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Riihimäkeläinen Mika 
Arramies jäi alkoholi-
koukkuun 12-vuotiaana. 
Ensimmäinen ryyppy 

isän baarikaapista johti huma-
lahakuiseen juomiseen kiihtyvin 
kierroksin. 35-vuotiaana Arra-
mies oli juonut päätökseen kaksi 
avioliittoa.

Elämä oli riekaleina.
Arramies hakeutui Minneso-

ta-hoitoon ja parani. Nyt päih-
teetöntä elämää on takana jo 16 
vuotta. 

– Ratkaisevaa oli sairauteen 
liittyvä tieto ja oma motivaatio 
sekä ymmärrys geneettisestä alt-
tiudesta päihteisiin. Käsitin, että 
päihderiippuvuus on perinnöl-
linen neurobiologinen keskus-
hermostosairaus. Sairaus, joka 
hoitamattomana etenee ja johtaa 
ennenaikaiseen kuolemaan.

Mika Arramies korostaa, ettei 
yksikään päihderiippuvainen 
ihminen ole toivoton tapaus.  

– Ei ole olemassa surkimuksia 
vaan sairaita ihmisiä. Heistä 
jokaisella on mahdollisuus paran-
tua, tiivistää Arramies.

Syyllisten etsiminen ei paranna. 
Syyllistäminen ei hoida sairautta 
oireiden taustalla.

– Tieto, laadukas ammatillinen 
ohjaus ja motivaatio parantua 
ovat onnistuneen hoidon lähtö-
kohtia.

Ei psykiatriaa
Arramies sai hyvää hoitoa omaan 
päihdesairauteensa. Toivuttuaan 
hän alkoi toimia määrätietoisesti 
muiden auttamiseksi. Arramies 
keräsi järjestelmällisesti tutki-
mustietoa riippuvuuden hoidosta 
ja havaitsi merkittäviä puutteita 
suomalaisessa päihdehuollossa ja 
palvelujärjestelmässä. 

– Toiminta oli laadun näkö-
kulmasta tehotonta. Hoidettiin 
110-prosenttisesti, mutta kukaan 
ei kysellyt laadun ja tulosten 
perään. Kierrettiin kehää ilman 
selvästi mitattavia tuloksia.

Arramies havaitsi, että palvelu-
järjestelmän keskeisin ongelma 
oli päihderiippuvuuden ja mie-
lenterveysongelmien nivominen 
yhteen.

– Päihdeongelmaa ei tunnis-
tettu eikä tunnustettu omaksi 
sairaudekseen. Päihdeongelmaisia 
hoidettiin pääsääntöisesti psyyke-
potilaina psykiatrisessa hoidossa. 

Arramiehen mukaan parane-
misen kannalta on välttämätöntä 
eriyttää päihderiippuvuuden 
hoito ja psykiatria toisistaan.

– Yleisin päihderiippuvainen 
on työssäkäyvä perheenisä tai 
-äiti, jolla ei ole mielenterveyson-
gelmia. Sitä ryhmää ei tavoiteta 
psykiatrisen hoidon avulla.

Arramies selittää, että epävakaa 
käyttäytyminen ja tunne-elämän 
ailahtelu ovat riippuvuussairau-
den oireita, eivät merkkejä lääke-
hoitoa vaativasta psykiatrisesta 
sairaudesta.

– Oireiden hoitaminen ei pa-
ranna itse sairautta. Todellisten 

hoitotulosten saavuttaminen edel-
lyttää oireiden taustalla vaikutta-
van sairauden käsittelyä.

Geneettinen alttius
Arramies harmittelee, ettei 
suomalaisessa palvelujärjestel-
mässä tiedosteta täsmällisesti 
päihderiippuvuuden voimakasta 
geneettistä taustaa.

