
HUONO.OSNSIMPIEN PAIHDEONGELMAISTEN ASEMASIA

PAL\TELUJIiRIESTELMAS SA

LASSE MURTO

H UONO-OSAISUUS MIESTEN ONGELMA

Huono-osaisuutta voidaan tarkastella mones-

ta näkökulmasta. Teen sen tässä vain pinnal-

lisesti päihdehuollon asiakastietojen, itsemur-

hatietojen ja vankikuvausten perusteella.

Pekka Saarnio on äskettäinjulkaistussa väi-

töskirjassaan (1990) tutkinut päihdehuollon

huoltola-asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen

peruslähtökohtia. Saarnion tutkimusasiakkais-

ta suurin osa oli naimattomia tai eronneita työ-

väenluokkaisia miehiä, joiden asumistaso oli
huono ja koulutus heikko. Kolme neljäsosaa

asiakkaista oli työttömiä, ja merkittävä osa

heistä oli syrjäytynyt pysyvästi työmarkkinoil-
ta. Useimpien asiakkaiden juomahistoria ja
juomatapa kertoivat pitkään jatkuneesta päih-

deongelmaisuudesta. joka oli tuottanut huo-

mattavia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Asiakkaiden keskeiset syrjäytymisen alueet oli-

vat perheyhteys, asuminen, koulutus ja työ-

elämä. Nämä muodostavat ongelmallisen alko-

holin käytön kanssa niin kiinteän "viisiyhtey-
deno', että siitä on erittäin vaikea murtautua

ulos. Kun tähän lisätään vielä se, että useim-

pien asiakkaiden "meiksi tulemisenoo ainoa

konteksti on alkoholistien alakulttuuri, näky-

mä ei ole hoidon ja kuntoutuksen kannalta mi-

tenkään lohdullinen. Saarnio päätyy tutki-
muksessaan psykologisia testejä käyttäen sii-

hen, että huoltola-asiakkaista noin puolella on

sellaisia kognitiivisia häiriöitä, että heillä on

vaikeuksia hoitosisältöjen omaksumisessa.

Saarnion tutkimusjoukko vastannee hyvin

päihdehuollon laitosasiakkaita yleisemminkin,

eivätkä avohuollon palvelujen käyttäjätkään
eroa olennaisesti hänen tutkittavistaan.

Kaikkein huono-osaisimmat päihdeongel-

maiset yltävät vaivoin edes päihdehuollon pal-

veluihin. Jotkut tutkijat (ks. esim. Kylmälä

1988) ovat todenneet, että kaikkein monion-
gelmaisimmat päihdeongelmaiset ovat syrjäy-

tyneet päihdehuollon erityispalveluidenkin ul-

kopuolelle tai että heitä hoidetaan heikkota-

soisimmissa asumispalveluissa, joissa on kaik-
kein vähiten resursseja. Asuntopolitiikan tut-
kijoiden Arja Jokisen ja Kirsi Juhilan (1990)

mukaan huono-osaisimmat syrjäytyvät nor-

maaleilta asuntomarkkinoilta. Heitä varten

muodostuvat omat korvaavat oopohjimmaiset

asuntomarkkinat", heikkotasoiset joukkoma-

joitustilat ja purkutuomion alla olevat vuok-

ra-asunnot. Näistä ei päästä irtautumaan.

Luin hetki sitten kuvauksen paristakymme-

nestä suomalaisesta itsemurhasta. Valtaosa it-
semurhan teküöistä oli noin 4O-vuotiaita, yk-

sinäisiä, eronneitao työelämän ulkopuolelle aja-

tuneita alkoholisoituneita miehiä. Sosiologi

Päivi Mäkelä (1987) on analysoinut sadan it-
semurhan tehneen miehen elämäntilannetta.
Erittelyn mukaan itsemurhan tehneet miehet

olivat sosioekonomiselta asemaltaan pääosin

työväestöön kuuluviao heidän koulutustason-

sa oli alhainen. he eivät olleet kuolinhetkel-
lään ansiotyössä, heistä yli puolet oli eronnei-

ta tai naimattomia, useammalla kuin joka toi-
sella oli alkoholiongelma ja kaksi kolmasosaa

oli ioko yrittänyt aikaisemmin itsemurhaa tai
puhunut sen tekemisestä. Näiden miesten suh-

de sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjes-
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telmään oli hyvin katkonainen ja jäsenty-

mätön.

