
Solja Niemelä
Psykiatrian professori (ma.), 
ylilääkäri
Päihdelääketieteen erityispätevyys
Psykiatrian klinikka, lääketieteellinen 
tiedekunta, Oulun yliopisto
Psykiatrian klinikka, Lapin sairaan-
hoitopiiri

Näyttöön perustuvia lääkkeellisiä 
ja psykososiaalisia alkoholiriip-
puvuuden hoitomenetelmiä on 
useita, mutta niitä käytetään aivan 
liian vähän ongelman laajuuteen 
nähden. Lisäksi alkoholiriippuvuus 
tunnistetaan usein aivan liian myö-
hään, kun riippuvuus on jo vaikea-
asteista. Psykososiaaliset hoidot, 
erityisesti motivoiva haastattelu, 
ovat ensisijaisia hoitomenetelmiä 
alkoholiriippuvuuden hoidossa. 
Lääkeistä disulfiraamin lisäksi 
opioidiantagonistit, naltreksoni ja 
nalmefeeni, sekä glutamaatti- ja 
GABA-järjestelmiä tasapainottava 
akamprosaatti ovat tehokkaita. 
Muutosvaihemallin mukainen 
realistinen ja konkreettinen hoito-
suunnitelma, jonka toteutumiseen 
uskovat sekä potilas että hoitava 
lääkäri, parantaa onnistumisen 
mahdollisuuksia. Hoitotavoite voi 
olla täysraittiuden lisäksi tervey-
dentilan salliessa myös juomisen 
kohtuullistaminen, jos potilaan 
riippuvuusoireisto ei ole vaikea-
asteinen.

Alkoholiriippuvuuden hoito

Alkoholiriippuvuus diagnosoi-
daan yleensä aivan liian myö-
hään, vasta kun alkoholista 
johtuvat terveydelliset hai-

tat ovat jo vaikea-asteisia ja vaikeasti 
hoidettavia. Alkoholiriippuvuuden 
varhainen tunnistaminen ja hyvä 
diagnostiikka ovat hyvän hoi-
don perusedellytyksiä.  ICD-10-
tautiluokituksen mukaan alkoholi-
häiriöt luokitellaan kahteen luokkaan: 
F10.1 Alkoholin haitallinen käyttö ja 
F10.2 Alkoholiriippuvuus (taulukko 1).

Käytännön työssä alkoholihäi-
riödiagnoosi asetetaan usein vasta, 
kun todetaan alkoholin aiheuttamia 
komplikaatioita, kuten maksakirroosi 
tai haimatulehdus. Vaikeasti alkoholi-

riippuvaiselle diagnoosiksi asetetaan 
F10.1, alkoholin haitallinen käyttö, 
vaikka käyttö on ollut jo vuosikausia 
riippuvuustasoista.  

Riskikulutuksen ja alkoholihäiriöiden 
tunnistaminen
Alkoholin riskikulutuksen havaitse-
minen ennen varsinaista riippuvuutta 
ja siitä lyhyen palautteen antaminen 
potilaalle (ns. mini-interventio) voi-
daan tehdä erikoisalasta riippumatta. 
Kymmenen kysymyksen AUDIT (Alco-
hol Use Disorder Identification Test) 
seuloo alkoholin riskikulutusta ja 
mahdollisia alkoholihäiriötä tehok-
kaasti ja tarkasti. Naisilla tarkempi kar-
toitus tehdään, kun kyselystä saa kuusi 

Kuva 1. Alkoholiriippuvuuden diagnostiikka
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pistettä tai enemmän.AUDIT-kyselyn 
voi täyttää potilaan kanssa myös inter-
netissä: Päihdelinkin sivuilla oleva 
testi (www.paihdelinkki.fi/testaa/
audit) visualisoi testin pistemäärän 
ja antaa myös kirjallisen palautteen 
testituloksesta. Työikäisillä miehillä 
alkoholin käyttö tulisi ottaa tarkem-
min puheeksi ja kartoittaa alkoho-
lihäiriöiden diagnostisia kriteereitä, 
kun AUDIT-kyselystä saa kahdeksan 
pistettä tai enemmän.

