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HuotrotAN .IAt KEEN

Paihdehuollossa kehitettiin jo 197O-luvulla
ajatus ns. kuntoutusketjusta. Lahtökohtana
oli, että huonoimpaan asemaan joutuneet päih-
deongelmaiset eivät kykene nousemaan suo-

raan asunnottoman ja työttömän alkoholistin
asemasta takaisin normaalikansalaisuuteen.
Paihdehuollon palveluista rakennettiin erityi-
nen porrastettu järjestelmä, jossa eri portai-
den välit eivät ole kohtuuttoman korkeat. En-
sisuojat ovat alimpana. Kun asunnoton saa

tukea ensisuojasta, hän voi nousta katkai-
suhoidon ja laitoskuntoutuksen - kuten huolto-
lahoidon - kautta hoitokotiin. Hoitokodissa
ollessaan hän käyttää avohuollon palveluitaja
alkaa hakeutua normaaliasumiseen ja työmark-
kinoille. Saatuaan töitä ja asunnon hän alkaa
selviytyä A-klinikan tuella. Lopulta hän selvi-
ää kokonaan ilman päihdehuollon tukea (Leh-

to 1988, 43.)
Vaikka hoitoketjuajattelu ei toimisikaan ai-

van alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti ja
vaikka siitä olisikin vaarassa muodostua -
kuten Juhani Lehto (1988,43) on esiuänyr -
ylöspäin menoa vaikeuttava moniportainen
sosiaalisen valikoinnin järjestelmä sekä
päihdeongelmien yllapidon ja varastoinnin
järjestelmä, kertoo eri palveluiden kayttö myös
jotain alkoholiongelmaisten asiakkaiden
sosioekonomisen suoriutumisen tasosta. Siksi
palveluiden käyttöä tutkimalla on mahdollista
arvioida suoriutumisen mahdollista eriytymistä
ja elämänmuutosten suuntaa. Hoitoketjuajat-
telun mukaan huoltolan asiakkaat ovat jon-
kinlaisessa "puolimatkan krouvissa", josta tie
voi jatkua seka ylöspain että alaspäin. Palve-

luiden kaytto voi myös olla jatkuvaa tai katko-
naista.

Tämän artikkelin pohjana olevassa tutki-
muksessa (Piirainen 1990) pyrittiin vastaa-

maan seuraav än alkoholiongelmaisten suoriu-
tumiseen liittyviin kysymyksiin:

l. Tapahtuuko alkoholiongelmaisten kes-
kuudessa yksiselitteistä syrjäytymistä, vai
eriytyvätkö arkielämän elämäntapahtumat
ongelman aktualisoitumisen jälkeen?

2. Mikä on palveluiden käytössä sekä per-
he- ja asuntotilanteessa tapahtuvien muutos-
ten voimakkuus ja suunta alkoholiongelman
aktualisoitumisen j alkeen?

Yhteiskunnallisia palveluita antavia toimi-
pisteitä ovat huoltola, A-klinikka, laitos-
katkaisuhoito, työvoimatoimisto ja osittain
myös mielisairaala sekä mielenterveystoimis-
to. Alkoholin käytön luonnetta kuvaavat
j uopumuspidätykset, alkoholiehtoisten palve-
luiden kaytto, alkoholisairaudet ja ensimmäis-
ten krapularyyppyjen ottamisikä. Runsas
katkaisuhoitopalveluiden käyttö, juopumus-

pidatykset ja alkoholisairaudet osoittavat eri-
tyisen ongelmallista alkoholin kayttoa.

MEN ETETMAVATINNAI

Kyseessä oli kokonaistutkimus, jonka kohtee-
na olivat kaikki Lapin huoltolassa vuosina
l9B2 ja 1987 asioineet, varsinaisina asiakkai-
na olleet Rovaniemen kaupungin asukkaat.
Vuonna l9B2 hoidossa olleet ja vuoden 1987

huoltolan asiakkaat muodostivat oman tutki-
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musjoukkonsa. Jälkimmaisen seurantaryhmän

lyhyemmän seuranta-ajan takia keskityn tässä

artikkelissa vuoclen l9B2 asiakasryhmään.
Kummankin ryhmän seuranta-ajat olivat eri-
pituiset.

