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Johd.anto

Päihdehuoltopalveluiden odotetaan ehkäise-
vänja parantavan päihdeongelmia. Pelkkä hoi-
topaikkojen olemassaolo saattaa vaikuttaa ih-
misten juomiseen: toiset säännöstelevät käyttö-
ään, jotta eivätjoutuisi hoitoon, toiset käyttele-
vät alkoholia suruttomammin tietäessään, että
hoitopaikoista saa tarvittaessa apua.

Päihdehuoltoon ohjaamisen keskeisenä kyn-
nyksenä on pidetty hoitoon tuloa. Usein olete-
taan, että paljon on jo voitettu, jos hoidon tar-
peessa oleva saadaan astumaan sisään hoitopai-
kan ovesta. Toinen pulma on hoidossa pysymi-
nen: pitkäaikaista hoitoa on aina arvostettu ja
on uskottu sen tuottavan varmemmin tuloksia
kuin lyhyet hoitopyrähdykset.Tosin suunnitel-
mallisella lyhytterapiallakin on nykyisin kan-
nattajansa.

Tampereen A-klinikkatoimessa kokeiltiin
vuodesta l98I alkaen kirjallisen hoitosuunnitel-
man toimivuutta uusien asiakkaiden hoidossa
(Mäkelä & Sirdn l9B4). Silloin osoittautui, että
osa asiakkaista ei kiinnittynyt hoitoon siinä
määrin, että varsinaista hoitosuunnitelmaa olisi
voitu tehdä. Näin ollen he jäivät myös hoito-
suunnitelmatutkimuksen ulkopuolelle. Kun
myös hoitoon aluksi kiinnittyneiden hoidossa
pysyminen osoittautui yhden vuoden seuranta-
aikana ongelmalliseksi, nousi hoitoon alun pe-
rin kiinnittymättömien asiakkaiden tutkimisen
tarve uudelleen esille. Tässä kirjoituksessa tar-
kastellaan kaikkien uusien asiakkaiden hoitoon
tuloa ja hoitoon kiinnittymistä Tampereen A-
klinikkatoimessa neljän kuukauden aikana
vuonna l98l sekä vain l-2 kertaa käyneiden
odotuksia ja hoitopaikan reaktioita näihin odo-
tuksiin. Hoitoon kiinnittyneiden osalta tarkas-
tellaan myös hoitoon paluuta seurantavuoden
aikana. Tulosten yleistettär,yyttä ja merkitystä
nykyhetken kannalta pohditaan kirjoituksen lo-
pussa.
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T amp er e en A -klinikkat oimen
uudet asiakkaat

Tampereen A-klinikan ja katkaisuhoitoase-
man asiakkaiksi kertyi tutkimusjaksona 825

henkilöä. Heistä 78 prosenttia oli ns. vanhoja
asiakkaita: 38 prosenttia oli asioinut Tampe-
reen A-klinikkatoimessa ensi kerran yli viisi
vuotta sitten, 29 prosenttia2-5 vuotta sitten ja
1l prosenttia alle kaksi vuotta sitten. Näiden
hoitohistoriaa ja hoitoon tuloa ei tarkemmin
tutkittu, mutta useimmilla hoidossa olo oli muo-
dostunut useista eripituisista hoitojaksoista il-
man jatkuvaa hoitokontaktia hoitopaikkaan.

Uusia asiakkaita oli l78 eli 22 prosenttia hoi-
topaikkaan tutkimusajanjaksona tulleista asi-
akkaista. He olivat pääosin miehiä (85 %), iäl-
tään tyypillisimmin 30-39-vuotiaita (38 %) ja
lähes kahdessa kolmasosassa tapauksista nai-
mattomia, eronneita tai leskiä, siis hyvin tavan-
omaista päihdehuollon asiakaskuntaa. Vanhoi-
hin asiakkaisiin verrattuna uusien joukossa oli
vähän enemmän naisia, alle 4O-vuotiaita ja
Tampereen ulkopuolelta tulevia; siviilisäätyja-
kautumat eivät eronneet toisistaan.

Kaikki uudet asiakkaat tulivat ensin A-klini-
kalle, josta heidät tarvittaessa ohjattiin katkai-
suhoitoasemalle. Uusista asiakkaista 29 pro-
senttia osoittautui yhden tai kahden kerran kä-
vijöiksi; heitä nimitämme satunnaiskävijöiksi.
Demografisilta tiedoiltaan he eivät poikenneet
muista uusista asiakkaista paitsi siviilisäädyn
osalta; he olivat keskimääräistä useammin nai-
misissa olevia (47 %). Muut uudet asiakkaat
menivät katkaisuhoitoasemalle tai kävivät A-
klinikalla useammin kuin kaksi kertaa. Heitä
sanomme hoitoon kiinnittyneiksi. Heille laadit-
tiin myös tutkimuksen päätarkoituksen mukai-
nen hoitosuunnitelma.
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K ert aluont eine n autt aminen
uai pitempi hoito