Jos aikaa on vähän, voidaan käyt-
tää lyhyttä AUDIT-kyselyä (AUDIT-C), 
joka kattaa AUDITin kolme ensim-
mäistä kysymystä.  Kiireessä  kerta-
viikkoisen humalajuomisen seulomi-
nen AUDITin kolmannen kysymyksen 

”Kuinka usein olet juonut kerralla 
kuusi alkoholiannosta tai enemmän”  
avulla seuloo myös kohtalaisen hyvin 
riskikulutusta. Laboratoriotutkimuk-
sia (esim. pieni verenkuva, GT, ALAT, 
desialotransferriini) voidaan käyttää 
diagnostiikan ja tunnistamisen tuke-
na sekä seurannassa (1). 

Alkoholihäiriö diagnosoidaan haas-
tattelemalla (taulukko 1, kuva 1). En-
sin käydään läpi haitallisen käytön 
kriteerit ja sen jälkeen kartoitetaan 
alkoholiriippuvuusoireet. On mah-
dollista, ettei osalla potilaista ole vielä 
ilmennyt mitään konkreettisia, ICD-
10:n F10.1-diagnoosiin vaadittavia al-
koholin käytön aiheuttamia somaat-
tisia tai psyykkisiä haittoja, vaikka 
käyttö täyttäisikin riippuvuusoireyh-
tymän kriteerit. Tämän takia on hyvä 
systemaattisesti haastatella sekä käy-
töstä aiheutuneet konkreettiset haitat 
että riippuvuusoireet edeltävän 12 
kuukauden aikana.  Alkoholiriippu-
vuusdiagnoosi voidaan asettaa, jos 
kolme riippuvuuskriteeriä täyttyy.

Riippuvuuden vaikeusastetta kan-
nattaa arvioida SADD-kyselyllä (www.
paihdelinkki.fi/testaa/sadd), joko poti-
laan täyttämänä tai haastattelemalla. 
Riippuvuusoireyhtymän oireet vai-

kuttavat hoitolinjauksiin: lievemmäs-
sä, varhaisvaiheen riippuvuudessa 
ongelmana on tyypillisesti kontrollin 
menettäminen juomistilanteissa. Pi-
temmälle edenneessä riippuvuudessa 

ongelmana on pakonomaisuus, jol-
loin potilaan mieliteko juoda voi olla 
hyvin voimakas. Hoitoa suunnitelta-
essa myös aiemmat vieroitusjaksot 
ja niihin liittyvät mahdolliset komp-

Taulukko 1. Alkoholihäiriödiagnostiikka ICD-10-tautiluokituksen mukaan 

Alkoholin haitallinen käyttö F10.1
Diagnoosiin vaaditaan, että käyttäjälle on aiheutunut todellinen mielenterveyden tai ruumiillisen 
terveyden vaurio. Haitan luonteen tulee olla selvästi todettavissa. Aineen käyttöä vähintään 1 
kk tai toistuvasti ed. 12 kk:n aikana. Oire ei selity muilla mielenterveyden häiriöillä, eivätkä 
alkoholiriippuvuuden kriteerit täyty. 

1.  Mitä terveydellisiä haittoja päihteiden käytöstäsi on seurannut? 
 Oletko esimerkiksi loukannut itseäsi tai saanut jonkin sairauden alkoholin käyttösi takia?

2.  Miten päihteiden käyttösi on vaikuttanut psyykkiseen vointiisi? Oletko esimerkiksi masentunut 
alkoholin käyttösi takia?

—> jatka riippuvuuskysymyksiin

Alkoholiriippuvuus F10.2 
Vähintään kolme riippuvuusoiretta yhtäaikaisesti vähintään 1 kk ajan tai mikäli käyttöjaksot 
lyhyempiä; toistuvasti kuluneen vuoden aikana.

•	 Osoitus	sietokyvyn	kasvusta;	vanha	annos	ei	enää	tuota	haluttua	vaikutusta,	tai	aineen	
käyttöä seuraa selvästi aiempaa heikompi vaikutus, kun käytetään samaa annosta.

 Oletko joutunut käyttämään aiempaa suurempia määriä päihdettä saadaksesi haluamasi 
vaikutuksen? Onko toleranssisi kasvanut? Mikä on suurin määrä, mitä olet käyttänyt/
juonut yhden vrk:n aikana? Kuinka paljon sinun tarvitsee juoda, että alkoholi ”tuntuu 
päässä”?