Tyypiltaan tutkimus oli retrospektiivinen
seurantatutkimus, jossa alkoholiongelmaiset
olivat seurannan kohteena siten. että vuoden

l9B2 asiakasryhmää pyrittiin seurilamaan

huoltolaan tulosta vuoden 1987 loppuun ja
vuoden l9B7 asiakasryhmää huoltolaan tulos-

ta kyseisen vuoden loppuun. Asiakkaiden ela-

mänmuutoksia suhteutettiin huoltolaantulo-
hetkeen, jotta oli mahdollista arvioida ihmis-
ten sosiaalis-taloudellisia elämänmuutoksia
huoltolan j alkeisessä elämänhistoriassa. Poik-

kileikkauksen tyyppisessä tutkimuksessa ar-

viointi olisi ollut vaikeampaa.

Tieto yksilotason sosioekonomisesta suoriu-

tumisesla kerättiin työvoimaviranomaisten
rekisteritiedoista, Lapin huoltolan, A-klini-
kan ja sosiaalitoimiston asiakaslomake-
tiedoista sekä osin nauhurin avulla tehdyin

teemahaastatteluin. Haastattelin kaikki kuusi

haastatteluun suostunutta alkohol iongelmaista

heidan kotonaan. Tutkimusaineistona oli pää-

asiassa viranomaisten tallettama materiaali

asiakkaiden elämänkulusta. Kvantitatiivista
tietoa kerättiin Iomakkeille, koodattiin ja ana-

lysoitiin käyttäen apuna pääasiassa taulu-
kointia.

TUTKIMUKSEN KESKEISET TUTOKSET

A lkoholiongelmaiset jaettiin työssään vakaas-

ti, suhteellisen vakaasti ja epävakaasti
suoriutuneisiin. seurannan aikana elakkeelle
siinyneisiin sekä koko ajan eläkkeella ollei-
siin alkoholiongelmaisiin (taulukko 1). Asiak-
kaiclen suoriutumista tarkasteltiin näiden tyyp-
pien kautta. Vakaasti työssä olleet alkoholi-
ongelmaiset eivät kokeneet seurannan aikana

työttömyysjaksoja, suhteellisen vakaasti työs-

sä olleet olivat suu rimma n osan seu rantu-ajas-

ta töissä ja epävakaasti työssään suoriutuneet
olivat yli puolet seuranta-ajasta työttöminä.

Paihdeongelmaisia koskevaa keskustelua on

leimannut puhe syrjaytymisestä (esim. Tainio

l986; Lehto I9BB). Tama pelkistää todelli-
suutta liian paljon: yli kolmannes vuoden 1982

seurantaryhmän asiakkaista oli vähintään yli
puolet seuranta-ajasta tyüssä. En ole voinut

välttyä vaikutelmalta, ettäongelmaaon karjis-

TuuLu,kko /. Sosiaalisten tilanteiden päätyypit hoitoon tulon jälkeen

asiakasryh mä

tviihistoria

vuoden l9B2
asiakas

NVo

vuoden I9B7
asiakas

N o/o

vakaa

suhteellisen vakaa

epävakaa

eläkeläistyneet
elakelaiset

yhteensä

.), ,
13,3
40,0
20,0

4.4

100,0

IO

6
IB
9
2

45

9
4
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tetty; syrjäytymistä käsitelleissä tutkimuksis-
sa on voitu korostaa syrjäytymistä, vaikka
enemmistöllä on ollut vakituinen asunto ja
toimeentulotuen saajat ovat olleet selvästi vä-

hemmistönä. Tilapäinen työttömyys on hoidon
näkökulmasta lähtevissä tarkasteluissa saa-

nut voimakkaan merkityksen (esim. Tainio
1eB6).