Keskeinen kysymys satunnaiskävij öiden koh-
dalla on se, ovatko he alun perin hakemassa
hoitopaikasta vain kertaluonteista tai tavoitteil-
taan suppea-alaista apua vai epäonnistuuko
hoitopaikka hoidon käynnistämisvaiheessa
niin, että osa asiakkaistajää tyytymättöminä ja
pettyneinä heti pois, vaikka halua pitempään
hoitoon olisi alun perin ollut. Tämä kysymys
näyttää askarruttavan monia hoitopaikkoja
paljon vähemmän kuin pitkiksi venyneiden hoi-
tosuhteiden ongelmat.

Satunnaiskävijä-nimitykseen liittyy helposti
negatiivinen mielikuva, ikään kuin kyseessä ei
olisi "kunnon" asiakas; asiakkaalla pitäisi olla
halu paneutua pitkäaikaiseksi oletetun ongel-
mansa käsittelyyn pitemmän hoidon avulla.
Yksi selitys kertakäynneille on se, että heti
alussa todetaan asiakkaan tulleen väärään hoi-
topaikkaan. Tässä aineistossa kaksi asiakasta
ohjattiin heti ensi käynnin jälkeen muualle.

Hoitoon tuloon johtanut ongelma voi hoitua
myös satunnaiskäyntien avulla. Yhdentoista
henkilön kohdalla (6 7o uusista asiakkaista)
päädyttiin siihen, ettei pitempiaikaiseen hoi-
toon ole aihetta. Päätöksistä on vaikea jälkikä-
teen arvioida, onko päätös syntynyt lähinnä asi-
akkaan toivomustenjohdattelemana vai kenties
hänen mielipiteestään poiketen työtekijän sane-
lemana.

Uusista asiakkaista kaksi ilmoitti, etteivät he
ole työntekijän suosituksesta huolimatta haluk-
kaita jatkamaan hoitoa I - 2 käynnin jälkeen.
Asiakas kenties tyytyi suppeampaan tavoittee-
seen kuin työntekijä tai sitten tavalla tai toisella
pettyi hoidossa käyntiin näil1ä alkukäynneilläja
sai selvästi sanottua haluttomuutensa jatkaa.

Kertaluonteisena toimenpiteenä l-2 käyn-
tiä riitti siis autetuksi tulemiseen vain hyvin
harvoille (kuvio l). Yleensä - 9l prosentilla
uusista asiakkaista - ongelmien ratkaisemisen
katsottiin vaativan pitkäaikaisempaa hoitoa.
Nämä jakautuivat alkuvaiheessa valirun hoito-
muodon mukaan taulukon I kuvaamalla ta-
valla. Yli 60 prosentille suositeltiin katkaisuhoi-
toa .joko poliklinikalla tai katkaisuhoitoase-
malla. Vajaalle kolmasosalle suositeltiin kes-
kusteluterapiaa ilman minkäänmuotoista lää-
kehoitoa. N[uu kuin katkaisuhoito- tai disul-
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Kuuio l. Uusien asiakkaiden mukana pysvminen Tampe-
reen A-klinikkatoimessa seurantavuoden aikana

Uudet asiakkaat: l78

al, Ei tarvetta hoidon

.jatkamiseen:17
Hoidon jatkamisen
tarve: l6l

"Satunnais-
kävijät"

J
r>

t>

Keskeyttää l-2
käynnin jälkeen: 34

Kiinnittyy hoitoon: 127

Keskeyttää katkaisuhoidon: I

Toteuttaa katkaisuhoidon, mutta ei
jatkohoitosuunnitelmaa: 27

Hoitosuunnitehnassa myös muu kuin
katkaisuhoito, rnutta ei aloita sitä
tai keskeyttää sen: 7l

Hoito (muu kuin katkaisuhoito) päät-
tyy sopimuksen mukaan tai on käyn-
nissä vielä vuoden kuluttua: 28

Taulukko l. Pitempiaikaista hoitoa tarvitseviksi arvioiduille
suositeltu hoitomuoto l-2 ensi käynnin jälkeen

hoitomuoto N%

katkaisuhoito katkaisuhoitoasemalla
polikliininen katkaisuhoito
keskusteluterapia
disulfiraamilääkitys
muu lääkitys
päätös hoitomuodosta kesken

70

27

44
17

29
2

6

2

46
.)

l1
4

vhteensä 161 100

Sraamilääkitys merkitsi yleensä muualla aloite-
tun, muihin psyykkisiin syihin kuin alkoholion-
gelmaan määrätyn lääkityksen jatkamista.

