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Johdanto aiheeseen 

• TEDX-talk: 

– kanadalainen lääkäri Gabor Maté 

– työskentelee Vancouverissa vaikeiden 
riippuvuuksien ja päihdeongelmien parissa 

 

• suora linkki: 
https://www.youtube.com/watch?v=WMVLVykdhdE 

https://www.youtube.com/watch?v=WMVLVykdhdE


Mitä riippuvuus on? * 

”Mikä tahansa toistuva käyttäytyminen, jonka 
jatkamiseen koetaan pakottavaa tarvetta 
huolimatta sen haitallisista vaikutuksista omaan 
tai muiden elämään.” 

– ei edellytä päihdettä: voi liittyä valtaan, seksiin, 
työhön, ostamiseen, pelaamiseen... 

– riippuvuuden aste vaihtelee: lähes harmittomasta 
elämän kaikki osa-alueet tuhoavaan 

*Gabor Maté: In the Realm of Hungry Ghosts. Close encounters with addiction. 



Riippuvuuden tyyppipiirteitä 

• päähänpinttyneisyys: ajatuksien ja käyttäytymisen 
pakonomainen ”liimautuminen” addiktion ympärille 

• heikentynyt käyttäytymisen säätely: addiktioon liittyviä 
impulsseja on vaikea estää 

• repsahdukset: haitallisuudesta tai lopettamispäätöksistä 
huolimatta riippuvuuskäyttäytyminen jatkuu sinnikkäästi 

• vieroitusoireet: tyytymättömyys, ärtyneisyys tai 
voimakas himo, kun addiktio ei olekaan välittömästi 
toteutettavissa 

 



Miten riippuvuus toimii? 

• aivoissa ei ole varsinaista ”riippuvuuskeskusta” 

• selviytymiselle välttämättömien toimintojen 
vääristyminen usealla eri osa-alueella: 

– mielihyväjärjestelmä 

– motivaatiojärjestelmä 

– itsesäätelyjärjestelmä 

• itseään ruokkiva syöksykierre, joka valtaa 
hiljalleen enemmän resursseja käyttönsä 



Mielihyväjärjestelmä 

• välittäjäaineena endorfiinit 

– kehon sisäsyntyiset opiaatit 

• useita tärkeitä tehtäviä 

– lievittää kipua 

– tuottaa mielihyvää ja tyytyväisyyttä 

– rakkauden ja läheisyyden kokemus 

 

 



Motivaatiojärjestelmä 

• välittäjäaineena dopamiini 

• motivoi ja kannustaa: 

– kokeilemaan uusia asioita 

• dopamiini tärkeässä roolissa oppimisessa 

• uteliaisuus ja uutuudenviehätys: 
”Olisiko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella?” 

– vahvistamaan aiempaa käyttäytymistä 

• mielihyvään yhdistyvät ympäristön vihjeet eli ”triggerit” 
saavat aivot vapauttamaan dopamiinia 

• koetaan mielihyvänä ja valpastumisena, kannustaa 
toistamaan ja lujittamaan käyttäytymismallia 



Itsesäätelyjärjestelmä 

• orbitofrontaalinen korteksi puntaroi jatkuvasti 
limbisestä järjestelmästä nousevia impulsseja 

– sisältää runsaasti opiaatti- ja dopamiinireseptoreita 

– hyödyntää vallitsevan hetken aisti-informaatiota ja 
aikaisempien kokemusten muistoja 

– ”Jatkoon.” / ”Ei jatkoon.” 

• riippuvuudessa kyky harkittuihin päätöksiin 
romahtaa 

– välitön mielihyvä arvioidaan rajusti yläkanttiin 

– vastaavasti aiheutuvia haittoja aliarvioidaan ja vähätellään 

 



Riippuvuuden syyt ja toipuminen 

• videokooste haastattelusta: 

– äänessä jälleen Gabor Maté 

– videon tehnyt Omega Point 

 

• suora linkki: 
https://www.youtube.com/watch?v=T5sOh4gKPIg 

https://www.youtube.com/watch?v=T5sOh4gKPIg
https://www.youtube.com/watch?v=T5sOh4gKPIg


Mikä aiheuttaa riippuvuuden? 

