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Seuraavassa on esitetty joukko kysymyksiä, joihin toivomme sinun vastaavan 
mahdollisimman huolellisesti. Rengasta kysymyksissä vain yksi vastausvaihtoehto. Tarkista 
lopuksi, että vastasit jokaiseen kysymykseen. Kiitos vaivannäöstä! 
 

1. Minkä ikäinen olet?  __________ -vuotias 
 
2. Mikä on sukupuolesi? 
 

1 = mies 
2 = nainen 

 
3. Mikä on siviilisäätysi? 
 

1 = naimaton 
2 = avoliitossa 
3 = naimisissa 
4 = eronnut tai asumuserossa  
5 = leski 

 
4. Onko sinulla biologisia tai adoptoituja lapsia? 
 

1 = kyllä 
2 = ei 

 
5. Mikä on peruskoulutuksesi? 
 
  1 = osa kansa- tai peruskoulua 

2 = kansakoulu tai kansalaiskoulu 
3 = peruskoulu tai keskikoulu 
4 = ylioppilastutkinto 

 
6. Mikä on ammattikoulutuksesi? 
 

1 = ei ammatillista koulutusta 
2 = lyhyt ammatillinen koulutus, ammattikurssi tai vastaava 
3 = koulutasoinen ammattikoulutus 
4 = opisto- tai ammattikorkeakoulu 
5 = yliopistotasoinen ammatillinen koulutus 

 
7. Millä ammattinimikkeellä toimit nykyään? 
 

1 = ohjaaja tai muu vastaava toimi 
2 = sairaanhoitaja 
3 = sosiaaliterapeutti tai sosiaalityöntekijä 
4 = lääkäri tai psykologi 

 

000 



8. Kuinka pitkään olet kaiken kaikkiaan toiminut päihdehoidossa? 
 
  1 = alle 5 vuotta 
  2 = 5-15 vuotta 
  3 = yli 15 vuotta 
 
9. Mitä seuraavista päihdehoidon menetelmällisistä suuntauksista katsot eniten edustavasi? 

 
1 = kognitiiviset terapiat 
2 = motivoiva haastattelu 
3 = ratkaisukeskeisyys 
4 = systeemiteoreettisuus 
5 = psykodynaamisuus 
6 = 12 askeleen ohjelma 
7 = yhteisöhoidot 
8 = eri suuntausten yhdistelmä 
9 = ei mikään näistä 

 
10. Onko sinulla niin sanottu pitkä menetelmäkoulutus? 
 
  1 = kyllä 
  2 = ei 
 
11. AA:n ja NA:n toiminta perustuu 12 askeleen ohjelmaan. Miten suureksi arvioit tuon 
ohjelman merkityksen päihdehoidossa? 
 

Erittäin vähäinen       1     2     3     4     5      Erittäin suuri 
 
12. Motivoivassa haastattelussa vältetään asiakkaan suoraa ohjailua. Kuinka tärkeäksi arvioit 
tämän periaatteen päihdehoidossa? 
 

Erittäin vähäinen       1     2     3     4     5      Erittäin suuri 
 
13. Toimisitko mieluummin jompaakumpaa sukupuolta olevien asiakkaiden kanssa? 
 

1 = mies 
2 = nainen 
3 = ei väliä 

 
14. Oletko joutunut jossakin elämäsi vaiheessa kokemaan seksuaalista väkivaltaa tai 
hyväksikäyttöä? 
 

1 = kyllä 
2 = ei 

 
15. Oliko päihdeongelmilla näkyvä rooli lapsuuden perheessä tai muussa lähipiirissäsi? 
 
  1 = kyllä 
  2 = ei 
 



16. Muistatko sinulla olleen lapsena erityinen kiinnostus ihmisten auttamiseen? 
 
  1 = kyllä 
  2 = ei 

 
17. Pidätkö itseäsi uskonnollisena ihmisenä? 
 

1 = kyllä 
2 = ei 
 

18. Kuinka innostunut olet nykyisestä työstäsi? 
 

Erittäin vähän      1     2     3     4     5      Erittäin paljon 
 
 
19. Onko sinulla omakohtaista kokemusta päihdeongelmista toipumisesta? 
 

1 = kyllä 
2 = ei 

 
Mikäli vastauksesi edelliseen kysymykseen oli ”ei”, voit lopettaa tähän. Mikäli 
vastauksesi oli ”kyllä”, pyydämme sinua vielä vastaamaan seuraaviin kysymykseen. 
 