Pitempiaikaista hoitoa tarvitseviksi arvioi-
duista kuitenkin 21 prosenttia (34 henkilöä, ku-
vio l) keskeytti hoidonjol-2 käynnin jälkeen,
eli hoitosopimuksesta huolimatta ja mitään il-
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moittamatta he katosivat matkalla A-klinikalta
katkaisuhoitoasemalle tai j äivät saapumatta so-

vituille A-klinikkakäynneille. Jälkikäteen tar-
kasteltuna siis kaikkiaan lähes kolmasosa uu-
sista asiakkaista jäi satunnaiskävijöiksi - osa

sopimuksen mukaisesti mutta valtaosa kuiten-
kin hoidon keskeyttämisen vuoksi.

Mitö satunnaiskäuij ät hakeaat
hoitopaikasta?

Hoitoon kiinnittyneiden ilmoittamia hoi-
toontulosyitä on tarkasteltu aiemmin (Mäkelä
& Sir6n l9B4). Satunnaiskävijät voidaan jakaa
samoin kuin hoitoon kiinnittyneetkin kahteen

ryhmään sen mukaan, miten hyvin he tiesivät
tai osasivat ilmaista sen, mitä he olivat hake-

massa hoitopaikasta.
Ensimmäinen ryhmä, johon kuului kaksi kol-

masosaa uusista satunnaiskävijöistä, oli selvillä
siitä, mitä he halusivat hoitopaikalta. Heille
näytti jo hoitoon tullessa muodostuneen kuva
siitä, mikä merkitys ja asema hoitopaikalla on
heidän ongelmiensa ratkaisemisessa (vrt. Es-

kola 1985, l+6-147). Työntekijällekin voi olla
miellyttävää, kun asiakas osaa selvästi sanoa,
mitä hän haluaa. Sen sijaan pulmia voi tulla, jos
työntekijällä on erilainen käsitys hoidon merki-
tyksestä asiakkaan ongelman ratkaisemisessa.

Silloin asiakas ei ehkä saakaan hoitopaikasta
sitä, mitä hän on hakemassa.

Yleisimmin nämä "tietoiset" satunnaiskävi-
jät toivoivat katkaisuhoitoa joko katkaisuhoito-
asemalla tai lääkkeiden avulla. Katkaisuhoi-
toon liittyivät myös toiveet lääkeavusta huo-
noon oloon tai univaikeuksiin. Näitä oli yh-
teensä lähes B0 prosenttia esitetyistä pyyn-
nöistä. Muut toiveet koskivat muuta lääkinnäl-
listä apua, lähetettä, neuvontaa tai keskustelua.

Toisen ryhmän - yhden kolmasosan satun-
naiskävijöistä - muodostivat ne asiakkaat,
jotka eivät osanneet sanoa täsmällisesti, mihin
he tarvitsivat hoitopaikan apua. Nämä "tietä-
mättömät" kuvasivat lähinnä sitä prosessia,

-jonka tuloksena he olivat päätyneet A-klini-
kalle. Toiminta oli huipentunut umpikujatilan-
teeseen (esim. poissaolo työstä) tai ympäristön
reagointiin (esim. kirjallinen varoitus työssä,
hoitosuositus terveydenhuollossa), niin että
asiakas oli arvioinut toimintansa muuttamisen
välttämättömäksi (ks. Tourunen 1987, 62-64;
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vrt. myös Weckroth 1984, 106).

Tavoiteltu toiminnan muutos ilmaistiin epä-
määräisesti: "rokulia ei saa enää tulla", 'Juomi-
sen on muututtava" tai "haluaisin pysyä vii-
nasta erossa". Yleisimmin nämä epätarkasti
muotoillut tavoitteet näyttivät liittyvän työpai-
kan säilyttämisen lisäksi perhetilanteen korjaa-
miseen. Tästä osin hahmottomasta alkutilan-
teesta asiakas ja työntekijäjoutuivat lähtemään
Iiikkeelle jäsentääkseen, mihin asiakas oikein
hakee apua ja mitkä ovat asiakkaan ja työnteki-
jän osuudet tavoitellun muutoksen aikaansaa-
misessa.

Hoitopaikan reaktiot
s atunnai s k äa ij ö i d.e n t oiu e i s ün

Hoitajien ja hoidettavien välinen suhde voi-
daan mieltää kahden maailman väliseksi raja-
linjaksi, jonka yli välitetään kahden erilaisen
maailman merkityksiä ja pyritään kertomaan
oman toiminnan mielekkyydestä (Kylmälä
l9BB, 193, 199).

Toiveissaan "tietoiset" saivat yleensä sen,

mitä he hoitoon tullessaan ilmaisivatkin hake-

vansa hoitopaikasta (taulukko 2).Joka kolman-
nen kohdalla myös työntekijä arvioi hoitopai-
kan antaneen tarvittavan avun kertaluonteisin
toimenpitein. Muiden "tietoisten" kohdalla on-
gelman määrittely kuitenkin laajeni ensi käyn-
tien aikana tai sitten työntekijä ei alun perin-
kään ollut samaa mieltä asiakkaan kanssa hoito-
paikan merkityksestä asiakkaan ongelmien rat-
kaisemisessa. Kahdelle kolmasosalle "tietoi-
sista" satunnaiskävijöistä suositeltiin hoidon
jatkamista, ja siihen asiakkaat suostuivatkin.
Tästä huolimatta kaikki keskeyttivät hoitonsa
l-2 käynnin jälkeen.