Tilapäisen työttömyyden korostuminen joh-
tunee ainakin seuraavista seikoista: a)

syrjäytymisen näkökulmaa pidetään itseoikeu-
tettuna ("parempi on tutkia - kunhan niitä

[esim. työttomyys, työkyvyttömyys/K. P.] tut-
kitaan syrjaytymisen näkökulmasta" [Raivio
l9B7,54]), b) yleisessä keskustelussa ja tut-
kimuksessa syrjaytymiskäsite on ollut yksi-
puolisen työkeskeinen (yksipuolisuudella tar-
koitetaan tässä sitä, että syrjäytymiskäsite on

korostanut työn puutteen syrjäyttävää luon-
netta ottamatta riittävästi huomioon muita ela-
män osa-alueita; esim. Lehtonen & al. 1986),
c) tutkimustulokset on saatu poikittais-
asetelmiin perustuvista tutkimuksista, d) hoi-
don nakökulma on palauttanut työttömyyden
ja taloudelliset vaikeudet lahes pelkastaan
alkoholiongelmaisen hallintakyvyn puutteek-
si (vrt. Kajava l9BB, 186) ja e) aineistot on

kerätty sosiaalihuollon organisaatioista (esim.

Kajava I9BB). Erityisesti sosiaalitoimistoissa
kuva työttömyydestä ja alkoholiongelmaisuu-
desta on kärjistynyt. Varsin tavanomaisena on

pidetty tilannetta, jossa toimeentulotuen tarve
tulee esille kaikkien taloudellisten asioiden
hoidon tultua laiminlyödyksi (esim. Kajava
1988, I16). Mirja Kajava (l9BB, llI) toteaa,

että päihdeongelmaisissa on enemmän työttö-
miä kuin muissa sosiaalitoimiston asiakkaissa.

Myös Kaarina Lauronen (I9BB, 35) antaa vai-
kutelman pitkaaikaisasiakkaiden päihde-
ongelmaisuudesta.

Heikki Lehtosen, Jari Heinosen ja Pekka
Rissasen (1986, 25) typologiaa soveltaen työ-
suhteiden jatkuvuutta ja elämän vakaisuutta
voidaan pitää suoriutumisen kriteereinä. Vä-
liaikainen työslä poistuminen on syrjäytymi-
sen kannalta ongelmallista. Ei voida sanoa,

monessako työttömyyspäivässä on syrjäy-

tymisen raja (vrt. Lehtonen & al. 1986, 29).

Elakkeelle siirtymisen pemsteella ei myös-

kään voida yksin ratkaista suoriutumisky-
symystä, vaan on otettava huomioon asiak-
kaan muu elämäntilanne. Perustelemattoman
normatiivisen syrjäytymisen ala supistuu, kun
otetaan huomioon muiden elämän osatekijtii-
den negatiiviset muutokset, mutta suoriutumi-
sen kannalta myös vastakkaiset kehitystrendit
ovat mahdollisia (vrt. Lehtonen & al. 1986,
30).

Stereotypia työttömästä, moniongelmaisesta
alkoholistista, joka kayttaä jatkuvasti ongel-
mien ratkaisemiseksi rakennettua yhteiskun-
nallista palvelujärjestelmää, on liian yksioi-
koinen. Rovaniemeläisasiakkaiden keskuu-
dessa ei tapahtunut yksinkertaista "syrjäyty-
mistä" työelämästä alkoholiongelman seurauk-
sena, vaan työhistoriat eriytyivät. Vakaasti työs-

sä olleita ei voida pitää syrjäytyneinä, ja suh-
teellisen vakaasti työssä olleet ovat pikem-
minkin väliaikaisesti tytielämästä karsiu-
tuneita. Vakaasti työssään suoriutuneiden asi-
akkaiden alkoholin kaytto on tullut ongelmak-
si vanhempana kuin muille ja heidan alko-
holin kayttonsä oli tarkasteluajanjaksona
hallitumpaa. He olivat perhesuhteiltaan pää-

asiassa naimisissa olevia. Suhteellisen vakaasti

työssä olleiden syrjäytymiskriteerinä työ oli
riittämätön arvioperuste. Heidan suoriutumi-
sen tarkastelussa muiden elämän osatekijOi-
den muutokset ja niiden arviointi ratkaisivat
sen, että heita ei pääsääntöisesti voida pitää
syrjäytyneinä. Suhteellisen vakaasti työssä

kayneet käyttivät mm. katkaisuhoitopalveluita
vähemmän kuin epävakaasti työssä suoriu-
tuneet ja eläkeläistyneet alkoholiongelmaiset,
eikä heistä ketään pidätetty huoltolan jälkeen
juopumuksen tai rattijuopumuksen takia.