Helsingin keskusvankilassa 2l vuotta sosiaa-

liohjaajana toiminut Juha Pakarinen kuvaa

Helsingin Sanomien haastattelussa (25.11.1990)

vankilaväkeä todeten, että vankilaan tuomitut
ovat yhteiskunnan heikko-osaisimpia miehiä.
Vankilassa olevat miehet ovat köyhiäo alistet-
tuja ja yksinäisiä. Suurimmalla osalla on heik-
ko kotitausta ja jonkinasteinen päihdeongel-
ma. Puolet heistä elää toimeentulotuen varas-

sa, on ilman työtä ja asuntoa. Nämä miehet
ovat joutuneet yhteiskunnan ulkopuolelle io al-

le kouluikäisinä. He ovat olleet häirikköjä jo
päiväkodeissa, koulussa he käyvät tarkkailu-
luokkaa ja murrosiässä alkaa rikoskierre. Hei-

dän on ollut pakko näyttää, että he ovat hyviä
edes jossakin. Heillä on eri keinot olla hyväk-

syttyjä.
Thsa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaos-

tossa on mm. selvitetty suomalaisen miehen

asemaa työmarkkinoilla, perheessä ja armei-
jassa. Tärkastelu on tapahtunut sitä miesku-

vaa vasten, joka työssä, perheessä ja armeijassa

on vallitsevana ja josta käsin luokittelu pysty-

viin ja kyvyttömiin miehiin tapahtuu. Edellä
kuvatut huoltola-, itsemurhaaja- ja vankilamie-

het ovat hämmentävän etäällä niistä miehistä.
joita yhteiskunta katsoo tarvitsevansa tällä het-

kellä. Tulevaisuus näyttää olevan vieläkin ar-
mottomampi.

HYVAOSAISTE N PATVETUT MON I PUOLI STUVAT

Valtiollisen. kunnallisen ja yksityisen sosiaali-
ja terveydenhuollon sektorien kehittämissuun-

nitelmille on yhteistä tehokkuuden, tuloksel-
lisuuden ja taloudellisuuden vaatimusten en-

sisijainen korostaminen. Näiden suunnitel-
mien toteutuessa meillä on tulevaisuudessa ny-

kyistä tehokkaammin toimivia, virtaviivaisem-
pia ja monipuolisempia palveluita. Hyvä niin,
mutta kenelle palvelut ovat tarkoitetut'? Mm.
pohjoismaisten köyhyystutkijoiden visioiden
mukaan ne suuntautuvat aktiiviväkeen kuu-
luvillq fiksuimmille o'menestyjille" ja "selviy-
tyjille".

Yhteiskunnan huono-osaisimpien palvelu-
tarpeiden pohdintaa näissä suunnitelmissa on

häviävän vähän. He eivät kuulu niihin väestö-

ryhmiin, ioihin kannattaa satsata. He eivät ole

hyödyllisiä tehokkuutta ja kyvykkyyttä tavoit-

televalle yhteiskunnalle. Heidän hoitamisensa

ei tuota teknisillä mittareilla mitattavaa tulos-
ta; he ovat vaikeita hoidettavia monimutkai-
sine ongelmineen. Heidän henkilökohtaiset ky-
kynsä ottaa vastaan terapiaa ovat heikot, eikä

heilla ole perhettä ja työtä, joihin hoidolla ta-

voiteltavat muutokset kiinnittäisi.
Köyhyystutkijat ovat pohtineet. mikä vaiku-

tus Euroopan yhdentymisprosessilla on poh-
joismaiseen hyvinvointivaltion malliin. EY-vi-
siot tuntuvat huolestuttavilta kaikkein huono-