Palautteen saaminen asiakkaiden mielipi-
teistä on vaikeaa. Ovatko he pettyneitä hoito-
paikan alkutoimiin, vaikka eivät ilmaisekaan
sitä? Onkojuomisen jatkaminen tai muu väliin
tuleva tekijä suurempi houkutus kuin tarjolla
oleva hoito? Onko kyseessä jokin "seurapeli",
jota pelataan muiden osapuolien miellyttämi-
seksi? Siis esimerkiksi asiakkaan näkökulmasta:
"Käyn hoitopaikassa tyynnyttääkseni omaa-
tuntoani/puolisoani/työnantajaani ja ilmoit-
taudun halukkaaksi hoidon .iatkamiseen saa-

dakseni motivoituneen asiakkaan leiman." Asi-
akas siis oppii päihdehuollon fraseologian, jolla
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voi selviytyä hoidosta (Halonen l9BB, 75). Tai
työntekijän näkökulmasta: "Minun kai kuuluu
houkutella asiakkaitajatkohoitoon, sitä pitkäai-
kaisempaan, mitä pahemmasta juomisongel-
masta on kyse."

"Tietämättömät" satunnaiskävijöiksi jää-
neet joutuivat ensin täsmentämään tarpeitaan
työntekijän kanssa. Ehkä sen takia hoitopaikan
tarjoukseksi tuli kaikkien kohdalla keskustelute-
rapia, ei koskaan lääkehoito. Lääkkeitä ei siis
tarjottu, jos asiakas ei huomannut niitä pyytää.
Kolmelle neljäsosalle tämän ryhmän asiak-
kaista tarjottiin pitkähköä ja yksityiskohdil-
taankin jo osin määriteltyä keskusteluhoitoa,
johon myös asiakkaat lupautuivat. Silti hejäivät
saapumatta l-2 käynnin jälkeen.

Ensimmäisen ryhmän - "tietoisten" satun-
naiskävijöiden - toivomuksiin hoitopaikalla oli
tarjottavana konkreettisia välineitä (lyhyt lai-
toshoito, lääkehoito). Käytetyt välineet myös
kirjattiin yksityiskohtaisesti hoitokertomuksiin.
Toisen ryhmän - "tietämättömien" - koh-
dalla konkreettiset välineet puuttuivat. Tällöin
keskeiseksi tulee asiakkaan tilanteen erittelyn
lisäksi työntekijän kyky jäsentää omaa toimin-
taa ja ohjata omaa ajattelua. Jo parinkin käyn-
nin aikana työntekijälle muodostuu jonkinlai-
nen kuva tarvittavasta rnuutoksesta ja siitä,
millä se saadaan aikaan, mitä välineitä asiak-
kaalla ja työntekijällä on, mihin ryötä olisi koh-
distettava, mikä on hoidon osuus tarvittavan
muutoksen aikaansaamisessa j ne. Tämänsuun-
taisia pohdintoja ei hoitokertomuksista kuiten-
kaan löytynyt ainakaan satunnaiskävijöiden
kohdalla. Yleisemminkin lienee käytäntönä,
että työntekijä ei kirjaa oman toimintansa erit-
telyä. Hoitokertomuksista ei käy ilmi, paljonko
työntekijä pohtii omaa toiminraansaja paljonko
hän orientoituu asiakkaan ongelmiin arkikoke-
muksensa tai tiedostamattomien rutiiniensa
pohjalta (Engeström & Toikka 1985, 5l-53).
Kuitenkin sekä asiakkaan että työntekijän
osalta "toimintaan subjektivoituminen edellyt-
tää toivotun tavoitteen saavuttamiseen tarvitta-
van tiedon, menetelmien ja välineiden omaksu-
mista" (Arnkil 1985, 12).

