
Alaotsikossa Juhani Lehto esit-
telee väitöskirjansa tutkimuk-
seksi "laakarien, sosiaalityön-

tekijöiden ja poliisien juoppou-

teen kohdistuvasta työstä ja
siihen kohdisluvien prolessio-

naalisuusodotusten vaikutuk-
sesla". Lehdon mielestä siis on

olemassa ilmio, johon tieteelli-
sessä lutkimuksessa voi viilala
kasitteella "juoppous". Tark-

kaa määritelmää hän ei esitä,
vaan vetäytyy nopeasti Ilkka
Taipaleen ja Klaus Makelan
kirjoitusten taakse.

Laiminlyönli on kiusallinen.
koska 'juoppous" tämän jäl-
keen otetaan annettuna mm. tut-
kimuskohdetta määriteltäessä
ja rajattaessa. Yksi Lehdon pe-
ruskysymyksistä kuuluu: "Mitä
laakareihin, sosiaalityönteki-
jöihin ja jarjestyspoliiseihin
kohdistuvia odotuksia jäsentä-

vä'professionaal is.n auttami-
sen ihanne'sisältää ja miten se

ilmenee juoppouleen liittyran
työn osalta?"

Juoppouteen liittyvän työn?

En ymmärrä. On hypättävä
Lehdon empiriaan nähtläkseen,

mita han juoppo- ja juoppous-

puheellaan tarkoitlaa. A ineis-

to koosluu 2l lääkirin, 2 I sosi-

aalityontekijan ja IB järjestys-
poliisin nauhoitetuista puheis-

ta Lehdon haastatellessa heitä
lunnisla puoleenloista lunliin.

Ennen noita puheita Lehto
kay lapi tilastoja ja aiempaa
tutkimusta. Menen yhä enem-
män ymmälle hänen juoppou-

den käsitteestään. "Sosiaali-
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huollon avopalveluista juopot
rasittavat erityisesti A-klinikoi-
ta", Lehto valittaa. "A-klini-
koilla ja niiden nuorisoasemil-
la on vuodessa lähes 40.000
juoppoa asiakasta."

Kamalaa! Olenkohan itsekin
syyllistynyt rasittarnaan A-kli-
nikoita juopoilla toimittaessa-
ni sinne pari kaveria,jotkaeivät
saaneet ryyppyään poikki?
Olen niin sekaisin, ellä silmis-
säni vilisee juoppoja sosiaali-
työntekijöitä, kun luen: "Lisäk-
si juoppous rasittaa sosiaali-

lyiinlekijöilä jossakin määrin

esimerkiksi kasvatus- ja per-
heneuvoloissa, mielenterveys-
toimistoissa ja terveyskeskuk-
sissa-"

Pakenen lukuun V. haastat-
telujen esittelyn alkuun. Os.il-
tautuu, että Lehto on piilotta-
nut sanan "juoppo" taakse to-
dellisen ilmiösotkun. Jos ihmi-
selle sattuu lääkärinhoitoa vaa-

tiva tapaturma, kun hän on ot-
tanut viinaa humalaan saakka.

hän on "juoppo potilas". jota

paikatessaanlääkäri "kohtaa
potilaan juoppouden". "Ras-
kauden ehkaisyyn laakkeita
hakeva juoppo nainen" on

samanlainen "juoppouden
kohlaamisl ilanne" kuin "ensi-

sijaisesti juoppoutensa vuoksi

ajanvarausvastaanotolle hakeu-
tunut potilas". Tutkimus ete-

nee niin, että tekijä yrittää sel-
vittää sitä, minkä ensin on sot-

kenut.
Koska nüemme väilöskirjun.

.jossa tarkastellaan juoppoutta

ravintoloiden ja juhlatilaisuuk-
sien rasituksena? Tasavallan
presidenttikin kutsuu vuodes-

ta toiseen kauheun rnäürän
"juoppoja" rasittamaan linnan
palveluskuntaa. Kuinkahan
monta "luentoa kuuntelernaan
tullutta juoppoa opiskelijaa"
kohtaan joka tiistai peruskurs-
sillani? Olen ymmärtänyt hei-
dät vain luennulle t ulleiksi opis-
kelijoiksi. multa Lehdon väi-

lö.kirjan jelkeen maailma ei

ole entinen. Juoppoju ja juop-

poutta näkee kaikkialla.
Ei, päätän säilyttää ar-voste-

lukykyni tekemällä joht<-rpää-

ttiksen" että Lehdon lahtokoh-

dat ovat pielessä. Siksikohan
kirja pian murenee jutusteluk-

si niistä näistäi' Mukava sitä on

Iueskella, kun teksti etenee
joutuisasti asiasta kolmanteen.

Parisataa sivua on jaettu yli
puoleentoista sataan pikku
jaksoc,n. joilla on sellaisia otsi-
koita kuin "Onko professionaa-
linen hoiva edes mahdoll ista?".
"Kalsaus juoppouden sairau-

deksi määrittelyn historiaan",
"Auttaminen poliisityon'likai-
sena' puolena" tai "Moraalis-
ten kysymysten kasittelyn vaih-
Ioehrlot". Kiinloisia aiheitu.
joita kutakin kasitellaan keski-
määrin vajaalla puolellatoisla
sivulla.