Vaikein tilanne oli epävakaan työhistorian
omaavilla ja työelakeläistyneillä alkoholi-
ongelmaisilla, kun arviointiperusteena olivat
työ ja luonteeltaan laskevat elämänmuutokset
sekä näiden kumuloituminen. Epävakaasti
työssään suoriutuneiden elämäntilanne oli
selvästi alttiimpi muutoksille kuin vakaammin
työssä olleilla alkoholiongelmaisilla. Muutok-
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sia oli pääasiassa perhe- ja asuntotilanteessa.

Perhe- tai asuntotilanne muuttui huoltolan

ialkeen 94,4 prosentin eli l7 asiakkaan koh-

dalla. Tapauksista 83,3 prosentissa (15) muu-

tosten yleissuunta oli laskeva. Kaikki negatii-

visesti kehittyneet asuntohistoriat (7) olivat
epävakaan työhistorian omaavilla alkoholi-
ongelmaisilla, ja luonteeltaan laskeva perhe-

tilanne merkitsi puolella asiakkaista samaan

suuntaan kehittynyttä asuntotilannetta. Heil-
la oli vaikeuksia viranomaisten kanssaja hei-
dän alkoholin kayttönsä oli ongelmallista.

Epävakaasti työssä olleiden ja elakelaisty-
neiden (kuten mytis elakkeellä olevien)
alkoholiongelmaisten taloudellinen tilanne oli
keskimäärin selvästi heikompi kuin vakaam-

min työssään suoriutuneilla alkoholion-
gelmaisilla (taulukko 2). He olivat myös pää-

asiallisesti sosiaalitoimiston asiakkaita.
Elakelaistyneiden alkoholiongelmaisten

suoriutumisessa eläkkeelle siirtyminen oli
eräänlainen kulminaatiopiste, jonka jalkeen

elämäntilanne ja suoriutumisedellytykset
kohenivat tai kaantyivat lopulliseen laskuun.
Heissä oli monessa mielessä syrjaytyneita tai

syrjäytyviä, mutta myös taloudellis-sosiaali-
sessa elämäntilanteessaan kohoavia. Paradok-

saalisesti terveydentilan heikkeneminen ja
elakelaistyminen edistivät toisinaan suoriutu-
mista muilla elämänalueilla. Suhteellisen py-

syvä työn ja toimeentulon ulkopuolella oleva
joukko, jokajoutui useasti turvautumaan sosi-

aalihuollon toimeentulotukeen, oli pieni. Ro-

vaniemeläiset alkoholiongelmaiset eivät muo-

dosta mitään "syrjäytettyjen ydinjoukkoa".
Siita yhtena osoituksena on elämäntilanne-

tyyppien sisäinen sosiaalitoimistoasioinnin in-
tensiteetti: huolimatta erilaisesta työhistorias-

ta lähes jokaisena vuotena suurin osa asiak-
kaista ei asioinut sosiaalitoimistossa kertaa-
kaan tai kavi siella enintään viidesti (tauluk-
ko 3).

Sosiaalitoimiston pitkaaikaisasiakkaita kä-

sittelevissä tutkimuksissa on annettu sellai-
nen vaikutelma, että pitkäaikaisasiakkaat oli-
sivat päihdeongelmaisia (esim. Lauronen 1988,

35). Laurosen (1988, 32) mukaan pitka-

Taulukko 2 . Asiakkaiden työhistorioiden eriytymi-
nen keskimääräisen taloudellisen tilanteen mu-
kaan vuonna l9B7

veroävrit N

tvöhistoria mk

vakaa

suhteellisen vakaa

epävakaa
eläkeläistyneet
elakelaiset

yhteensä

90 2t7
58 770
33 998
3t 792
24078

o
4

10

7

2

47 77t 3t

Puuttuvia tietoja 6 (asiakkaat, joita ei ole luokiteltu
tai joista ei ole tiedossa, että he olisivat kuolleet tai
muuttaneet paikkakunnalta seurannan aikana).