•	 Jatkuvaa	halua	tai	epäonnistuneita	yrityksiä	vähentää	tai	kontrolloida	käyttöä.	Käyttää	
suurempia määriä tai pitempiä jaksoja kuin oli tarkoitus.

 Oletko yrittänyt vähentää tai lopettaa alkoholin käyttöäsi? Onko käyttösi/ juomisesi 
riistäytynyt käsistä? Onko käynyt niin, että oletkin päätynyt juomaan enemmän, kuin 
oikeasti olisit halunnut?

•	 Päihteelle	tyypillinen	fysiologinen	vieroitusoireisto,	kun	aineen	käyttö	loppuu	tai	vähenee,	tai	
samankaltaisen päihteen käyttö oireiden vähentämiseksi tai välttämiseksi.

 Oletko saanut vieroitusoireita, kun olet vähentänyt tai lopettanut juomisen? Oletko 
joutunut ottamaan ”korjaussarjaa”, ettet saisi hankalia vieroitusoireita juomisen 
loputtua?

•	 Voimakas	halu	tai	pakonomainen	tarve	käyttää	ainetta.
 Tunnetko juomishimoa? Onko käyttösi pakonomaista, eli juot vaikket oikeasti haluaisi 

juoda? Tuntuuko, ettet voi lopettaa alkoholin käyttöä, vaikka haluaisit?

•	 Juomisen	asettaminen	muiden	toimintojen	ja	velvollisuuksien	edelle.	
 Meneekö suuri osa ajastasi juomiseen, juomien hankintaan tai toipumiseen päihteen 

käytöstä? Suunnitteletko aikataulusi niin, että varmasti pääset juomaan? Mitä jää 
tekemättä sen takia, kun olet käyttänyt?

•	 Käytön	jatkaminen	päihteen	aiheuttamista	tai	pahentamista	sosiaalisista	ja/tai	terveydellisistä	
ongelmista huolimatta.

 Onko käyttö aiheuttanut ongelmia ja siitä huolimatta olet jatkanut käyttöä? Esimerkiksi 
onko tullut ihmissuhdevaikeuksia juomisen takia tai oletko joutunut tekemisiin poliisin 
kanssa? Onko lääkäri kehottanut lopettamaan juomisen, koska juomisesta on aiheutunut 
sinulle terveydellistä haittaa, mutta olet silti jatkanut alkoholinkäyttöäsi?
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likaatiot, kuten kouristuskohtaukset 
ja aiemmat alkoholideliriumit, pitää 
kartoittaa. Alkoholin vieroitusoireiden 
tutkimus- ja hoitolinjauksista on hil-
jattain julkaistu katsaus Aikakauskirja 
Duodecimissa (2).

Alkoholiriippuvuuden ennaltaehkäisy: 
oikea-aikainen mini-interventio
Mini-interventio on todettu vaikutta-
vaksi (NNT=10) alkoholiriippuvuuden 
ennaltaehkäisyssä, kun se tehdään 
oikea-aikaisesti(1). Se tehdään kuiten-
kin usein liian myöhään, jolloin vai-
kuttavuus jää huonoksi. Intervention 
tavoitteena ei ole alkoholin käytön 
lopettaminen vaan kohtuullistaminen. 
Mini-intervention tekemiseen kuluu 
aikaa 5–30 minuuttia: 1) kysytään 
ajankohtaisesta alkoholin käytöstä ja/
tai täytetään AUDIT-kysely; 2) alkoho-
lin käytöstä annetaan palaute ja suh-
teutetaan käyttö potilaan terveydenti-
laan; 3) kysytään potilaan oma tavoite 
alkoholin käytön suhteen, sovitaan 
tavoitteesta ja annetaan konkreettisia 
neuvoja alkoholin käytön vähentämi-
seksi.

Puheeksi ottoon liittyvää mate-
riaalia löytyy esimerkiksi verkko-
osoitteesta www.paihdelinkki.fi/pu-
heeksioton-ohjeet. Potilaan voi ohjata 
tutustumaan Päihdelinkin sivuihin 
(www.paihdelinkki.fi/oma-apu), jos 
internet on hänen käytettävissään. 
Mini-interventiossa korostetaan sekä 
potilaan omaa tavoitetta että hänen 
omaa vastuutaan omasta terveyden-
tilastaan ilman pelottelua ja konfron-
taatiota, jotka yleensä vain huononta-
vat hoitotulosta. 