H oitomuoto j a hoitoon künnittyminen

Kiinnittyminen hoitoon alkukontaktin jäl-
keen vaihteli sen mukaan, mikä hoitovaihtoehto
Alkoholipolitiikka 54 (1989):3

Taulukko 2. "Tietoisten" satunnaiskävijöiden hoitotoiveet
ja A-klinikan toiminta (luvut asiakastapauksia)

asiakkaan toive A-klinikan toiminta

Pääsy katkaisuhoito-
asemalle (9)

f uomiskierteen katkaisu
lääkityksen tms. avulla (5)

Helpotus huonoon oloon
lääkityksen avulla (7)

Ohjaus katkaisuhoito-
asemalle (5)
Ohjaus sosiaalitoimistoon
maksu-asioiden vuoksi (2)
Ensiapulääkitys (l)
Keskustelu (l)

Polikliininen katkaisu-
hoito (4)
Ohjaus toiseen hoito-
paikkaan (l)

Ensiapulääkitys (5)
Polikliininen katkaisu-
hoito (l)
Keskustelu (l )

Unilääkitys (4) Unilääkitvs (3)
Ohjaus lääkärin vastaan-
otolle (l)

Muu lääkitys (2)
Lähete sosiaali-

Lääkitys (2)
Lähete huoltolaan (l)

asiakkaalle oli valittu. Kun kriteereinä käytet-
tiin toteutunutta hoitoa katkaisuhoitoasemalla
tai vähintään kolmea käyntiä A-klinikalla, to-
teutui hoitoon kiinnittyminen parhaiten ohjat-
taessa asiakas katkaisuhoitoasemalle. Sinne oh-
.jatuista 94 prosenttia toteutti katkaisuhoidon.
Sen sijaan suositeltu polikliininen katkaisuhoito
toteutui vain 64 prosentissaj a keskusteluterapia
62 prosentissa tapauksista.

Hoitoon kiinnittyneistä yli puolet aloitti hoi-
tonsa katkaisuhoitoasemalla, mutta satunnais-
kävijöiksi osoittautuneista vain l2 prosenttia oli
saanut suosituksen sinne (taulukko 3). Tavalli-
sin satunnaiskävijäksi jääneelle ehdotettu hoi-
tomuoto oli keskusteluterapia.

Hoitohenkilökunnan mielestä hoitokokonai-
suus yleensä rakentuu katkaisuhoidosta ja sen
jälkeisestä jatkohoidosta (kr. esim. nlat.ta
l9Bl,286; Keso l9BB, 47-48). Katkaisuhoito-
asemalla olleista 70 prosentille ehdotettiin jota-
kin jatkohoidon muotoa. Yleisemmin päädyt-
tiin A-klinikkaan tai nuorisoasem aan (40 "/o asi-
akkaista)ja AA-ryhmään tai A-kiltaan (15 %)
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hoitomuoto hoitoon
kiinnittvneet
N%

satunnais-
kär,ijät

N%

Taulukko 3. Hoitoon kiinnittyneiden jakautuminen eri hoi-

tomuotoihin sekä satunnaiskävijöille suunnitellut hoito-

muodot

prosenttia hakeutui jatkohoitoon. Jatkohoi-
dossa pysyminen oli yhtä vaikeaa kuin sen aloit-

taminenkin. Suunnitellun jatkohoidon aloitta-
neista 65 prosenttia keskeytti hoidon' Näin ollen
kaikista katkaisuhoitoasemalla jatkohoitoa

suunnitelleista uusista asiakkaista vain l7 pro-
senttia toteutti jatkohoidon loppuun hoitosuun-
nitelman mukaisesti (taulukko 4). Yleisin syy

keskeyttämiseen olijuomisen alkaminen uudel-
leen. Luvut ovat samaa suuruusluokkaa kuin

Järvenpään sosiaalisairaalan seurantatutki-
muksessa, jossa A-klinikalla kävi ainakin kerran
vuoden sisällä 3l prosenttia ja AA-ryhmissä l9
prosenttia laitoshoidossa olleista, mutta enem-

män kuin viisi kertaa käyneiden vastaavat luvut
olivat vain l0 prosenttia ja 9 prosenttia (Keso

l9BB, Bl-82).
Polikliinisella katkaisuhoidolla hoitonsa

aloittaneista hoitoon kiinnittyneistä lB asiak-

kaasta yksi keskeytti katkaisuhoidon. Katkaisu-
hoito-osuuden loppuun käyneistä seitsemän ei

halunnut jatkohoitoa ja kymmenen halusi; kui-
tenkin jatkohoidon vei loppuun vain kaksi asia-

kasta.
Hoitoon kiinnittyneistä asiakkaista 29:lle (23

7o) suositeltiin hoitoon tullessa keskustelutera-

piaa, jolla tarkoitettiin säännöllisiä käyntejä Iä-

hinnä sosiaaliterapeutin luona. Heistä 62 pro-
senttia keskeytti hoitonsa jäämällä ilmoitta-
matta pois käynneiltä, joita ehti olla keskimää-

rin 3,7. Työtekijän kanssa sopimalla lopetti te-

rapian 35 prosenttia keskimäärin 6,7 käynnin
jälkeen. Yksi asiakas jatkoi terapiaa vielä seu-

rantavuoden päättyessä.
Disulfiraamihoitoa halunneet kolme asia-

kasta jatkoivat lääkärillä käynnin jälkeen kes-

kusteluterapiassa. Heistä kaksi lopetti käynnit
sopimuksen mukaan ja yksi keskeytti. Muuta
lääkehoitoa toivoneilla ll asiakkaalla oli muita
enemmän lääkärissä käyntejä. Heistä yksi lo-

petti sopimuksen mukaan, kuusi keskeytti ja
neljäjatkoi käyntejä vielä seurantavuoden päät-

tyessä.
Näyttää siltä, että katkaisuhoitoa lukuun ot-

tamatta hoitoon kiinnittyminen ja hoidossa py-

syminen on uusille asiakkaille vaikeaa (kuvio 1).