aikaisasiakkaita on alle kymmenesosa toimeen-

tulotukea hakeneista. Tavallisesti tutkimuk-
set eivät kuitenkaan kerro, missä määrin

alkoholiongelmaiset jättäytyvät palveluiden
ulkopuolelle tai kayttavat palveluita satunnai-

sesti. Tässä tutkimuksessa suurin osa asiak-
kaista ei kayttanyt mitään erityistä palvelua

yhtajaksoisesti. Epävakaasti työssään suoriu-

tuneista A-klinikalla asioi vähintään viitenä
vuotena 27,8 prosenttia (5), sosiaalitoimistos-
sa 22,2 prosenLtia (a). He eivät olleet pit-
kaaikaisasiakkaita vuosittaisten käyntikertojen
lukumääränkään perusteella. Jos pitkaaikais-
asiakkuuden yksi kriteeri on lähes kuu-
kausittainen toimipisteessä asiointi (Lauronen

19BB), ei suurinta osaa epävakaasti työssä

olleista voida pitaa pitkaaikaisasiakkaina:
enimmillään yli kymmeneen asiointikertaan
yltaneita epävakaasti työssä olleista oli nelja
(28,6 7o seurattavissa olleista asiakkaista)
vuonna 1987.

Vaikka tuen hakeminen huoltolakustan-
nuksiin olikin tavallista, ei voida väittää, että
kaikkien taloudellisten asioiden hoidon lai-
minlyöminen olisi yleensä johtanut asiointiin
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Taulukko ,3. Asiointi sosiaalitoimistossa käyntikerroittain toinristossa asioineiden tvöhistorian mukaan
vuosina 1982-1987

työhistoria
suhteellisen

vakaa
82 83 84 85 86 87

epävakaa

82 83 84 85 86 87

elakeläis-
tyneet

82 83 84 85 U6 87

el äkel äi set

82 83 84 85 86 rt7

I
I

2222

6 6 6 6 6 5 lBl7l(r161514 9 9 9 U B B 2 2 2 2 2 2

3 5 5 6 5 4 51010 B B B 4 5 4 2 3 6
3l l-11t03432 t 121232

a

b

(i

d

e

I

l:l -2 3I I - 22
I I i:l l-221-
l-lli I I- 1-

-t2*-12-

vht.

a = 0 kertaa
b = l-5 kertaa
c = 6-10 kertaa

d = ll-15 kertaa
e = 16-20 kertaa
f = yli 20 kertaa

(vrt. Kajava 1988, f t6). Asiointiin johtivat
pikemminkin työttömyys ja heikko taloudel-
linen tilanne kuin omien asioiden hoita-
mattomuus.'läloudellisen tilanteen vuoksi
sosiaalitoimistossa asioivat eniten epävakaas-

ti tytissä olleet ja seurännan aikana eläke-
läistyneet alkoholiongelmaiset. Epävakaasti
työssä suoriutuneilla ja eläkelaistyneillä on-

gelmat tavallisesti kasautuivat samanaikai-
sesti, eikä niistä aina löytynyt ulospääsyä (vrt.
Vahatalo 1987,5).

Monesti ongelmat kasautuivat huoltolaan-
menotilanteessa, mutta Iievenivät seurannan

aikana. Alkoholiongelmaisten asiakkaiden
pulveluiden kaytön luonne muuttui seurannän

kuluessa. Ensimmäisenä vuonna lähes puolet
(43,5 7o) asiakkaista käytti jotain muuta pal-
velua alkoholiehtoisen palvelun Iisäksi, mutta
vuonna l9B7 enää alle viidennes (15,0 o/o)

(taulukko 4). Luvut kertovat asiakkaiden elä-
mäntilanteen kriisiytymisestä huoltolaan-
menoli lanleessa ja sen I ievenemiseslä seu ran-

nan kuluessa. A-klinikan palveluiden ja
alkoholiehtoisten laitospalveluiden yhteis-
käyttö väheni 50 prosentista 7,5 prosenttiin.