Hoitotavoitteen määrittely
Alkoholin käytön suhteen tavoitteena 
voi olla välitön täysraittius, raitistumi-
nen vähitellen, raittiuden ylläpitämi-
nen tai juomisen kohtuullistaminen. 
Hyvä hoitotavoite on muutosvaihe-
mallin mukainen, realistinen, konk-

reettinen, selkeästi määritelty, ja poti-
laan on helppo sitoutua siihen. Hyvä 
tavoite on myös sellainen, jonka saa-
vuttamiseen uskovat sekä potilas itse 
että hänen hoitava lääkärinsä. Jos 
tavoite tuntuu epärealistiselta, se ei 
toimi ja tehty suunnitelma on huono. 
Hoitotavoitetta, hoitosuunnitelman 
toimivuutta sekä potilaan sitoutumista 
ja uskoa muutokseen pitää toistuvasti 
arvioida hoidon aikana (taulukko 2). 
Sanontaankin, että hoitavan henki-
lön usko potilaan mahdollisuuksiin 
toimii ennustuksen kaltaisesti – omia 
tunteita ja ajatuksia tavoitteen mää-
rittelyn suhteen kannattaa kuunnella 
tarkasti. 

Jos potilaan alkoholiriippuvuus ei 
ole vaikea-asteista, eikä hänellä ole 
hankalia alkoholin käyttöön liittyviä 
somaattisia tai psyykkisiä komplikaa-
tioita ja keskeisin riippuvuusoire on 
kontrollin menettäminen juomistilan-
teissa, alkoholin käytön vähentäminen 
voi olla hyvä ja realistinen tavoite. Jos 
juominen on pakonomaista, vähentä-
mistavoitetta voi kokeilla, jos potilas 
ei sitoudu lopettamaan juomista ko-
konaan. Kohtuullistamistavoitteenkin 
kanssa näyttää myös täysraittiuden 
saavuttaminen olevan pitemmällä ai-
kavälillä mahdollista (3). Täysraittius-
tavoitetta pitää suositella, jos tervey-
dentila sitä edellyttää. 

Pelkän katkaisuhoidon avulla saa-
vutetaan harvoin pitkäaikaisia tulok-
sia. Vieroitus on usein lähinnä akuutin 
tilanteen rauhoittamista, jotta potilaan 

omia tavoitteita voidaan pohtia uudel-
leen. Hoitamalla pelkkiä vieroitusoi-
reita hoidetaan vain yhtä riippuvuus-
oireiston oiretta. Retkahtelu juomaan 
uudelleen johtuu yleensä siitä, että 
selvin päin ollessa mieliteko juoda on 
voimakas. On epärealistista odottaa, 
että potilas raitistuu yksittäisen kat-
kaisuhoidon jälkeen, jos juominen on 
pakonomaista ja aineenhimo selvin 
päin ollessa on voimakasta.

Alkoholiriippuvuuden lääkehoito
Psykososiaaliset hoitomuodot ovat 
alkoholiriippuvuuden hoidossa ensi-
sijaisia, mutta lääkehoidolla voi-
daan hoitotulosta parantaa arviolta 
15–25 %. Lääkehoidon suunnittelussa 
oleellisinta on määritellä potilaan 
oma hoitotavoite, arvioida potilaan 
somaattinen ja psyykkinen vointi ja  
suunnitella lääkehoito sen mukai-
sesti. Oleellisinta on potilaan oma 
halu kokeilla tai käyttää lääkitystä, 
suullinen neuvonta ja konkreettinen, 
myös kirjallinen suunnitelma lääke-
hoidon toteuttamiseksi – pelkkä resep-
tin kirjoittaminen ei ole hyvää hoitoa. 
Keskeisimmät alkoholiriippuvuuden 
hoidossa käytetyt lääkkeet on esitelty 
taulukossa 3 (4).

Jos tavoitteena on juomisen vä-
hentäminen, opioidiantagonistit, joko 
naltreksoni tai nalmefeeni, ovat en-
sisijaisia vaihtoehtoja (taulukko 3). 
Sekä naltreksoni että nalmefeeni sal-
paavat opioidireseptoreja ja vähen-
tävät juomiseen liittyvää mielihyvää. 

