestä 

pidättäytymisellä 104

pidättäytymisellä.
 erityinen kiinnostus ruokaan ja syömiseen, kokkaa 

mielellään muille, piilottelee ruokaa.
 kehonkuva vääristynyt, pitää itseään lihavana 

sairaalloisen laihanakin.
 usein pakonomaista liikkumista usein pakonomaista liikkumista
 johtaa yleensä vakavaan alipainoisuuteen, kuukautisten 

poisjäämiseen, osteoporoosiin, aivotoiminnan häiriöihin ja 
jopa kuolemaan

PÄI
VI 

jopa kuolemaan.
 sairastuneet ovat yleensä aluksi normaalipainoisia, 

tunnollisia nuoria, yleensä tyttöjä. Tavallista yleisempää 
ti tt j  h il l ji  h t jill  S tt  ih tt  VI 

PEK
KAL

A-

tiettyjen urheilulajien harrastajilla. Saattaa aiheuttaa 
pituuskasvun pysähtymisen

 sairastumisikä 12-20 vuotta, kehittyy yleisimmin 
l i SAA

REL
AIN
EN

yläasteiässä.

2.2.3 SYÖMISHÄIRIÖT
2

. .3 S Ö S R Ö
25.3.2014

Bulimia:
 Toistuvat ylensyömis- ja ahmimisjaksot, joiden 

105

y y j j , j
aikana tunne, ettei hallitse syömistään

 Toistuvat tyhjentämisrituaalit, kuten 
k t i  l t j  oksentaminen, ulostus- ja 

nesteenpoistolääkkeiden käyttö, ankara 
ruokavalion noudattaminen tai rasittavan 
liikunnan harrastaminen

 Kriteerinä, että ahmimisjaksoja on vähintään 
k k i iik  i ki  k l  k k d  j

PÄI
VI 

kaksi viikossa ainakin kolmen kuukauden ajan.
 Liioiteltu huolestuneisuus kehon muodosta tai 

painosta VI 
PEK
KAL

A-

painosta.
 Vaikea tunnistaa, koska henkilö voi olla 

normaalipainoinen.
SAA
REL
AIN
EN

p
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 Suurimpana syynä yksilölliset psyykkiset 
ristiriidat, myös yhteiskunnallisilla tekijöillä 

ik t t 106

vaikutusta.
 Komplikaatioita: oksentelun seurauksena 

turvonneet sylkirauhaset ja hampaiden turvonneet sylkirauhaset ja hampaiden 
syöpyminen, nesteenpoistolääkkeiden käytön 
seurauksena elektrolyyttihäiriöt, rytmihäiriöt, 
t d ll  h it lli t i  t j  j t terveydelle haitalliset painon nopeat ja rajut 
vaihtelut

 Alkaa yleensä myöhemmässä murrosiässä tai 
PÄI
VI 

 Alkaa yleensä myöhemmässä murrosiässä tai 
varhaisaikuisuudessa. Keskimääräinen 
sairastumisikä 18 v.

VI 
PEK
KAL

A-

 Saattaa kehittyä anoreksiaan sairastumisen 
jälkeen.
Li ää t t i kk ti ii i  20 d  SAA

REL
AIN
EN

 Lisääntynyt voimakkaasti viimeisen 20 vuoden 
aikana.

2.2.3 SYÖMISHÄIRIÖT

2
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25.3.2014BED eli Binde Eating Disorder:

107

 Yleisin epätyypillisistä syömishäiriöistä. Muistuttaa 
anoreksiaa ja bulimiaa, mutta jokin keskeinen oire j , j
puuttuu.

 Pääpaino ahmimisella ilman oksentelua tai muuta yritystä 
päästä eroon ylensyödystä ruoasta  Ahmimiskohtaukset päästä eroon ylensyödystä ruoasta. Ahmimiskohtaukset 
toistuvia ja hallitsemattomia. Kohtauksia yritetään salata 
ja niitä hävetään.

 Laihdutusyritykset saattavat usein laukaista ahmimisen  

PÄI
VI 

 Laihdutusyritykset saattavat usein laukaista ahmimisen, 
mistä syystä niiden lopettaminen ensisijaista.

 Johtaa usein vaikeaan lihavuuteen ja suuriin 
i iht l ihi VI 

PEK
KAL

A-

painonvaihteluihin.
 Alkaa yleensä hyvin nuorena ja on naisilla yleisempää

SAA
REL
AIN
EN

2.2.3 SYÖMISHÄIRIÖT
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Ortoreksia:
 Taustalla halu syödä mahdollisimman terveellisesti. 