– Perimme erilaisia geneettisiä 
alttiustasoja sairastumiselle. Siksi 
meillä on erilaiset lähtökohdat 
tulla alkoholisteiksi. Noin kym-
menen prosenttia suomalaisista 
on perinyt voimakkaan alttiuden 
päihderiippuvuuteen. Alttius 
tarkoittaa käytännössä sitä, että 
päihteet alkavat ohjata elämää 
riippumatta siitä, minkä ikäisenä 
käyttö alkaa. Noiden henkilöiden 
sairauden eteneminen pysähtyy 
ainoastaan täydelliseen päihteet-
tömyyteen.

Toiset kymmenen prosenttia 
suomalaisista kuuluu Arramiehen 
mukaan riskiryhmään.

– Lopuilla, noin 80 prosentil-
la suomalaisista on sen verran 
vähän perimää, ettei riippuvuutta 
synny helposti. Heihin etanoli 
vaikuttaa keskushermostomyrkyn 
tavoin. Liiallinen ja jatkuva käyttö 
laukaisee lopulta hyvin todennä-
köisesti alkoholismisairauden.

Omat päihdeklinikat 
Mika Arramies aloitti johdonmu-
kaisen toiminnan suomalaisen 
päihdehoidon uudistamiseksi 
vuonna 2005. Ensimmäisen 
päihdehoitoklinikan hän avasi 
Tampereelle, toisen Helsinkiin. 
Nyt klinikoita on kuusi, seitsemäs 
on perusteilla Lahteen. 

Arramiehen omistamaan Avo-
minne-ketjuun kuuluu myös kaksi 
laitostyyppistä hoitoklinikkaa 
Riihimäellä ja Oulussa.

– Keskeistä on sairauteen liit-
tyvän tiedon lisääminen sekä si-
säisen motivaation herättäminen. 
On helpottavaa tietää, että elämän 
persmäki on johtunut sairaudes-
ta. Että ihminen itsessään ei ole 
epäkelpo ja epäonnistunut.

Arramiehen mukaan päih-
deriippuvuutta aiheuttaa yhä 
harvemmin yksinomaan alkoholi. 
Lääkkeet ja huumeet ovat jo 
keskeinen osa päihderiippuvuus-
sairautta. Alkoholin aiheuttamaa 
unettomuutta hoidetaan uni-
lääkkeillä, ahdistusta ja masen-
nusta erilaisilla psyykelääkkeillä. 
Vähitellen lääkemäärät kasvavat 
ja päihdekoukku syvenee.

– Nuoremmalla sukupolvella 
yhä useammin kuvaan tulee myös 
kannabis ja lopulta myös kovem-
mat huumeet. Piristävät, suori-
tuskykyä parantavat huumaus-
aineet buustaavat työelämässä. 
Kulissit pysyvät pystyssä hyvinkin 
pitkään.

Hoidetaan työssäkäyviä
Arramiehen klinikoilla hoidetaan 
ihmisiä silloin, kun heidän ku-
lissinsa ovat vielä kunnossa ja ym-
pärillä olevat eivät tiedä, kuinka 

Juoposta juoppojen hoidon uudistajaksi
SELVIYTYJÄ Mika Arramies on 
entinen alkoholisti. Nykyään hän 
uudistaa omassa yrityksessään 
päihderiippuvaisten hoitoa.
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vakava tilanne on.
– Suomessa on noin 400 000 

päihderiippuvaista. Noin kym-
menen prosenttia heistä oireilee 
näkyvästi ja vakavasti. Loput 
sinnittelevät ulospäin normaalilta 
vaikuttavan arjen keskellä.

Arramiehen mukaan yhteiskun-
nalle olisi edullisinta lisätä työssä 
käyvien päihderiippuvaisten 
hoitoa.

– Kallis loppuvaiheen hoito 
kuormittaa palvelujärjestelmää. 
On viisaampaa hoitaa etukenossa 
sen sijaan, että keskitytään paik-
kailemaan viimevaiheen näkyviä 
ja laajoja oireita.

Mika Arramies kehottaa suo-
malaista päihdehoitojärjestelmää 
ottamaan täsmäkopin niistä 
suomalaisista, jotka pärjäävät 
vielä ulkoisesti, mutta joille on jo 
kehittynyt selvä riippuvuus.

– Heillä on vielä paljon me-
netettävää, ja siksi heidät voi 
kohtalaisen helposti motivoida 
muutokseen. 