Taulukko 2. Muutoshalukkuuden arvioiminen

Miten tärkeänä itse pidät juomatapojesi muuttamista? Arvioi asteikolla 0–10. 
0=ei ole lainkaan tärkeää; 10=on erittäin tärkeää

Oletetaan, että olet päättänyt lopettaa juomisen täysin. Miten varma olet, että pystyt itse asiassa 
tekemään sen? Arvioi asteikolla 0–10. 
0=et ole lainkaan varma; 10=olet täysin varma

Miten valmiina pidät itseäsi muuttamaan juomatapojasi? Arvioi asteikolla 0–10. 
0=et ole lainkaan valmis; 10=olet täysin valmis
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Mieliteko juoda lisää vähenee, ja ker-
takulutuksen määrä pienenee. Opioi-
diantagonisti otetaan yleensä vain ris-
kitilanteissa, esimerkiksi perjantaista 
sunnuntaihin tai juhlapäivinä, noin 

tunti ennen juomisen aloittamista. 
Opioidiantagonistia voi käyttää myös 
päivittäin, mikäli potilas ei riittävän 
hyvin tunnista riskitilanteita. 

Haittavaikutukset ovat yleensä 

vähäisiä, mutta tavallisimpia ovat 
gastrointestinaalivaivat. Osa potilaista 
hyötyy opioidiantagonistilääkitykses-
tä merkittävästi ja pystyy sitä kautta 
kohtuullistamaan käyttöään.  Opioi-

Taulukko 3.  Yleisimmin käytetyt  alkoholiriippuvuuden lääkehoidot*

Lääke ja käyttöaihe Vaikutus-
mekanismi

Vasta-aiheet Hoidossa huomioitavaa Haittavaikutukset Annostelu Korvattavuus

Disulfiraami: 
alkoholi-
riippuvuus

Estää 
asetaldehydin 
muuttumista 
etikkahapoksi. 
Asetaldehydin 
kertyminen 
saa aikaan ns. 
antabusreaktion: 
pahoinvointia, 
oksentelua, 
punoitusta ja 
hengenahdistusta.

Alkoholin 
juominen, 
metroni-
datsolilääkitys, 
kompensoimaton 
sydänsairaus, 
manifesti	
psykoosi, vaikea 
orgaaninen 
aivovaurio, 
kumiallergia 
(tiuraami)

Hoidon tavoitteena täysraittius. 
Maksa-arvojen seuranta 0, 1, 2, 4, 
6, 8 viikon kuluttua lääkityksen 
aloittamisesta, jonka jälkeen 3-6 
kk välein
Tarkempi seuranta, jos potilaalla 
maksakirroosi, sydänsairaus, 
diabetes, munuaisten tai 
kilpirauhasen vajaatoiminta, 
psykoosisairaus tai NSAIDS- tai 
antikoagulanttilääkitys
http://www.fimea.fi/
download/16930_julkaisut_
Lomakkeet_antabuspotilas.pdf
Hoitoa varten solmitaan ns. 
Antabus-sopimus, esimerkki 
mallisopimuksesta:	http://www.
terveyskirjasto.fi/xmedia/khp/
hoi50028c.pdf

Metallinen 
maku suussa, 
dermatiitti, 
hepatotoksisuus, 
optikusneuriitti, 
perifeerinen	
neuropatia, 
psykoottiset 
oireet

200 mg 
päivittäin 
tai 400 mg
x2/vko	
valvotusti

Peruskorvaus.

Naltreksoni: osana 
laajaa alkoholi-
riippuvuuden 
hoito-ohjelmaa, 
jonka tavoitteena 
on vähentää taudin 
uusiutumis-
riskiä, tukea 
vieroittautumista ja 
vähentää alkoholin 
himoa. 

Salpaa 
opioidireseptoreja 
vähentäen 
alkoholista 
saatavaa 
mielihyvää.

Opioidilääkitys, 
opioidoi-
vieroitusoireet, 
maksan 
vajaatoiminta, 
vaikea 
munuaisten 
vajaatoiminta

Potilaan	tulee	olla	ilman	
opioideja 7-10 vrk, lääkehoidon 
aikana opioidianalgesiaa varten 
vaaditaan suurempia annoksia 
ja hengityslama on syvempi sekä 
pitkäkestoisempi. Maksa-arvojen 
seuranta.

Pahoinvointi,	
oksentelu, 
väsymys. Isoilla 
annoksilla 
maksa-arvojen 
nousu.