Hoidon.jatkaminen ei ole tietenkään itsetarkoi-
tus, jos ongelma on jo tullut hoidetuksi, mutta
seurantatietojen mukaan hoidosta pois jäämi-
nen tapahtuu useimmitenjuomisen alkaessa tai
lisääntyessä uudelleen.
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katkaisuhoito-
asema
polikliininen
katkaisuhoito
keskustelu-
terapia
disulfiraami-
lääkitys
muu lääkitys
kertaluonteinen hoito
ei tietoa

vhteensä

66

1B

29

52

t+

23

6

l0

IB

t2

20

35

,,
4

100

.l 2

9l1
t5

2

127 100 51

Taulukko 4. J atkohoitosuunnitelmat j a niiden toteutumrnen

katkaisuhoitoaseman j älkeen

jatkohoito-
suunnitelma

aloitti jatko- toteutti jatko-
hoidon hoidon

o/o Yo %N

A-klinikka/
nuorisoasema
muu avohoito
laitoshoito
AA tai A-kilta

jatkohoitosuun-
nitelma yht. 46

ei jatkohoitosuun-
nitelmaa 20

26
4
6

10

12

LJ

50
10

40
6

9

l5

70

30

100

5B

50
50
30

50 17

yhteensä 66

(taulukko 4). Lopuilla 30 prosentilla ei esiinty-
nyt ainakaan kirj attua jatkohoitosuunnitelmaa.

Katkaisuhoitoasemalla laadituista jatkohoi-
tosuunnitelmista .ioka toinen johti jatkohoidon

alkamiseen, varmimmin jos suunniteltu paikka
oli A-klinikka (taulukko 4)' Kaikista katkaisu-

hoitoasemalla olleista uusista asiakkaista 35

t2+



Taulukko 5. Hoitoon paluu alkoholin käytön vuoksi seurantavuonna aloitushoitomuodon mukaan, 7o

hoitoon paluu
katkaisuhoito- polikliininen

asema katkaisuhoito

aloitushoitomuoto
keskustelu- disulfiraami-

terapia hoito
muu hoito yht.

ei palannut hoitoon
palasi hoitoon
hoito jatkunut koko vuoden
ei tietoa tai kuollut

yhteensä 100

t2

25
75

r00
23

6t
30

9

38

51

J
o

100

100

3

5t
13

50

40
48

7

5

N
100

65

100 100
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H oitoon paluu s eurantaauonnd

Hoitoon kiinnittyneistä 127 asiakkaasta lll
oli mukana hoitosuunnitelmatutkimuksessa ja
siihen liittyneissä 6 kuukauden ja12 kuukauden
seurantahaastatteluissa, joten hoitoon paluusta
on tietoja vain heidän osaltaan.

Taulukossa 5 on tarkasteltu hoitoon paluuta
alkoholiongelman vuoksi seurantavuonna sen

mukaan, mihin hoitomuotoon päädyttiin asiak-
kaan tullessa ensi kertaa Tampereen A-klinik-
katoimeen. Katkaisuhoitoasemalla olleista puo-
let ja polikliinisessa katkaisuhoidossa olleista
kaksi kolmasosaa palasi vuoden sisälläjohonkin
hoitopaikkaan, useat kahteen tai kolmeenkin
paikkaan. Vähiten hoitoon palanneita oli kes-
kusteluterapialla aloittaneiden ryhmässä.

Katkaisuhoitoasemalla olleilla korostui lai-
toshoito hoitoon paluussakin. Heistä 18 pro-
senttia oli uudelleen hoidossa katkaisuhoitoase-
malla, 14 prosenttia huoltolassa, A-kodissa tai
sosiaalisairaalassa, 6 prosenttia psykiatrisessa
sairaalassa ja 5 prosenttia muussa sairaalassa.
Avohoitopaikkaan, lähinnä A-klinikalle, heistä
palasi 28 prosenttia. Hoitoon paluun kannalta
ei ollut merkitystä sillä, oliko asiakkaalle tehty
jatkohoitosuunnitelma ensimmäisen hoitoker-
ran yhteydessä vai oliko hän aloittanut suunni-
tellun jatkohoidon.