osaisimpien kannalta.
Pekka Kosonen (1989) on todennut, että mo-

dernin EY-yhteiskunnan tuotantomyllyssä jau-

hautuvat "pärjääjät", "selviytyjät " ja "syrjäy-

tyneet".
Pärjääjät ovat hyvin koulutettuja menesty-

jiä, joilla on todellisia mahdollisuuksia edetä

urallaan. Selviytyjät ovat palkkatyöläisiä niin
valko- kuin sinikatilusammateissakin. Heidän
asemansa työmarkkinoilla on suhteellisen va-

kaa, mutta heilla ei ole iän tai puuttuvan kou-

lutuksen vuoksi sijaa herrahississä. Syrjäyty-
neet ovat pudonneet työstä ja sosiaalisista suh-

teista. Syrjäytyneiden määrä riippuu työlli-
syystilanteesta. Mutta aina työelämän kelkas-

ta tippuu ihmisiä myös hyvinä aikoina.
Suurin osa tämän päivän päihdepalveluiden

käyttäjistä, itsemurhaajista ja vankilaväestä

rekrytoituu syrjäytyneiden ryhmästä. Ei ole

mitään aihetta epäillä. etteikö tämä ole myös

tulevaisuudenkuva, ellei löydetä keinoja eh-

kiistä syrjäytymistä tai käsitellä parernmin sen

seurauksia.

Tietysti myös päihdehuolto voi lähteä raken-

tamaan toimintaansa: korostaa tehoa ja tulos-
ta ja luopua nykyisestä muiden yhteiskunnan
sektoreiden "suojaverkkona" toimimisesta.
Näin myös asiakaskunta muuttuisi. Tämä voi

olla jopa välttämätöntä arvostuksen saamiseksi

ja jos aikoo turvata tulevaisuudessa toiminnan
taloudelliset edellytykset yhteiskunnassa, jo-
ka ei ainakaan vielä osaa mitata päihdeongel-
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man hoidon tulosta muilla kuin yksioikoisilla
liike-elämästä lainatuilla tulosmittareilla ja

suoritteilla. Jo nykyisessä asetelmassa kannat-

taisi valita hoitoon sellaisia päihdeongelmai-
sia, joiden perhe-elämä, asuminen ja työ ovat

edes jollain tavalla kunnossa. Hoidon keinot

ovat varsin hyviä näissä tapauksissa ja tulok-
set monin verroin taatumpia kuin näiltä aree-

noilta syrjäytyneitä hoidettaessa. Tällaiseen va-

likointiin ei hoitojärjestelmän pääosan etiik-
ka ole antanut kuitenkaan - onneksi - lupaa.

Toivotaan, ettei niin käy tulevaisuudessakaan.

Asiakkaiden valikoinnilla on nimittäin kaksi

puoltan kuten Pekka Saarnio väitöskirjassaan
toteaa: toisaalta sen avulla kyetään tarjoamaan

yksilöllisesti mahdollisimman sopivaa hoitoa,
mutta taas toisaalta se jättää helposti kaikkein

huono-osaisimmat alkoholistit joko "säilytys-

hoidono' varaan tai peräti oman onnensa no-

jaan. Jälkimmäinen vaihtoehto voi olla monesti

sekä epäinhimillinen että tuhoisa.
Päihdehuollon ammattiväeltä edellytetään

korkeaa moraalia ja lujuutta, mutta sitä pitää

voida edellyttää myös muilta yhteiskunnan

sektoreilta.
Yksityistymistendenssi on alkanut ja tulee

voimistumaan sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Jo nyt kaydäan kilpailua hyvästä asiakaskun-

nasta ja kehitetään hanakasti sen tarpeiden
rnukaisia palveluita. Yksityistyminen näyttää

koskevan kaikkea muuta paitsi vaikeuksia ja
huono-osaisrt utta.

Oleellinen kysymys tulevaisuudessa on se.

kuka määrittelee ja tulkitsee tarpeet. ?illä-
kään hetkella sitä ei anneta riittävästi asiak-

kaiden itsensä tai ammattityöntekijöiden teh-

täväksi. vaan taloudellinen päätösvalta sääte-

lee tarpeiden määrittelyä. Tulos- ja tehokkuus-

rationaliteetin pohjalta muotoutuva toiminta
voi olla tulevaisuudessa entistä selkeämmässä

ristiriidassa vastuurationaliteetin pohjalta ta-

pahtuvan toiminnan kanssa.