Sote ja valinnanvapaus
Mika Arramies odottaa paljon 
valmisteilla olevalta sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistukselta. 
Olennaista on hänen mukaansa 
valinnanvapauden toteutuminen. 
Avoimessa kilpailutilanteessa 
palvelujärjestelmän on pakko 
kehittyä. 

– Vapaa kilpailu vaatii palvelun-
tarjoajilta jatkuvaa hereillä ole-
mista. Laatu ja tulokset ovat koko 
ajan seurannan alla.  Maakunta 
valvoo laatua ja hintatasoa. Yri-
tykset kilpailevat hoidon sisällöllä 
ja henkilökunnalla.

Arramiehen mukaan oli erin-
omaista, että A-klinikoiden mo-
nopoli saatiin murrettua joitakin 
vuosia sitten.

– Yhden palveluntarjoajan malli 
ei ollut veronmaksajien eikä pal-
velua nauttivien kansalaisten etu. 
Kustannusvaikuttavuus toteutuu 
parhaiten vapaassa markkinata-
loudessa.

Toistakymmentä vuotta sitten 
suomalainen päihdekuntoutus oli 
vielä A-klinikoiden ja Raha-au-
tomaattiyhdistyksen vahvassa 
otteessa.

– Ilmapiiri oli ummehtunut ja 
sisäänpäin lämpenevä. Olin mark-
kinahäirikkö omalla osakeyhtiöl-
läni. Raha-automaattiyhdistyksen 
rahoittama systeemi olisi edel-
lyttänyt tukiapajille oikeuttavan 
yhdistyksen tai säätiön perusta-
mista. Liike-elämässä toimineena 
en kuitenkaan suostunut moiseen 
avointa kilpailua vääristävään 
toimintamalliin. 

Ei raittiusliike
Arramies painottaa, ettei Avo-
minne-ketju halua profiloitua 
raittiusliikkeeksi.

– Hoidamme sairautta, emme 
vihaa tai vastusta päihteitä.

Kaikilla Avominnen henki-
lökuntaan kuuluvilla on oma 
toipumiskokemuksensa. Lisäksi 
kaikki ovat Aluehallintoviraston 
ja Valviran hyväksymiä ammatti-
laisia.

Hoitomalleja on kaksi: laitos-
kuntoutus tai avohoito omassa 
kodissa.

– Avohoito onnistuu töiden 
ohessa. Aluksi on kuuden viikon 
intensiivijakso, jonka aikana 
kokoonnumme kolmena iltana 
viikossa. Sitten tapaamisia on ker-
ran viikossa 11 kuukauden ajan. 
Hoidamme myös läheisiä.

Molempiin hoitoihin voi hakea 
maksusitoumusta kotikunnalta.

TUULA MALIN 

Juoposta juoppojen hoidon uudistajaksi
Mika Arramies 
(keskellä), Avominnen 
päihde- ja läheisohjaaja 
Samuli Hentunen ja 
päihderiippuvuudesta 
toipunut jääkiekkoilija 
Marko Jantunen.

MIKA ARRAMIEHEN ARKISTO 

Mika Arramies esittelee kirjassaan itse kehittämäänsä ja 
rekisteröimäänsä kemiallisen persoonallisuuden käsitettä sekä 12 
askeleen ammatillista hoito-otetta kemiallisen persoonallisuuden 
hoitamisessa.

Omasta päihderiippuvuudestaan parantunut Arramies uudistaa 
määrätietoisin ottein suomalaista päihdekuntoutusta ja ajaa 
palvelujärjestelmään avointa kilpailua.

Mika Arramies Tampereella päih-
devuosinaan 80-luvulla. – Tuossa 
oli vielä hauskaa. Hauskuus 
hävisi, kun sairaus eteni.

TUULA MALIN MIKA ARRAMIEHEN ARKISTO 

TUULA MALIN 

’’ Ei ole olemassa 
surkimuksia 

vaan sairaita 
ihmisiä. Heistä 
jokaisella on 
mahdollisuus 
parantua.