• varhaislapsuuden olosuhteet ohjaavat voimakkaasti 
aivojemme kehitystä 

– pyrimme luontaisesti välttämään kipua 

– turvaton ja kuormittava ympäristö vähentää 
muodostuvien dopamiini- ja opiaattireseptorien määrää 

– sisäisen kokemuksen ollessa täynnä tyhjyyttä, kipua tai 
ahdistusta haemme lievitystä itsemme ulkopuolelta 

 

 riippuvuus on sopeutumismekanismi tilanteeseen 



Syyllisyyden ja häpeän kahleet 

• syyllisyys ja häpeä ovat kivuliaita sosiaalisia tunteita 

– ylläpitävät riippuvuutta tuottamalla lisää tuskaa 

– tarve nopeaan helpotukseen kasvaa entisestään 

• kierre katkeaa, kun opitaan näkemään 
käyttäytymisen ja identiteetin ero: 

”Olen jotenkin viallinen ja epäonnistunut ihmisenä, 
  häpeän itseäni enkä edes ansaitse parempaa.” 

    vs 

”Toistan kehämäistä käyttäytymismallia sopeutumiskeinona 
pahaan olooni, jota vääristyneet mielihyvä-, motivaatio- 
ja itsesäätelyjärjestelmäni ylläpitävät.” 



Riippuvuudesta voi toipua 

• aivomme muokkaavaat jatkuvasti hermoratoja ja synapseja 
sen mukaan, miten niitä käytämme 

     voimme muuttaa aivojamme 

• suuntaamalla huomiotamme tähän hetkeen pystymme 
tunnistamaan uskomuksia ja valitsemaan, mitä 
käyttäytymismalleja vahvistamme ja mitä karsimme pois 

• vaatii kärsivällisyyttä, harjoittelua ja rehellisyyttä 

• palkintona vapaus riippuvuuden kuluttavista kahleista 



Mindfulnessin perusta 

• kolme peruskomponenttia * 

– attentio, huomion kiinnittäminen nykyhetkeen 

• mitä tunnen, ajattelen ja koen juuri nyt? 

– intentio, määrätietoinen aikomus 

• olen tarkoituksella läsnä kokemukselleni  

– asenne, lempeä suhtautuminen kokemukseen 

• kohtaan kokemukseni avoimuudella ja hyväksynnällä 

• ei tarvetta kritisoida, arvostella tai tuomita 

• ”Mitäs täältä löytyy…? Tervetuloa!” 

* Jon Kabat-Zinn: Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness (1991) 



Entäs käytännössä? 

1. valitaan huomion kohteeksi esim. hengityksen 
aiheuttamat tuntemukset 

– kyseessä sensorinen kokemus, tapahtuu siis NYT 
– kätevästi aina saatavilla 
– muuttuu koko ajan, vaatii jatkuvaa tarkkaavaisuutta 
– toimii ankkurina, jonka luo huomion voi aina palauttaa 

2. pidetään huomio tuntemuksissa, lempeällä ja 
sallivalla asenteella 
3. kun tarkkaavaisuus harhailee, pistetään merkille 
harhailun kohde lyhyellä toteamuksella (#suunnittelua) 
4. palataan takaisin hengitykseen 



1. harjoitus (5min) 

