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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." 



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." 

 