Keskusteluterapialla aloittaneista 30 pro-
senttia palasi hoitoon seurantavuonna, osa A-
klinikalle, osa muihin hoitopaikkoihin. Hoitoon
palanneet olivat kaikki keskusteluterapiansa
kesken jättäneitä. A-klinikalle palanneista
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kaikki hakeutuivat lääkärille, yksi lisäksi uudel-
leen keskusteluterapiaan. Keskusteluterapiassa
tapahtuu ehkä alun perin tehokkaampaa kar-
sintaa kuin muissa hoitomuodoissa, niin että
siihen lopulta päätyneetja hoidon loppuun käy-
neet saavat itselleen pitempiaikaisesti vaikutta-
via välineitä juomisongelmansa hallitsemiseen
eivätkä näin ollen tarvitse uutta hoitojaksoa ai-
nakaan lyhyellä aikavälillä. Ovatko he niitä "A-
ryhmän" asiakkaita, jotka ovat hoitoväen erityi-
sessä suosiossa (ks. Murto & Suhonen 1985,
314)?

Polikliinisella katkaisuhoidolla ja disulfiraa-
mihoidolla aloittaneet palasivat yleensä hoi-
toon; 53 prosenttia palasi A-klinikalle ja27 pro-
senttia meni laitoshoitoon. Muulla Iääkityksellä
aloittaneista osa olijo alun perin ns. pitkäaikais-
potilaita, joten hoitoon paluusta ei voida puhua
samassa merkityksessä kuin muiden kohdalla.

Miksi hoito katkeilee?

Hoitoprosessin käynnistymisessä tai sen epä-
onnistumisessa on asiakkaidenja heidän tausta-

ryhmiensä ominaisuuksilla varmasti tärkeä
osuus. Tässä kirjoituksessa on kuitenkin enem-
män nostettu esiin hoitotyöntekijöiden ja koko
hoitojärjestelmän vaikutus hoitovalintoihin ja
asiakkaiden hoitoon kiinnittymiseen. Aineisto
on koottu yhdestä hoitopaikasta neljän kuukau-
den aikana vuonna 1981, mikä tietenkin rajoit-
taa yleistävien johtopäätösten tekemistä.

Hoitotoiminta on hoitokertomusten pohjalta
tarkasteltuna hyvin harmonista. Ristiriitoja nä-
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kyy vain asiakkaiden toiminnassa, pääasiassa
hoitopaikan ulkopuolella. Kun ruoka, lepo ja
lääkkeet on saatu, alkaa kuitenkin hurja pois-

iäänti. Hoito ei ehkä enää näiden konkreettisten
asioidenjälkeen vastaakaan asiakkaiden tarpei-
siin. Onko Pentti Leimanin (1985) esittämä nä-
kemys toteutunut: jos teemme ty'ötämme niin
kuin käytäntö sitä otrjaa, tulemme sellaisiksi,
ettemme pysty muuttumaan vaikka todellisuus
muuttuu. Hoidon keskeyttäminen kirjataan
vain "ei tullut sovitulle ajalle". Ilmiö nähdään
hoitopaikassa mieluummin asiakkaan ominai-
suutena kuin palautteena omasta toiminnasta.

Toinen keskeyttämisiin liittyvä kysymys kos-
kee asiakkaan ja työntekijän suhdetta. Millai-
sesta vuorovaikutuksesta on kyse, jos asiakkai-
den yleisin keino lopettaa hoito on poisjäänti
mitään ilmoittamatta? Jos asiakkaan ajatukset
ja odotukset ovat olleetjotain aivan muuta kuin
työntekijän hänelle ehdottamat, voisiko hän täl-
löin ainakin reilusti kieltäytyä hoidosta?

Miksi työntekijät eivät hoitokertomuksissa
tuo enempää esiin omaa orientoitumista-
paansa? Eikö heillä ole mitään kerrottavaa vai
suojautuvatko he varmuuden vuoksi? Kukaan
ei voi syyttää virheistä, jos ei kerrota, miten on
toimittu. Sosiaalityön alueella kysymys siitä,
mikä ohjaa sosiaalityöntekijää, mikä on hänen
työorientaationsa, on osoittautunut yleisem-
minkin keskeiseksi ongelmaksi (Karvinen
l9B7). Sama koskee yhtä hyvin esimerkiksi lää-
kärin tai sairaanhoitajan työtä.

Asiakkaan näkökulman ottaminen lähtökoh-
daksi tilannearvioinnissa ja ongelman ratkaise-
misessa ei poista työntekijän oman työn analy-
soinnin ja jäsentämisen välttämättömyyttä, pi-
kemminkin päinvastoin. Omaa toimintaansa
työntekijä ainakin pystyy muuttamaan, jos se

tietoisemman ammatillisen orientoitumisen
pohjalta on aiheellista. Asiakkaan toiminnan
muuttaminen onkin jo paljon epävarmempaa.