Jos Lehdon tutkimusta kui-
tenkin yrittää katsoa kokunai-

suutena eikä vain hauskana

ryyppyjä ja kulauksia -koos-

leena. niin erill iseen ammalli-
taitoon perustuvan toiminnan
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rajojen pohdintana lääkärin,
so.iualityönlcl,ijin ja p,rliisin
työssä sillä on ansi«rita. Vielä
palemnlan siitä olisi saanut
ra.joittumalla vaikkapa laaka-
rin ammattiin ja yrittamalla
hararoida kaikki erilaiset ti-
lanteet, joissa ei oikein tunnu
riittä\ ün, että lüäküri lekee vuin

sen, m i kä hänel le lüi kä ri nä r ar-

sinaisesti kuuluu.
'fyytyykii laakari vain paik-

kaumaan ruhjeet rraist.llu. .jolu
hänen miehensi toisturasti
ruhjooi' llujt,ittuuko lrän aina

r ain uusimaarr lääkr.rest,plin
miehelle, jonka vaivoihin eläk-
keelle pääsy olisi paras ratkai-
su? Nämä tapaukset kuuluvat
samaan yhteyteen kuin potilas,
jonka verenpaine saattaisi las-
kea ilman laakkeita, jos hän

lopettaisi alkohol inkäyttin
(Lehdon "juoppo"). Onko laa-
kärin sittenkin he$ompi puut-

tua potilaan alkohol inkayttot;n
kuin eläkeasioihin tai väkival-
taiseen kohteluun kotona?
Tüslä aselrlmasla nousisi mie-
lekkaiu kysymyksia.

Nyt "juoppouden" käsite yh-
rlistää thteenkuulumal.nlu ja
erottaa sitä, mika kuuluisi yh-

teen. Alkoholitulkimussäiitiün
rahoitusko on johtanut tieteel-
lisesti vähemmän hetlelnrälli-
seen asetelmaan? On varrnaan

mainiota päästa Al koholipoli it-
tisen tutkimuslaitoksen tyiiyh-
teisön jäseneksi, rnutta pitaakti
samalla kritiikittä omaksua sen

isojen poikien reippaat puheet
"juopoista"'?

"Professiokriittisenä" tutki -

muksena, alkoholipuolen unoh-

taen. luin lyiitä myölämielises-

ti ja innostuneena. "Flsimerkik-
si kuva yhteiskunnallisten on-
gelmien'terapeutisoimisesta'

pnrsessina, jossa ammattikun-
nat rnonopolisoivat lyönsä koh-
teeksi yhä uusia alueita, perus-
tuu usein pikenrminkin profes-
sionaalisuuslupauksiin kuin
arnmattikuntien jäsenten käy-
länniirr toirrrinnan lrrlkinriser.n"'.
Lehto kirjoittaa. Hän on aloit-
tanut tällaisen toirninnan tut-
kirnisen ju rrür tliiä nrrrutumin

eriLoislapuuksin kuksi asiaa.

Ensiksi. arkityiissä k.hittyy
muotoja. .joita olr.jrra grikenrrnirr

moraalinen tai esleettinen ([,eh-

tlon "dramaturginen") pyrki-
rrrys kuin tiukku tieleellisly-
leen polrjrura anrrnallilailr,.
Poliisi ei ainoastaan "'yllapida
järjestystä". mika kuuluu hä-
nen anrmalliinsa. vaan esirrr.

siivoaa syrjemnralle henkiltii-
tä, joiden näkvvissüolo on vas-
toin vallitsevia makukäsityk-
sia. La:ikari ei ainoastaan pa-

ranna potiluitu. vuan harjoillaa
myös rnoraalista ohjausta pa-

rernpaan elämään. Näin on

monissa nruissukirt ammatris-
sa" lärnä on lryvä nlhtlJ ju
nryöntaiä.

Toiseksi, pyrkimyksestä Ii-
sätä ammal.titäitoa ei silti tar-
vitse luoJrua. Poliisi voi kehit-
tää neuvottelutaitoaan niin. että
,.sim. piihlvneel krelläisiin
hoitelemaan i I man voi rnankäyt-
tiiä ja vapaurlenriistoa. Lääkä-
rit voisivat oppia mm. alkoho-
ltnKa) lon sirülelysla ltsaa niln.
että kykenisi vät moraalislen ke-
hotusten sijasta antamaan käy-
tännöllisempää apua. TAta kai
Lehto tarkoittaa retevällä pu-
heellaan "kr oonisesti sai raiclen
juoppoicn" hoitamisen tailojen
lisäämisestä.

Silla tavalla alkoholiongel-
ma kuitenkin sopii uhan yh-
leyleen. ellä se on hyrä esi-

merkki vaivasta, johon on vai-
kea saada j uuri i n nrenevää apua

keneltakaan, jos kukin amrnat-
tikunta rajoittuu tiukasti pro-
fessionaaliseen toinrintaan.
Rinnakkaisesinrerkiksi olisi
sopinut viinaan tul'vautunratto-
man ihmisen kipu, levottonrurrs
ja ahrlistus. joka seuraa siilri.
että hän on joutunut jonkinlai-
seen ihnrissuhdeansaar-r. Tus-
kin tähänkään vaivaan yleis-
laakarilta. sosiaalitl,önteki.ial-
tä ja poliisilta helposti koko-
naisvaltaista hoitoa saa" vaikka
ongelnrissa .joutuisikin heidln
tyiinsä kohteeksi.

'f utk i mu ksena prnfessionaa-
lisen toiminnan rajoista, mutta
myirs amntattitaid()n kehitta-
misen mahrlollisuuksista Leh-
don kirjaa kannattaa lukea
siellä. missä suurrnitellaun ja
annelaän amnratillista koulu-
tusta ihmisten kanssa työsken-
lelemiseen. \i.iitlen alojen .jat-
kok,rululukseen leos tarjoau
hyvää pohdinta-aineistoa. Toi-
vollavasli kirjan kuntnrullinerr
juoppous<liskurssi ei saa aikaan
isompaa r alrinkoa siirrä. rrriterr

ulkuhol inkayt töä i hmiselämään

rnilü moninaisimmirr lur oin
rrir elll r änJ asiana I mnräl're-

rään ja käsirellään.
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