Lähes jokaisena vuotena vain A-klinikalla
asioineita alkoholiongelmaisia oli enemmän

ku i n r ai n sosiaa I i toi m istt-rssa asioi neita. m i n-

kä perusteella voi päätellä eriytyneiden ongel-
makokonaisuuksien painottuvan alkoholin
kayton suuntaan ja asiakkaiden siirtyvän hoi-
toketjussa ylöspä i n. Kol men ensimmäisen seu-

rantavuoden jalkeen kyseisten palvelumuo-
tojen käyton ert) on kaventunut. Alkoholi-
ehtoisten palveluiden kaytto yhdistettynä
rnuihin palveluihin on verraten tasaista koko
seurannan ajan, silla syrjaytyneimmät asiak-
kaat poistui vat palveluiden piiristä hitaimmin.

Joissakin yhteyksissä on esitetty, että yh-
teiskunnallinen toimenpide- ja palvelujärjes-
telmä etenee eniten alueilla, joilla ei tuoda
ratkaisuja kaikkein polttavimpiin ongelmiin.
On katsottu. että palveluista hyö[yvät eni-
ten ne, joilla on suhteellisen rajattuja ja
jäsentyneitä ongelmia, kun vaikeimmassa ase-

massa olevat jaavat vahemmälle. Petri Kinnu-
sen (Kinnunen & al. 1990,33) mukaan palve-
lujärjestelmät kohtelevat asiakkaita ulko-
kohtaisesti, yksiongelmaisuutta korostaen, jol-
loin asiakkaan elämäntilanteen kokonaisuus
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hamartyy. Yksiongelmaisuuclen korostaminen
ei välttämättä merkitse ongelmien huo-
maamattomuuttao vaan ongelmien keinotekois-
ta erottamista toisistaan ja niiden painoarvon
määräämistä; jotain ongelmaa tai ongelmako-
konaisuutta (esim. juomista) voidaan pitää toi-
sen ongelnra-alueen korjaamisen esleenä lai
perusteena. Talltiin heikoimmassa asemassa

olisivat usein sosiaalitoimistossa asioivat
alkoholiongelmaiset.

Yksiongelmaisuuden korostumiseen voi vai-
kuttaa toimipistekohtaisesti tulkittu "koko-
naisvaltaisuus", joka puolestaan voi haitata
palvelujarjestelmän toimivuutta. Pienet toi-
meentulotukierät synnyttävät asiointikierrettä.
Palveluj ärjestelmän tai sen osien ongelmapai-
notus ei omalta osaltaan aikaansaa viranomais-
yhteistytita vaikeimmassa asemassa olevien,
epävakaasti työssään suoriutuneiden, alkoholi-
on gelmaisten taloudellis-sosiaalisten mahdol-

lisuuksien edistämiseksio vaan se jähmettää

asiakkaan sosioekonomisen tilanteen vaikeim-
maksi tulkitun ongelman tasolle. Esimerkiksi
Kajavan (1988, l84) mielipiteestä on aistitta-
vissa sosiaalitoimiston työn kokonaisvaltai-
suuden mieltäminen organisaation sisäiseksi
asiaksi: "- - herää pikemminkin kysymys
siitä, miksi sosiaalihuollon ammatillinen sosi-

aalityo ei riitä, vaan sosiaalitoimiston asiak-
kaat, mikali heilla on muita kuin taloutlellisia
ongelmia, asioivat lähes säännöllisesti nk. te-
rapeuttisissa pi steissä."

Viranomaisyhteistyöhon ei nähdä syytä,
mikali jossakin toimipisteessä koetaan, että

sillä on käytössään kaikki asiantuntemus. Ei
ole mikään ihme, jos tällaisessa tilanteessa
keskustelu suoriutumisesta typistyy keskus-
teluksi alkoholiongelmuisten syrjaytymises-
tä ja keskustelu asunnottomuudesta kaantyy
keskusteluksi krooniseksi tulkitusta päihde-