108Muuttuu häiriöksi, kun terveellisen ruokavalion 
tavoittelemisesta ja noudattamisesta tulee pakkomielle, 
alkaa tuolloin hallita elämää.

 Huomio ruoan määrästä laatuun.
 Lähtee usein kehittymään terveellisen ruokavalion 

tavoittelemisesta tai allergioista. Sairastuneista useat 
olleet kasvissyöjiä tai jonkin muun ankaran ruokavalion 
noudattajia.

PÄI
VI 

j
 Ruokavalio muodostuu yleensä hyvin yksipuoliseksi, 

syötäväksi kelpuutettujen tuotteiden määrä vähenee ja 
i  ti jää lii  ähäi k i  S k  k t VI 

PEK
KAL

A-

energian saanti jää liian vähäiseksi. Seurauksena vakavat 
puutostilat, aliravitsemus ja jopa kuolema.

 Sosiaalisesta verkostosta etääntyminen, koska sosiaalisiin 
SAA
REL
AIN
EN

y ,
tilanteisiin liittyy syöminen. Seurauksena masennus.
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esiintyvyys:
 Eivät ole sidottuja ikään eikä sukupuoleen eikä 

109

j p
ikään, vaikka suurin osa sairastuneista on 
tyttöjä ja naisia.

 A i it  ttä  2% ä tö tä kä ii k i t   Arvioitu, että n. 2% väestöstä kärsii vakavista 
syömishäiriöistä. Anoreksiaa sairastaa eri 
arvioiden mukaan 1-5% naisista, bulimiaa 1-3 % ,
naisista. Miehistä n. 0,5% sairastaa anoreksiaa 
tai bulimiaa.
BED  li lih  h i i häi iötä i id  

PÄI
VI 

 BED:a eli lihavan ahmimishäiriötä arvioidaan 
sairastavan 2-5% väestöstä, lievempiä muotoja 
esiintyy tätä enemmän. VI 

PEK
KAL

A-

yy
 Ortoreksian esiintyvyydestä ei tarkkaa tietoa, 

koska tunnistaminen ja rajanveto vaikeaa. On 
li ää t ä ä SAA

REL
AIN
EN

lisääntymässä.

2.2.3 SYÖMISHÄIRIÖT
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hoito:
 Tärkeää huomioida samanaikaisesti fyysiset ja 

110

yy j
psyykkiset ongelmat. Hoito vaatii 
moniammatillista yhteistyötä: mm. koulu- ja 
perusterveydenhuollon henkilöstö  psykiatrian  perusterveydenhuollon henkilöstö, psykiatrian, 
ravitsemustieteen ja sisätautien 
erikoisosaamista.

 Oleellista oireiden tunnistaminen ja avun 
hakeminen mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa  

PÄI
VI 

vaiheessa. 
 Hoidossa pyritään psyykkisten tekijöiden 

korjaamiseen sekä konkreettiseen VI 
PEK
KAL

A-

j
syömiskäyttäytymisen korjaamiseen. Tapahtuu 
joko peräkkäin tai rinnakkain, yksilöllinen arvio 
hoidon painotuksesta ja etenemisjärjestyksestä SAA

REL
AIN
EN

hoidon painotuksesta ja etenemisjärjestyksestä.

2.2.3 SYÖMISHÄIRIÖT
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 Lievimmissä häiriöissä saattaa riittää varhainen 
puuttuminen ja psykoedukatiivinen tuki. 111

puuttuminen ja psykoedukatiivinen tuki. 
Vaikeammissa häiriöissä hoito kestää pitkään, 
kokonaisuutena useita vuosia. Varsinkin o o a s e a se a v os a. Va s  
anoreksiassa saattaa aluksi olla tarpeen 
osastohoito. Yleensä syömishäiriöitä pyritään y py
hoitamaan avohoitona.

 Läheisten tuki ja kiinteä yhteistyö hoitavan 

PÄI
VI 

 Läheisten tuki ja kiinteä yhteistyö hoitavan 
tahon kanssa ratkaisevaa, oma motivaatio 
keskeisin. VI 

PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN
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hoitomuodot:
 osastohoito varsinkin anoreksian akuutissa 112

 osastohoito varsinkin anoreksian akuutissa 
vaiheessa.

 Terapiamuodot: kognitiivinen/ kognitiivis- Terapiamuodot: kognitiivinen/ kognitiivis
behavioraalinen, psykodynaaminen, 
perheterapia, ryhmäterapia, psykoedukatiiviset 
ryhmät.