50 mg 
päivittäin 
tai 
tarvittaessa 
ennen riski-
tilanteita

Peruskorvatta-
vuutta varten 
hoitoon liitettävä 
ja laadittava 
B-lausunto 
3 kk välein. 
Jatkolausunnoista	
ilmettävä hoidon 
vaikutus ja perustelu 
uuden hoitojakson 
tarpeelle.

Nalmefeeni: 
alkoholi-
riippuvaisen  
alkoholin käytön 
vähentäminen 
yhdistettynä 
psykososiaaliseen 
tukeen

Salpaa 
opioidireseptoreja 
vähentäen 
alkoholista 
saatavaa 
mielihyvää. 

Opioidilääkitys, 
opioidoi-
vieroitusoireet, 
maksan vajaa-
toiminta, vaikea 
munuaisten vajaa-
toiminta, vaikeat 
alkoholivieroitus-
oireet

Potilaan	tulee	olla	ilman	
opioideja 7-10 vrk, lääkehoidon 
aikana opioidianalgesiaa varten 
vaaditaan suurempia annoksia 
ja hengityslama on syvempi sekä 
pitkäkestoisempi. 

Pahoinvointi,	
oksentelu, 
väsymys. 

18 mg 
ennen riski-
tilanteita

Päätös	
peruskorvattavuus 
alkuvuodesta 2014?

Akamprosaatti: 
alkoholiriippuvuus, 
retkahduksen riskin 
vähentäminen 

Tasapainottaa 
glutamaatti-
ja GABA-
järjestelmiä

Munuaisten 
vajaatoiminta, 
vaikea maksan 
vajaatoiminta 
(Childs-Pugh	
luokka C)

Munuaisten toimintaa ja 
itsetuhoisuutta arvioitava ennen 
lääkityksen aloittamista.

Ripuli, 
unettomuus 
ja harvoissa 
tapauksissa 
itsetuhoiset 
ajatukset.

666 mg  
x3/vrk	

Erityisluvalla. 
Ei perus-
korvattavuutta.

* ei sisällä alkoholivieroituksen lääkehoitoa
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diantagonistihoitoon liitetään yleensä 
kognitiivista käyttäytymisterapiaa tai 
sitä mukailevia toimintamalleja. Näh-
täväksi jää,  kumpi näistä opioidianta-
gonisteista on tehokkaampi alkoholi-
riippuvuuden hoidossa. Nalmefeenin 
reseptoriaffiniteetti kappa-opioidire-
septoriin on naltreksonia selvästi voi-
makkaampi, mutta tämän eron kliini-
nen merkitys ei ole vielä tiedossa.

Disulfiraami on yleisimmin käytet-
ty lääke, jos tavoitteena on täysraitti-
us. Disulfiraami estää asetaldehydin 
muuttumista etikkahapoksi. Asetal-
dehydin kertyminen elimistöön saa 
aikaan ns. antabusreaktion: pahoin-
vointia, oksentelua, punoitusta ja hen-
genahdistusta. Disulfiraamia käyte-
tään 200 mg vuorokaudessa tai 400 mg 
kahdesti viikossa. Pharmaca Fennicas-
sa ilmoitettu 800 mg:n latausannos ai-
heuttaa usein ikäviä haittavaikutuksia, 
kuten pahoinvointia ja maksa-arvojen 
nousua, joten sen käyttö ei ole suosi-
teltavaa. Ennen lääkityksen aloitta-
mista tarkistetaan maksa-arvot (GT, 
ALAT) ja niitä seurataan 1, 2, 4, 6 ja 8 
hoitoviikon aikana ja sen jälkeen 3–6 
kuukauden välein.

Disulfiraamin käytöstä sovitaan 
yksityiskohtaisesti: lääke pitää ottaa 
valvotusti joko vastaanotolla tai koto-
na esimerkiksi kotisairaanhoidon ja-
kamana tai lähiomaisen valvonnassa. 
Krapulassa lääkettä ei annostella. Jos 
lähiomainen jakaa lääkkeen, hoidon 
suunnittelua varten kannattaa sopia 
erillinen hoitopalaveri tai soittaa po-
tilaan luvalla tälle läheiselle ja neuvoa 
lääkkeen antamiseen liittyvät käytän-
nöt. Käytännöistä voidaan sopia kirjal-
lisesti tekemällä ns. Antabus-sopimus 
(http://www.terveyskirjasto.fi/xme-
dia/khp/hoi50028c.pdf) (1,5).