Tu.ulukko 4. Ensimmäisen seurantaryhmän palveluiden käyttö seurantavuosittain

palvelut
7982

N 7t,

t9B:l
N o/o N o/o

1985 t9B6
No/oNVa

t9B4 1 987
N7o

vain alkoholi-
ehtoinen
laitoshoito

vain A-klinikka

seka A-klinikka
että alkoholi-
ehkrinen
laitoshoito

vain sosiaali-
toimisto

jokin alkoholi-
ehtoinen palvelu
ja muu palvelu 20 43,5

ei palveluja

yhteensä

:l 6,5 I 2,3

11 25,0 11 25,0 6 t4,3 B 19,0 4 10,0

23 50,0 B 18,2 4 9,1 3 7,t 1 2,4 3 7,5

4 9,t I 2,3 B I9,1 4 9,5 5 12,5

9 20,5

11 25,O

44 t00,0

ll 25,0

17 38,6

44 100,0

7 16,7

lB 42,9

42 t00,0

9 2t,4

20 47,6

42 100,0

6 15,0

22 55,0

40 100,0
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ongelmaisuudesta (vrt. Taipale 1982). Kun
"silmä verestää ja kasi vapisee", ei avusteta,

kun tarkastelun kohteeksi nousevat lasten-

suojelukysymykset, myös alkoholiongelmaisen
taloudellis-sosiaalinen tuki legitimoituu. Ti-
lanteen määräävyys toimenpiteisiin ryhty-
miselle muodostuu ainakin osittain alko-
holiongelmaisen suhteesta ympäristöönsä.

Kodista, vanhemmista ja lapsista voi ltiytya
perusta vakavalle neuvottelulle ja asioiden
laajemmalle pohdinnalle. Mukana voivat olla
esimerkiksi mielenterveystoimiston, päiväko-

din ja sosiaalitoimiston työntekijät. "Syrjäy-
tyneen" mitat omaava henkilo ei Iaajemman

pohdinnan edellytyksiä täytä. Syrjäytymis-
tulkintojen determinismin laajempi kyseen-
alaistuminen voisi omalta osaltaan norrna-

lisoida päihdeongelmia.
Asiakkaiden suoriutumiseen vaikuttavat

alkoholiongelmaisten toiminta ja elämäntapa
(alkoholin käytto mukaan lukien), ennen hoi-

toa muodostuneet suoriutumisedellykset (tai

niiden puute) seka hallinnollisiin kaytanttii-
hin liittyvät tekijät. Tutkimuksen kannal-
ta hallinnollisia kaytantojä ei tulisi nähdä

erillään muusta toiminnasta; hallinnolliset
käytännöt syntyvät asiakkaiden toiminnan ja
palvelujarj estelmän toimenpiteiden toteutuk-
sessa ja vuorovaikutuksessa säännöksiä
sovellettaessa. Ne eivät ole olemassa itsenäi-
sesti.

Palveluiden kayttin keston huomioon otta-

minen ilman vuosittaisen asioinnin intensi-

teetin tarkastelua ei kerro riittävästi palvelui-
den kaytön suunnanmuutoksesta. A-klinikan
kayttin väheneminen seurannan aikana oli
huoltola- ja katkaisuhoitopalveluiden käytön
jalkeen selkeintä. Asiakkaat siirtyivat hoito-
ketjussa ylöspäin eli A-klinikkatason suun-
taan. Kun vuonna I9B2 asiakkaista 40 pro-

senttia oli Muurolan sairaalassa katkaisu-
hoidossa, oli heita seuraavana vuonna 30 pro-

senttia ja viimeisenä vuonna alle I0 prosent-

tia. Verrattuna laitoskatkaisuhoitoon on A-
klinikalla asioitu enemmän. Vuonna I9B7 kli-
nikalla asioi noin kolmannes seurattavissa

olleista asiakkaista.

Suurimmalle osalle asiakkaista A-klinikal-
la asiointi oli satunnaista" vaikka kolmen
ensimmäisen vuoden kuluessa enemmistö
alkoholiongelmaisista kävi vuosittain klini-
kalla. Klinikkaa kayttäneistä alkoholi-
ongelmaisista suurimman ryhmän muodosti-

vat vuosittain I-5 kertaa asioineet. Viimeise-
nä seurantavuonna alle 10 prosenttia seurat-
tavissa olleista asiakkaista kävi toimipistees-
sä yli viisi kertaa.