 Ravitsemusterapia, fysioterapia ja 
i i i

PÄI
VI 

toimintaterapia
 Lääkehoito, tarkka harkinta

VI 
PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN
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hoidon tuloksellisuus:
 Ulkomailla tehtyjen tutkimusten mukaan 113

 Ulkomailla tehtyjen tutkimusten mukaan 
nykyisillä hoitomenetelmillä paranee n. 80% 
potilaista  suomalaisilla syömisklinikoilla potilaista, suomalaisilla syömisklinikoilla 
arvioitu tulosten olevan samaa luokkaa.

 Toisaalta on esitetty  että n  puolet paranee  Toisaalta on esitetty, että n. puolet paranee 
kokonaan, vajaalla kolmanneksella oireilu jatkuu 
ja 10 20%:lla sairaus kroonistuu

PÄI
VI 

ja 10-20%:lla sairaus kroonistuu

VI 
PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN

RIIPPUVUUSSAIRAUDEN VAIKUTUS 

2

RIIPPUVUUSSAIRAUDEN VAIKUTUS 
YKSILÖN SOSIAALISEEN 

OS OO

25.3.2014

VERKOSTOON

k tä k ikki  k k tt  114ketä kaikkia koskettaa: 
 Perhe: puoliso, lapset, lapsenlapset, vanhemmat
 Muut sukulaiset
 Ystävätstävät
 Työ- ja opiskelutoverit
 Yhteistyötahot

PÄI
VI 

 Yhteistyötahot

VI 
PEK
KAL

A-
SAA
REL
AIN
EN
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vaikutukset:
 Sosiaaliset  vuorovaikutussuhteisiin liittyvät 115

 Sosiaaliset, vuorovaikutussuhteisiin liittyvät
 Psyykkiset 
 Fyysiset 
 Taloudelliset
 Oikeudelliset

PÄI
VI VI 

PEK
KAL

A-
SAA
RLA
INE

N
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seuraukset:
 Ihmissuhteiden ongelmat  ihmissuhteiden 116

 Ihmissuhteiden ongelmat, ihmissuhteiden 
katkeamiset

 S i li  k t  lti t i   Sosiaalisen verkoston altistuminen 
riippuvuussairauksille sekä 
mielenterveydenhäiriöillemielenterveydenhäiriöille

 Taloudelliset ongelmat

PÄI
VI 

 Työsuhteiden ja opiskelun vaikeutuminen tai 
katkeaminen
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sosiaalinen verkosto hoidon näkökulmasta:
 Riippuvuussairauteen havahtuminen, tunnistaminen

117 Hoitoon hakeutuminen/ hoitoon ohjaus
 Sairastuneen tukeminen hoidon aikana, yhteistyö hoitavan 

t h  ktahon kanssa
 Omasta jaksamisesta huolehtiminen
 Sosiaalisen verkoston tuesta huolehdittava sairastuneen  Sosiaalisen verkoston tuesta huolehdittava sairastuneen 

hoitoa suunniteltaessa ja toteutettaessa
 joskus joudutaan vetämään raja yksilön ja hänen 

PÄI
VI 

verkostonsa tarpeiden välille. Yhtä ei voi hoitaa 
loputtomiin muiden kustannuksella, tämä koskee niin 
perhettä kuin muita sosiaaliseen verkostoon kuuluvia. VI 

PEK
KAL

A-

perhettä kuin muita sosiaaliseen verkostoon kuuluvia. 
Pahimmillaan liiallinen venyminen voi pitää 
riippuvuussairautta yllä.

SAA
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EN
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WHO:n ICD-10 luokitus: kolmen tai useamman kriteerin on 
esiinnyttävä vähintään 1 kk:n ajan viimeisen 12 kk:n aikana tai 
toistuvasti, mikäli jaksot ovat lyhyempiä.
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 Esiintyy himo tai pakonomainen tarve toteuttaa addiktiota.
 Kyky hallita aloittamista  määrää tai lopettamista on  Kyky hallita aloittamista, määrää tai lopettamista on 

heikentynyt.
 Esiintyy vieroitusoireita addiktiivisen käyttäytymisen 

päättyessä tai vähentyessäpäättyessä tai vähentyessä.
 Sietokyky (toleranssi) kasvaa.
 Addiktio muodostuu elämän keskeiseksi asiaksi. Tämä voi 

il tä ) i t  t d t k  läht i tä l i  b) ik  ilmetä a) muista tyydytyksen lähteistä luopumisena b) aika 
kuluu esim. Addiktoivan asian hankkimiseen hankkimiseen, 
käyttöön ja vaikutuksista toipumiseen.