Yhtenä vaarana on se, että päihdehuolto tu-

levaisuudessa jakautuu nykyistä selvemmin hy-

väosaisten ja huono-osaisten päihdeongelmais-

ten palveluun. A-klinikkatoimen johtaja Eero

Vanhatalo toteaa Tiirni-lehdessä (5/1990) osu-

vasti, että sosiaali- ja terveydenhuollon työn-

tekijät näyttävät tulevaisuudessa jakautuvan

fiksua hoitoa ja kuntoutusta harjoittaviin oome-

nestyjiin" ja huonompiosaisten parissa puur-
taviin "uhrautujiin". Tämä on hankalaa myös

sen vuoksi, että muiden yhteiskunnan sekto-

rien laiminlyönneistä ja epäonnistumisista joh-

tuvaa vastuullista, uhrautuvaa paikkaustyötä
tehdään uhrautujien toimesta useimmiten riit-
tämättömin toimintaedellytyksin ja välinein.
Päihdehuolto joutuu korjaamaan "pikkulusi-
kalla kaivinkoneen tekemää uraa". Tämä ase-

telma toimii myös varsin tehokkaasti huono-

osaisuuden uusintajana. Paihdehuolto kohtaa

ihmisiä, jotka ovat keskellä sosiaalista vajoa-

misliikettä. Päihdetyö on työtä, jonka merkit-
tävän osan muodostavat ratkaisemattomien on-

gelmien kohtaaminen ja käsittely.

ALKOHOLIPOTITIIKAN ROOLI HUONO-OSAISUU DEN

EHKAISYSSA JA KEH ITTYMISESSA

Edellä on huono<rsaisuuden yhteydessä puhut-

tu lähinnä työstä, asumisesta, ihmissuhteista
ja hoidosta. Toki alkoholin käytöllä sinänsä on

merkittävä rooli päihdeongelman kehittymises-

sä ja huono-osaisuuden syvenemisessä, Huo-

no-osaisuudesta puhuttaessa ei pidä vierastaa

alkoholin käytöstä ja alkoholipolitiikasta pu-

humista, etenl«ään tällä hetkellä, jolloin jo mo-

nen vuoden ajan olemme olleet kulkemassa

kohti entistä 'omärempää" yhteiskuntaa. On

pohdittava, minkälaisiin alkoholipoliittisiin
ratkaisuihin olemme valmiita. On syytä koros-

taa. kuten vuoden 1987 alkoholikomiteakin te-

kee, että alkoholiolojen järjestelyissä on kysy-

mys tietoisesta valinnasta. jossa eräät perus-

asiat ovat sidoksissa toisiinsa.

Jos valitsemme runsaarnman alkoholin ku-

lutuksen, valitsemme samalla enemmän alko-

holihaittoja. Juuri tällä hetkellä näyttää siltä,

että meidän on opittava sietämään entistä

enemmän juoppoja ja juoppoutta sen kaikis-

sa ilmenemismuodoissa. Suurempi vastuulli-

suus huono-osaisemmista päihdeongelmaisis-

ta antais i argumentteja rajoittavammalle alko-

holipolitiikalle. Eikä kysymys ole suinkaan sii-

tä. että yhteiskunnallisia ongelmia leimattai-
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siin yksipuolisesti alkoholin kautta, vaan sii-
tä, että alkoholipoliittiset rajoitukset ovat te-

hokas ja moraalisesti hyväksyttävä keino lie-
vittää monia inhimillisiä kärsimyksiä, kuten
alkoholitutkijat (ks. esim. Lehto 1988; Mäke-

lä 1988) ovat oikein todenneet. Rajoitukset
ovat perusteltuja myös päihdehuollon tehtävän

toteuttamisen kannalta. Paihdehuollon mah-

dollisuudet hoitaa päihdeongelmaisia ovat var-
sin rajallisia, jos muu yhteiskunnallinen kehi-

tys suosii alkoholin lisääntyvää käyttöä. Alko-
holin kokonaiskulutuksen alentamisessa on

keskeisesti kysymys koko väestön alkoholin
käyttöön vaikuttavista keinoista. Tässä hyvä-
ja huono-osaiset ovat samassa asemassa.