Mihin pohjautuu pyrkimys pitkäaikaisiin
hoitosuhteisiin ja jatkohoitoon ohjaamiseen
katkaisuhoidon jälkeen? Kumpikin on muodos-
tunut hoitokertomusten pohjalta tarkasteltuna
rutiininomaiseksi toiminnaksi. Kertomuksista
ei kuitenkaan ole saatavissa viitteitä siitä, mihin
pitkäaikaisen hoidon tai jatkohoidon tarve kul-
Ioinkin perustuu, asiakkaan päihdeongelman
luonteeseen, elämäntilanteeseen vai johonkin
muuhun tekijään. Hoitojärjestelmän suunnitte-
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lun tasolla hoidolle tosin hyväksytään tavoit-
teeksi myös kapea-alainen kriisiapu (A-klinik-
kasäätiö 1987, 3), mutta käytännössä eriarvoi-
suus näkyy. Syrjäytyvätkö vähitellen A-klinik-
kahoidon ulkopuolelle sellaiset asiakkaat, jotka
eivät kykene tai halua pitkäaikaiseen keskuste-
luhoitoon?Joutuuko asiakas, näennäisestä osal-
Iistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudes-
taan huolimatta, pakottautumaan työntekijän
suunnittelemaan hoitoon (Kylmälä 1988, 199-
200)? Asiakkaalla näyttää, tässä pelissä olevan
käytettävissään vain yksi tehokas siirto, pois

.jääminen.

N y kytilann e e ril ain e n?

Vuoden l98l jälkeen päihdehuollossa on ta-
pahtunut paljon, ainakin ulkonaisesti. Uusi
lainsäädäntö on muuttanut tilannetta. Pitkä-
jänteinen menetelmäkoulutus on lisännyt hen-
kilökunnan kykyä työskennellä suunnitelmalli-
sesti. Kriisi- ja neuvontapalvelut ovat saaneet
enemmän arvostusta osakseen. Hoidon keskey-
tykset ovat ehkä vähentyneet. Hoitokertomus-
ten laatu ei ehkä ole oleellisesti parantunut;
työtahdin kiristyminen on saattanut jopa pin-
nallistaa kirjallisia dokumentteja.

Nämä tutkimustulokset kuvaavat yksipuoli-
sesti A-klinikkatoimen "heikoimpia" kohtia:
hoitotilanteita, joissa ei synny yhteisymmär-
rystä, hoitokertomuksia, jotka ovat jääneet va-
javaisiksi hoidon keskeytymisen myötä. Kirjoit-
tajien omat työkokemukset vuosien varrelta ja
erilaisista hoito- ja auttamisjärjestelmistä vah-
vistavat näkemystä, että tämänlaatuiset pulmat
eivät ole sidottuja aikaan tai paikkaan. Päin-
vastoin ne ovat aina ja joka paikassa muistutta-
massa meitä siitä, että on tarpeen jatkuvasti
tarkkailla ja kehittää työtä, jotta sen keskeisin
tavoite - asiakkaan auttaminen - toteutuisi
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English Summary

Anja Sirön - Rauno Mäkeki: Hoitoon tulo ja hoitoon
h,ännittyminen (Comingfor and adherence to treatment)

The object ofstudy consisted ofnew clients (N : 178)

coming to the Tampere A-clinics for treatment in spring
1981. Only few of them benefited from a single consulta-
tion. Detoxification treatment was suggested for 60 per
cent of the study group, discussion therapy for about one-
third. Despite treatment plans, nearly one-third came for
only one or two consultations.

As to their treatment expectations, those who proved to
be casual visitors fell into two groups. The first group had a
clear picture oftheir treatment expectations (e.g. detoxifi-
cation or medical treatment) when they first came to the
A-clinic. Often they received the treatment they requested,
in addition to which the place of treatment had wanted to
expand the definition oftheir problem and to offer longer
term therapy. The clients of the second group described
what had happened to them before they came for treat-
ment, but could not present any precise treatment expec-
tations. Often they were offered discussion therapy. The
treatment history did not give a description of the A-clinic
worker's own efforts or grounds for decisions concerning

treatment.
Adherence to treatment was best when the decision for

detoxification was made during the first consultation, and
worst when discussion therapy had been suggested as the
treatment mode. Many of those who began treatment
dropped out. Seventy per cent ofthose at the detoxification
station, for instance, intended to go for further treatment)
but only halfofthem actually started further treatment and
65 per cent of those who started further treatment later
dropped out. Sixty-two per cent ofthose who started dis-
cussion therapy discontinued it.

During the follow-up year, more than half of those who
had adhered to some treatment mode returned to some
place of tre atment for another treatme nt period, the reason
being alcohol abuse. Return for another treatment period
was least common amons those who had started with
discussion therapy, especially if thev had completed that
treatment period as planned.

The working habits at the place of treatment may make
it dilficult to adhere to treatment and to complete the
treatment period, and may cause some clients to be ex-
cluded from the scope of influence of treatment.
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