 Addiktio jatkuu huolimatta sen aiheuttamista kiistattomista  Addiktio jatkuu huolimatta sen aiheuttamista kiistattomista 
haitoista, joista addiktiivinen on tietoinen tai joista hänen 
voidaan olettaa olevan tietoinen.

2
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 Lyhytterapia 
 Realiteettiterapia (Myllyhoitoklinikka, Tampere)
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 Kognitiivinen käyttäytymisterapia
 Rentoutus- ja mielikuvatekniikat
 Aromaterapia ja kirkasvalohoito
 Hypnoosi- ja akupunktiohoidot
 Verkostotyö/ yhteisölliset hoito- ja 

kuntoutusohjelmat
O hj l t  I t ti ä Oma-apuohjelmat mm. Internetissä

 Itsehoito: ongelmaan havahtuminen, tavoitteiden 
asettelu  oma-apuohjelmat  lähipiirin tuki asettelu, oma-apuohjelmat, lähipiirin tuki 

 itsearviointi-testit, keskustelufoorumit, 
netinkäyttöpäiväkirjay p j
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 Hoito tapahtuu usein muiden riippuvuuksien ja 
mielenterveysongelmien hoidon yhteydessä.

120 Yksilöllisen hoito-ohjelman laatiminen: 
itsetunnon ja mielialan kohottamiseen tähtäävä 
keskusteluterapia joko yksilö-  ryhmä- tai keskusteluterapia joko yksilö-, ryhmä- tai 
perheterapian muodossa.

 Erityisesti hyötyä ollut kognitiivisesta y y y g
käyttäytymisterapiasta, joillakin auttaa 
mielialaa säätelevät tai muut psyykelääkkeet.
P k t i  itää  t tki   Psykoterapiassa pyritään tutkimaan 
riippuvuuden taustalla olevia vääristyneitä 
uskomuksia ja muuttamaan niitä j
myönteisimmiksi.

 Hoidoissa oleellista tukiverkkojen 
h i t i  i li t  ht id  l i  vahvistaminen, sosiaalisten suhteiden luominen 

sekä muun tekemisen lisääminen. 



225.3.2014

HOITAVIA TAHOJA esim:
 Päihde ja mielenterveyspalvelut 121

 Päihde- ja mielenterveyspalvelut
 Laitoskuntoutus, mm. Tyynelän 

k t t k k  K l  A kli ik  kuntoutuskeskus, Kouvolan A-klinikan 
kuntoutuskeskus, Hietalinna yhteisö
t k k k t  h l t  A kli ik t   terveyskeskukset, perheneuvolat, A-klinikat, 
mielenterveystoimistot, nuorisoasemat

2
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Young, Kimberly: Caught in the Net. How to recognize the signs of Internet
Addiction and a winning strategy for recovery. John Wiley & Sons 1998):

122 Väärien rutiinien purkaminen. Nettiin käytetty aika pyritään tietoisesti 
korvaamaan muilla toiminnoilla

 Käytön rajoittaminen  Apuna voi käyttää esim  herätys- tai munakelloja  Käytön rajoittaminen. Apuna voi käyttää esim. herätys tai munakelloja 
tai nettiyhteyden aloittamista vain tuntia ennen pakollista lähtöä

 Tavoitteiden asettaminen. Sessiot lyhyitä, suunnitelmallisia ja 
tarvittaessa toistuvia

 Eniten riippuvuutta aiheuttavan palvelun tai ohjelman totaalinen 
välttäminen

 Päiväkirjan pito vieroitusoireista. Internet-riippuvuuden aiheuttamien 
l i  li t i  Kä tö  l tt i t  i  t j  ongelmien listaaminen. Käytön lopettamisesta seuraavien etujen 

listaaminen
 Inventaario. Pohdintaa siitä, mistä on joutunut luopumaan tai 

vähentämään ajankäyttöä riippuvuuden vuoksi sekä niiden vähentämään ajankäyttöä riippuvuuden vuoksi sekä niiden 
merkityksestä

 Tukiverkosto. Oman sosiaalisen verkoston luominen, harrastustoimintaan 
osallistuminen

 Terapia, jos omat voimat eivät riitä

2
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25.3.20141. Herkisty huomaamaan itseäsi vähättelevät 

123ajatuksesi.
2. Ala puhua itsellesi rohkaisevasti.
3. Listaa hyvät puolesi ja asiat, jotka ovat kunnossa.y p j , j
4. Harrasta itsekehua.
5. Varaa hetki päivästä murehtimiseen, muulloin 
kieltäydy siitäkieltäydy siitä.
6. Pilko ongelma mielessäsi, ratkaise pala palalta.
7. Kuvittele pahimmat pelkosi todeksi: tuliko 

maailmanloppumaailmanloppu
8. Muuta ongelma ja sen ratkaisu konkreettisiksi 
kuviksi mielessäsi.
9. Anna huolten välillä vain liukua ohi.