Akamprosaatti on tauriinin kal-
siumsuola, joka tasapainottaa sekä 
eksitatorisen glutamaattijärjestelmän 
että inhibitorisen GABA-järjestelmän 
toimintaa. Sen tarkempaa moleku-

laarista vaikutusmekanismia ei vielä 
tarkasti tunneta. Akamprosaatin te-
hosta alkoholiriippuvuuden hoidossa 
on runsaasti näyttöä. Se vähentää juo-
mishimoa selvin päin ollessa. Akamp-
rosaatin yhdistäminen naltreksonihoi-
toon on mahdollisesti tehokkaampaa 
kuin pelkästään jommankumman 
lääkkeen käyttäminen (6). Akamp-
rosaatilla saattaa olla myös neuro-
protektiivisia vaikutuksia (7). Sitä 
voi käyttää, vaikka potilas toistuvasti 
retkahtelisi juomaan. Lääke on hyvin 
siedetty, mutta komplianssiongelmat 
haittaavat käyttöä. Koska se imeytyy 
huonosti annostelu on hankalaa: 333 
mg kuudesti päivässä tai 666 mg kol-
mesti päivässä.

Akamprosaatilla ei ole virallista 
myyntilupaa Suomessa, vaikka se on 
laajalti käytössä mm. Keski-Euroo-
passa. Akamprosaattia voi kuitenkin 
määrätä erityisluvalla. Muita gluta-
maattireseptorijärjestelmään vaikut-
tavia, alkoholiriippuvuuden hoidossa 
mahdollisesti tehokkaita lääkkeitä 
ovat topiramaatti, memantiini ja N-
asetyylikysteiini. Eniten näyttöä on 
topiramaatin osalta, mutta alkoholi-
riippuvuuden hoito ei ole sen viralli-
nen käyttöaihe. (1,8)

Alkoholiriippuvuuden hoidossa 
serotonergiseen järjestelmään vai-
kuttavista lääkkeistä on tutkittu eni-
ten 5-HT3-reseptoriantagonisti ondan-
setronia, jota käytetään syöpähoitojen 
aiheuttaman pahoinvoinnin hoitoon. 
Alkoholiriippuvuuden hoidossa on-
dansetroni annostellaan 0,25 mg kah-
desti vuorokaudessa. Masennuslääk-
keitä on tutkittu paljon, mutta niiden 
tehosta ei ole näyttöä ei-masentuneen 
potilaan hoidossa. Masennuksen ak-
tiivinen hoito näyttäisi kuitenkin 
vähentävän juomista (1,9). Dopamii-
nireseptoreja salpaavat antipsykootit 
saattavat jopa lisätä juomista.

Uusista atyyppisistä antipsykooteis-
ta ketiapiini saattaa olla tehokas hoi-

detaessa ns. tyypin 2 alkoholiriippu-
vaisia, joiden alkoholiriippuvuus on 
vaikea-asteista ja riippuvuus on alka-
nut jo nuorella iällä (1).  Myös baklo-
feenin, GABAB-agonistin, käyttöä on 
tutkittu, ja sen tehosta on alustavaa 
näyttöä maksakirroosia sairastavilla 
alkoholiriippuvaisilla (1). Baklofeeni 
on kuitenkin bentsodiatsepiinien ta-
paan erittäin sedatiivinen, erityisesti 
alkoholin kanssa käytettynä, ja sitä 
voidaan mitä ilmeisimmin myös vää-
rinkäyttää(10).