• istu selkä suorassa, rento ja ryhdikäs asento 
• aseta selvä intentio: ”nyt kiinnitän huomioni lempeästi 

tähän hetkeen” 
• hengitä tavallisesti, etsi kohta missä tunnet hengityksen 

selkeästi (pallea, rintakehä, kurkunpää, sieraimet…) 
• tee valitsemasi kohdan sensorisista tuntemuksista 

ankkuri, johon voit aina palata uudestaan 
• tarkkaile tuntemuksia, lempeästi ja hyväksyen 
• huomion harhaillessa pistä kohde lyhyesti merkille  
     (esim. #levottomutta  #arvostelua  #pitkästymistä) 
• palaa takaisin hengityksen tarkkailuun 
• voit pitää silmät auki, kiinni tai kevyesti raollaan 

 



Toipuminen alkaa tiedostamalla 
• tunnista impulssit toteuttaa riippuvuutta, #addiktio 

– tulevat yleensä naamioituneena pakottavaksi tarpeeksi  
ja uskottavan peitetarinan saattamina: 

-”Vielä tämän kerran, ei yhdestä kerrasta ole haittaa.” 
-”Minulla EI ole ongelmaa, voisin lopettaa koska haluan.” 
-”Nyt vaan on PAKKO tai jotain kamalaa tapahtuu.” 
-”Ihan sama, ei tunnu enää tässä konkurssissa!” 

• kyseessä aivojen rikkinäiset ajatukset 

– todellista hätää ei uskottelusta huolimatta ole 

• joka kerta kun jätät impulssin toteuttamatta, 
sitä ylläpitävät radat vaimenevat hieman 

 vain sillä on väliä, mitä käyttäytymistä vahvistat! 

 



Pelaa aikaa 

• jätä impulssi toteuttamatta ohjaamalla huomiosi 
välittömästi johonkin muuhun tekemiseen 

– jotain rakentavaa ja mukavaa toimintaa, 
älä korvaa riippuvuutta toisella 

– lähde kävelylle, soita ystävälle, kuuntele musiikkia... 

• vaihtoehtoisesti käytä huomiota ”surffilautana” 

– ankkuroi huomiosi hengitykseen 

– tarkastele impulssin mukana nousevaa aaltoa 
nimeltä ”pakottava tarve” 

– älä sukella vaan surffaa: toisin kuin aalto antaa ymmärtää, 
se ei voi kasvaa loputtomiin vaan kääntyy aina laskuun 

 



Harkintakyky takaisin tasapainoon 

• arvioi riippuvuuden seurauksia rehellisesti ja 
kaunistelematta 

– kirjoita ylös mitä impulssin toteuttamisesta seurasi 

– ole yksityiskohtainen ja tarkka 

– vaikutus fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, ystäviin, 
kumppaniin, työhön, talouteen, harrastuksiin... 

• muista tuomitsematon ja salliva asenne, 
tarkoituksena on vain kerätä tietoa ja oppia siitä 

• hyväksynnällä katkaiset syyllisyyden kierteen ja 
annat tilaa toipumiselle 

 



Anna tilaa merkitykselle 

• mikä tahansa riippuvuus sitoo ja kuluttaa 
valtavasti voimavarojamme 

• riippuvuus tekee ajattelustamme urautunutta ja 
saa meidät unohtamaan värit 

• suuntaa toipumisen myötä vapautuvaa energiaa 
asioihin, jotka tuovat elämääsi merkitystä ja iloa 

• älä määrittele itseäsi tai muita riippuvuuden 
kautta: addiktin identiteetti on itseään toteuttava 
vankila 



Kuinka tukea läheisen toipumista? 

• älä syyllistä tai yritä ”korjata” toista 

• hyväksyntä ja empatia ovat ravintoa, jota kaikki 
ihmiset tarvitsevat 

• usein välttelemme myötäelämistä, 
koska emme halua kokea toisen kipua 

• myötätunto luo kuitenkin tilaa toipumiselle 
auttamalla kohtaamaan kivun: 
”Olen tässä ja haluan auttaa sinua tasavertaisena 
ihmisenä. Et ole taakkasi kanssa yksin.” 

 

 



”Healing doesn’t mean 
the damage never existed.  

It means the damage 
no longer controls our lives.” 

      -unknown- 