KESKUSTETU

Rovaniemeläiset alkoholiongelmaiset eivät
ole niin syrjaytyneita kuin on oletettu. Edes

epävakaasti työelämässä olleet ja pääasiassa

työkyvyttömyyselakelaistyneet alkoholi-
ongelmaiset eivät "syrjäytyneet" ryhmänä:
suurin osa ei ollut pitkäaikaisasiakkaita, pal-
veluiden kayttin yleissuunta oli Iaskeva ja
laskevat elämänmuutokset j ollain elämänalu-
eella saattoivat vaikuttaa kohottavasti toisella
osa-alueella. Kun epävakaasti työssä olleiden
ja elakelaistyneiden joukossa olivat "syrjäy-
tyneimmät", pääasiassa laskevia elämänmuu-
toksia kokeneet ja eniten palveluita kaytta-
neet alkoholiongelmaiset, tulisi pohtia, mitä
tämä merkitsee palvelujärjestelmän toimin-
nan ja yksilön arkielamän kokonaisuuden kan-
nalta. Näkemys jarjestelmästä pääasiassa on-
gelmien varastoijana ja yllapitajanä on liian
yksioikoinen, kuten myös niputtava syrjäyty-
mistulkinta.

Palveluiden "hyödyn" arviointi on vaikeaa.
Palveluiden kaytOn kesto ja intensileetti eivät
kerro avun laadusta ja toimenpiteistä. Palve-
lujärjestelmien tasolla hyöty arvioidaan taval-
lisesti asiakkaan järjestelmäsidonnaisuutena:

hoidosta poistuminen tulkitaan yleensä joko

hoidon epäonnistumiseksi tai asiakkaan tilan-
teen kohentumiseksi (vrt. Baekeland & Lund-
wall 1975; Saarnio 1986). Asiakkaan kannalta

tärkeämpää on taloudellis-sosiaalinen suoriu-
tuminen, avun ja tosiasiallisen elämäntilan-
teen vastaavuus. Työntekijät arvioivat asiak-
kaan suhdetta kulutukseen ja suoriutumis-
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edellytyksiin, jotka ovat sosiaalipoliittisissa
käytännöissä korostaneet alkoholiongelman
hallitsevuutta. Alkoholiongelmaisten suoriu-
tumista tulisi tarkastella laajemmin situa-
tionaalisesta näkökulmasta. Alkoholiongelman
ei tarvitse merkitä syrjaytymistä, vaikka
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(Huoltolan jälkeen)

The aticle is based on a comprehensive study
made in 1990 of all regular inhabitants of the City
of Rovaniemi who had been clients at the Lapland
institution for alcoholics between l9B2 and 1987.
The studyfocused on individual cases, concentrating
on describing the post-treatment life histories of
the 1982 clients. The I9B2 population comprised
46 people with alcohol problems. The data was
collected primarily from the records ofthe Lapland
institute, the Rovaniemi A Clinic, the social welfare
office and the employment authorities, plus some
theme interviews. The post-treatment performance
of the clients was described and in part explained
by analysing de velopments in their lives and
the socio-economic changes in theirlifestyles up to
1987. Their life situations and the changes that
took place were looked at with the purpose of
tracing the dynamics of the process after the
actualization of the alcohol problem.

syrjaytymiskeskustelu ja siihen helposti
yhdistettävä staattinen kasitys alkoholismista
sairautena ajattelua syrjäytymiseen ohjai-
sivatkin. Sen huoltolan asiakkaat ovat osoitta-
neet.
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The methodological basis ofthe study was data
from records. The data were collected through
questionnaires, although tape recorded theme
interviews and the grounds given for the measures
taken on the basis ofthe information in the records
were also utilized. The survey was carried out
primarily in the service system context.

The article focused on considering whether
the clients with alcohol-related problems could
simply be considered displaced in a socio-economic
sense or whether the events in their lives were
diversified after the actualization of the alcohol
problem. Another central issue had to do with
assessing the directional change in the utilization
of services. It was found that all clients were not
displaced in a socio-economic sense. The changes
that took place in their lives tended to accumulate.
The services were used most actively in the first
follow-up year, but the figure subsequently started
to decline. The clients in the most difficult socio-
economic position utilized the seruices most.
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