Psykososiaaliset hoitomuodot
Alkoholiriippuvuuden hoidossa hyvä 
hoitosuhde on yhteydessä hyviin hoi-
totuloksiin (1).  Hyvä ja tuloksellinen 
hoito edellyttää hoitavalta lääkäriltä 
hyviä vuorovaikutus- ja motivointi-
taitoja. Motivoivaa haastattelua käy-
tetään hoidon alkuvaiheessa, kun 
potilas on vasta kiinnittymässä hoi-
toon ja hoitotavoitteita määritellään. 
Motivoiva haastattelu myös parantaa 
hoitosuhteen laatua. Muutosvasta-
rintaisille potilaille toimii parhaiten 
oman vastuun korostaminen ja auto-
nomian salliminen päätöstilanteissa: 

”Päätät tietysti omasta elämästäsi ja 
alkoholin käytöstäsi itse. Voin tässä 
tilanteessa vain suositella sitä, mitä 
näin lääkärin näkökulmasta sinun 
ehkä kannattaisi tehdä. Olen kuiten-
kin hyvin huolissani siitä, miten sinun 
käy, jos juominen jatkuu entisenlai-
sena. Olisin  avuksi, uskoisin että asi-
antuntemuksestani voisi olla sinulle 
apua - jos niin haluat. Tästä kuitenkin 
voit päättää vain sinä itse”. 

Kognitiivinen käyttäytymisterapia 
erilaisine sovelluksineen on tuloksel-
lista alkoholiriippuvuuden hoidossa 
(1). Retkahduksen ehkäisymallin ta-
voite on, että alkoholiriippuvainen 
oppii tunnistamaan tyypilliset riskiti-
lanteet ja -tunteet, joissa juominen on 
todennäköisintä. Riskitilanteiden ja 

-tunteiden tunnistamiseen käytetään 
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riskianalyysiä, jossa käydään tarkasti 
läpi tyypillisiä retkahdustilanteita ja 
mietitään niille vaihtoehtoisia toimin-
tamalleja. Psykodynaamisesta terapi-
asta ei sen sijaan näyttäisi olevan hyö-
tyä alkoholiriippuvuuden hoidossa (1).

Perhe- ja pariterapiaa suositellaan 
käytettäväksi erityisesti silloin, kun 
juomiseen liittyy perheväkivaltaa tai 
alkoholiriippuvaisella on lapsia (1). 
Myös perheterapiaa käytetään Suo-
messa laajalti päihdehoidon piirissä. 
Yhteisövahvistusohjelma on tuloillaan 
Suomeen, ja sitä käytetään usein osa-
na verkostoterapioita. Siinä etsitään 
tukea perheestä, työstä ja vapaa-ajas-
ta sekä harjoitellaan sosiaalisia taitoja. 
Toivotusta käyttäytymismallista, ku-
ten juomattomuudesta, voidaan antaa 
jonkinlainen palkinto (1). 

Nimettömät alkoholistit (AA) ja 12 
askeleen ohjelmat johtavat muita hoi-
to-ohjelmia useammin täysraittiuteen. 
Kun hoitoretentio otetaan huomioon, 
hoidon tuloksellisuus jää samalle ta-
solle kuin muissa psykososiaalisissa 
hoidoissa. AA:n toimintaan tutustu-
mista kannattaa kuitenkin suositella 
kaikille alkoholiriippuvaisille: kenelle 
AA:n toimintaperiaatteet sopivat, tu-
lokset ovat usein erinomaisia. Vertais-
tuen kautta saa myös sellaista apua ja 
tukea, jota virallinen hoitosektori ei 
pysty tarjoamaan. Jos potilas pohtii 
raitistumista, lähimmän AA-tapaa-
misen tiedot kannattaa ottaa mukaan 
vastaanotolta (www.aakokoukset.net/
haku) sekä antaa mukaan AA:n Aut-
tavan puhelimen numero: 09 750 200. 
Konkreettinen neuvo auttaa enem-
män kuin epämääräinen kehotus “voi-
sit kokeilla AA:ta”.

Lopuksi
Alkoholiriippuvuuden hoitoon on 
olemassa useita näyttöön perustuvia 
lääkkeellisiä ja psykososiaalisia hoi-
tomenetelmiä (1).  On arvioitu, että 
länsimaissa hoitovaje (treatment 

gap) on kaikkein suurimmillaan 
alkoholiriippuvuuden suhteen (11). 
Yksi suurimmista haasteista hoidon 
toteutumisessa on hoitohenkilökun-
nan pessimismi: alkoholiriippuvuu-
den hoidon tuloksellisuuteen ei riitä 
uskoa, kun vaikeasti alkoholiriippu-
vaiset kuormittavat päivystyspisteitä. 
Samalla jää puuttumaan alkoholi-
riippuvuuden asianmukainen diag-
nostiikka riippuvuuden varhaisessa 
vaiheessa, kun hoitaminenkin olisi 
helpompaa.
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