20. Minkä ikäisenä ongelmallinen päihteiden käyttösi alkoi?  _________  -vuotiaana 
 
21. Oliko ongelmakäyttösi päivittäistä tai lähes päivittäistä? 
 

1 = kyllä 
2 = ei 

 
22. Käytitkö pääsääntöisesti useampaa kuin yhtä päihdettä, toisin sanoen oliko sinulla 
sekakäyttöä? 
 

1 = kyllä 
2 = ei 

 
23. Oliko sinulla tapana säännöllisesti helpottaa päihteiden ongelmakäytöstä johtuvia 
haittavaikutuksia rauhoittavilla- tai unilääkkeillä? 
 

1 = kyllä 
2 = ei 

 
24. Aiheuttiko ongelmakäyttö itsellesi vakavia, jopa hengenvaarallisia terveyshaittoja? 
 

1 = kyllä 
2 = ei 

 
25. Onko sinut tuomittu päihteiden ongelmakäytön aikoihin väkivaltarikoksesta? 
 

1 = kyllä 
2 = ei 

 



26. Onko jollakulla lähisukulaisellasi (vanhemmat, veljet, sisaret) ollut ongelmallista 
päihteiden käyttöä? 
 

1 = kyllä 
2 = ei 

 
27. Olitko lapsena ylivilkas, toisin sanoen oliko sinulla voimakasta impulsiivisuutta ja 
vaikeuksia keskittyä? Tai oliko sinulla käytöshäiriöitä? 
 

1 = kyllä 
2 = ei 

 

 

Persoonallisuustestin viite: 
 
PK5 (2007). PK5-persoonallisuustestin käsikirja [Manual of the PK5   
Personality Inventory]. Helsinki: Psykologien Kustannus 
 
http://www.psykologienkustannus.fi/pk5/ 
 

 

 



 

 

Seuraavat viisi asiakaspuheenvuoroa ovat yleisiä päihdehuollossa. Ne ovat varmaan myös 

sinulle tuttuja omasta asiakastyöstäsi. Pyydämme sinua kirjoittamaan, mitä sanoisit 

kyseisissä tilanteissa asiakkaalle, miten ylipäänsä menettelisit. Harkitse jokaista kohtaa 

erikseen, kyseessä ovat eri asiakkaat. Pyri vastatessasi parhaasi mukaan välittämään oma 

käsityksesi samalla kun kannustat asiakasta eteenpäin. Käytä mahdollisimman selkeää 

käsialaa. Voit tarvittaessa kirjoittaa myös paperin kääntöpuolelle. Tarkista lopuksi, että 

vastasit jokaiseen kohtaan, sulje lomake kirjekuoreen ja laita postiin. Kiitos vaivannäöstä! 

 

A. "Voi kun ihmiset lakkaisivat puhumasta minun juomisestani. No joo, otan ehkä joskus 

vähän liikaa. Kun vaimo vaan lakkaisi nalkuttamasta laskuista ja lapsista ja kaikesta muusta, 

niin minun ei tarvitsisi juoda. Kun vaimo vaan olisi hiljaa." 

000 



B. "Sano mitä minun pitäisi tehdä, että saisin siskoni lopettamaan juomisen. Olen yrittänyt 

kaikkea, mutta mikään ei tunnu auttavan. Sano mitä teen?" 



C. "Kyllä minä häntä rakastan - kyllähän minä muistan miten meillä oli tapana olla koko 

viikonloppu yhdessä ja kalastaa tai rakentaa jotain kotona. Mutta hän ei ole enää sellainen, ja 

kun näen hänet kadulla, yritän vältellä häntä. Jopa ystäväni tekevät pilaa hänestä. Äiti sanoo, 

että hän on sairas, mutta jos hän kerran on sairas, niin miksei hän ole sairaalassa? En kerta 

kaikkiaan tiedä, mitä sanoisin hänelle tai mitkä minun tunteeni häntä kohtaan ovat. Onhan hän 

sentään minun isäni."  



D. "Tuntuu siltä, että me ollaan viime aikoina aina lähdetty juhlista aikaisin, ja huomaan 

huolehtivani siitä, mitä vaimoni tekee tai sanoo, sen sijaan että nauttisin ystävien seurasta. 

Sitten me puhutaan siitä seuraavana päivänä, ja vaimo sanoo aina, ettei hän muista mitään. 

Hän on todella käyttäytynyt oudosti viime aikoina ... mahtaako, mitä luulet, voisiko hänellä 

olla alkoholiongelma? Tiedän kyllä, ettei hän ole alkoholisti, kun hän kerran voi olla viikkoja 

juomatta, mutta kun hän juo, niin ..." 



E."Ei onnistu. En pysty olemaan raittiina, vaikka kuinka yrittäisin. Se ei onnistu kuin 

muutaman viikon kerrallaan. Turha sitä on kieltää - olen kelvoton hulttio." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