HOIDON MAH DOLLISU UKSI LLA RAJANSA

Tilanteessa, jossa huono-osaisuuden reunaeh-

tojen korjaamiseen ja alkoholipoliittisiin rajoi-
tuksiin ei löydetä poliittista tahtoao aletaan

päihdeongelmaisten hoidolle asettaa epärealis-

tisia odotuksia. Näille vaatimuksiksi ja tekni-
siksi tilauksiksi muuttuville odotuksille on tyy-
pillistä se, että niissä unohdetaan päihdeongel-

man luonng hoidon reunaehdot ja usein kym-
menien vuosien mittaan tapahtunut juomis-

mallin sisäistyminen.
Päihdeongelma edustaa suhteellisen pitkän

aikajänteen kuluessa tapahtuvaa kehitystä.
Päihdeongelma on normaalin elämänkaaren
osa. Päihdeongelma ei ole tila, vaan se on pro-
sessi. Juominen on luonnollinen keino reagoi-

da ahdistavissa ja uhkaavissa tilanteissa. Oleel-

lista hoidossa on puuttua nykyiseen juomiseen,

mutta se on vain osa ratkaisusta. Yhtä oleel-

lista on etsiä - ja tämä tehtävä asettuu pääo-

sin hoidon ulkopuolelle - vastausta siihen, mi-

tä voidaan tehdä ihmisten taloudellisen turvan.

asumisen ja ihmissuhteiden osalta. Mitä voi-

daan tehdä moniriskisen ihmisen hyväksi?

Syyt juomiseen ovat sekä menneisyydessä et-

tä nykyisyydessä ja tulevaisuudessao lainatak-

seni sosiaalipsykologi Klaus Weckrothin (1984)

ajatuksia. Päihdeongelmaisen - hyvä- tai huo-

no-osaisen - juomisen taustoissa ei siis pel-

kästään ole kyse siitä, millaisia ratkaisuja yk-

sittäinen ihminen tai palvelujärjestelmä tekee.

Kysymys on myös koko kulttuuristamme ja sii-
tä, millaisen paikan ja roolin kulttuuri kulle-
kin meistä varaa (ks. myös Suhonen 1989).

Hoidon tuloksista puhuttaessa lainaan mie-

lelläni oslolaista ylilääkäriä H. Waalia (1985),

joka toteaa suhtautuvansa aina epäilevästi nii-
hin, jotka ilmoittavat saavuttavansa loistavia
tuloksia alkoholistien hoidossa ja todistelevat

väitteensä suurilla prosenttiluvuilla. Kaikki
kauemmin hoitotyössä mukana olleet tietävät,

että luonnolliseen kuvaan kuuluu, että usein

alkoholistit selviytyvät hyvin mutta palaavat

hoitoon kriisien yhteydessä.

Tiämä päihdeongelman dynaamia luonnetta
koskeva kuvaus on tuttu päihdehuollon am-

mattiväelle, ja sen vuoksi heistä on perin ah-

distavaa tasapainoilla toisaalta ulkopuolelta
määriteltyjen, kasvavien tehokkuus- ja tulok-
sellisuusvaatimusten ja toisaalta asialkaiden
mutkistuvien ongelmien ja tarpeiden ristitu-
lessa. Lisäksi ristiriitaa vaikeuttavat tiedot hoi-
totutkimuksista. Eli kenen määrittelemät tar-
peet voittavat kamppailun. Hoitotutkimus sa-

noo, että aikaisempaa tuloksellisempi hoito
vaatii entistä yksilöllisempää hoitoa eli eri hoi-
tomuotoihin soveltuvien asiakkaiden tarkem-
paa valitsemista. Hoitotutkimuksissahan ei ole

löydetty sellaista hoito-ohjelmaa, joka olisi laa-

jalti tehokas. Tutkimukset ovat myös osoitta-

neet, että sosiaalisesti syrjäytyneet alkoholis-
tit menestyvät yleensä heikosti kaikissa hoito-
muodoissa. Tärkeitä hoidon tuloksellisuutta
ennakoivia tekijöitä ovat toiminta työelämäs-