Pirjo Helasti  Hyvä TerveysPirjo Helasti, Hyvä Terveys
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 Hyvä uutinen on se, että riippuvuuksista voi todellakin vapautua.
 Riippuvuuden hoidon ensimmäinen askel on ihmisen oma valinta: 

päätös päästä irti riippuvuudesta  124

päätös päästä irti riippuvuudesta. 
 Riippuvuuksien hoito perustuu siihen, että opitaan pois 

käyttäytymisestä, joka ei ole toivottava. Ensimmäiseksi on syytä 
tunnistaa riippuvainen käyttäytymisen kuviotunnistaa riippuvainen käyttäytymisen kuvio.

 Riippuvuuden hoidossa kannattaa yrittää kehittää 
itselleen vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja, sekä lisätä 
tietoisuutta itsestä: ymmärrystä siitä  kuinka on tehnyt ja tietoisuutta itsestä: ymmärrystä siitä, kuinka on tehnyt ja 
tekee valintoja menneisyydessä, nykyisyydessä ja 
tulevaisuudessa
Rii d  til ll  t it  j t ki  t  t i i t   Riippuvuuden tilalle tarvitaan jotakin muuta toimintaa. 
Ihmisen elämä ei siedä tyhjää tilaa. Ilman korvaavaa 
toimintaa riippuvuutta aiheuttavaan käyttäytymiseen on 
helppo palata   helppo palata.  

 Tavoitteena on kehittää tilalle uusi terveempi tapa toimia. 

2
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 Riippuvuudesta toipuminen edellyttää ongelman 
myöntämistä, päätöstä haluta eroon siitä ja 125

myöntämistä, päätöstä haluta eroon siitä ja 
uudenlaisia toimintatapoja.

 Toipuminen vie aikaa ja retkahdukset ovat osa  Toipuminen vie aikaa ja retkahdukset ovat osa 
paranemista

 Jotkut pääsevät riippuvuudesta eroon omin  Jotkut pääsevät riippuvuudesta eroon omin 
voimin, toiset hyötyvät hoidoista ja 
vertaistukiryhmistä  vertaistukiryhmistä. 
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Toipumisprosessissa on tärkeää: 
 oma vahva motivaatio 126

 oma vahva motivaatio
 ongelman myöntäminen 
 sitoutuminen ja tahto muutokseen
 ulkopuolisen avun ja tuen vastaanottaminen
 riittävästi aikaa ja kärsivällisyyttä
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 Syömishäiriöliitto
 Tukiasema net 127

 Tukiasema.net
 Käypä Hoito
 www.peluuri.fi, 
 www.pelaamaltilla.fi. 
 paihdelinkki.fi
 Auttava puhelin Peluuri, nro 0800 100101 Auttava puhelin Peluuri, nro 0800 100101

2

LINKKEJÄ:

25.3.2014

 http://www.paihdelinkki.fi/oma-apu
 http://www.paihdelinkki.fi/tietoiskut/541-miten-lopettaisin-

128tupakoinnin
 http://www.apua.info/fi-FI/apuanopeasti/

h // http://www.a-
klinikka.fi/ajankohtaista/paihdetiedotusseminaari08/Pylkkanen_
Addiktiomarkkinat.pdfAddiktiomarkkinat.pdf

 http://www.nimettomatpelurit.fi/Askeleet.htm#A
 http://www.paihdelinkki.fi/testaa/netinkayttop p y
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 http://www.irtitaakoista.net/Yleisimmat%20tuntomerkit.htm
 http://www.naistenkartano.com/yksilotukea/
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 ?
 Keskustele heti vierustoverin kanssa siitä   Keskustele heti vierustoverin kanssa siitä, 

tulisiko mieleen jotakin kysyttävää tai 
kommentoitavaa?

PSYK
.FI kommentoitavaa?  2013

132



KIITOS

 Paljon kiitoksia mielenkiinnosta, mukanaolosta 
ja oikein mukavaa kevättä kaikille.ja oikein mukavaa kevättä kaikille.

 J  t ill  t l  i ll  j k  j t ki  i

PSYK
.FI 

 Jos teille tulee minulle joskus jotakin asiaa:
 Email: raul.soisalo@psyk.fi

 2013

Tervetuloa toistekin  tarjonta on esillä sivuilla:Tervetuloa toistekin, tarjonta on esillä sivuilla:
www.psyk.fi

133