sä ja parisuhde. Eli tuloksellisuuteen vaikut-
tavista tekijöistä monet ovat sellaisia, jotka ei-

vät ole päihdehuollon työntekijän tai asiak-

kaan itsensä kontrolloitavissa. Päihdehuollolla
ei ole mitään mahdollisuuksia ratkaista isoja

yhteiskunnallisia ongelmia, kuten työttömyyttä

ia asunnottomuutta. Tutkimus (ks. Saarnio

1990) kertoq että huoltola-asiakkaiden toimin-
nan sosiaaliset reunaehdot ovat niin monita-
hoisen deprivoivia, että hoidossa on erittäin
vaikea sanoao mistä olosuhteiden ja aseman ko-

hentamisen pitäisi alkaa. Päihdehuolto ei voi
muuttaa asiakkaan menneisyyttä, se ei voi vai-

kuttaa juuri nykyiseen asumiseen ia työhön -
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näihin voivat vaikuttaa asunto- ja työvoimavi-

ranomaiset - mutta juomiseen jossain mää-

rin kylläkin. Myöskään alakulttuuria korvaa-

via asiakkaan todellisia "meiksi tulemisen"

mahdollisuuksia on vaikea tarjota. Siitä huo-

limatta päihdehuolto hoitaa ammattitaitoises-

ti ja hyvin oman osuutensa asiakkaidensa mo-

nentasoisista ongelmista.

Päihdehuollolla on suuri vastuu päihdeon-

gelmaisista, eikä sillä ole varaa tehottomaan

toimintaan. Kuitenkin myös päihdehuollon ja

asiakkaiden itsensä on määriteltävä, mitä te-

hokkuudella tarkoitetaan. Pelkän liiketalou-
dellisen panos-tuotos-ajattelun soveltaminen

päihdehuoltoon on sen hengen vastaista. Päih-

deongelmaisten hoidon tuloksellisuuden oikea

kriteeri on se, vastaavatko tuotetut palvelut,

"selviytymishyödykkeet", ihmisten todellisia

tarpeita. Pystytäänkö niillä edistämään päih-

deongelmaisten elämänhallintaa niin, että jo-

kaisella on mahdollisuus käyttää koko inhimil-
linen potentiaalinsa siihen, että hän voi hyvin.

VASTUUN LAAJENNUTTAVA

Mitkä sitten ovat huono-osaisimpien päihde-

ongelmaisten todellisiin tarpeisiin vastaamisen

edellytykset? Myös näillä ihmisillä on oikeus

luottaa siihen, että yhteiskunta tekee parhaan-

sa, jotta hyvinvoinnin edellytykset olisivat kai-

kille mahdollisimman hyvät. Päihdehuollon

ammattiväellä on omien toimintaedellltystensä
rajoissa yhteiskunnallinen ja ammatillinen vel-
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ta arvioiden uskallan väittää, että merkittävä

osa päihdeongelmaisista ja heidän läheisistään

katsoo itse hyötyvänsä hoidosta.

Näyttää ilmeiseltä, että päihdehuolto joutuu

tulevaisuudessakin ristiriitaisista odotuksista
ja toimeksiannoista huolimatta keskittymään

huono-osaisimpien päihdeongelmaisten tuke-

miseen ja auttamiseen muun yhteiskunnan ko-

ventaessa otteitaan ja välinpitämättömyyden li-

sääntyessä. Samalla sen on etsittävä välitysme-

kanismeja yksilön ja ympäristön välille, jotta

ongelmat kyettäisiin palauttamaan todellisiin
yhteiskuntarakenteellisiin yhteyksiinsä. Muu-

ten epäkohdista tulee hoitojärjestelmän van-

keja ja yhdet ja samat ongelmat jäävät pysy-

västi pyörimään järjestelmän rattaissa. Vas-

tuun on nopeasti laajennuttava yhteiskunnas-

sa huono-osaista päihdeongelmaista itseään ja

päihdehuoltoa laajemmalle. Nyt on ensisijai-

sesti kysyttävä, mikä on yhteiskunnan muiden

sektoreiden, kuntien pääättäjien ja toiminto-
jen rahoittajien vastuu huono-osaisuuden kä-

sittelyssä.
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