
työllä, oli jo määritelmän mu-
kaan köyha. Osataan se vielä-
kin: vast'ikään sanomalehdes-

sä kerrottiin, kuinka työttömät
kääntävät kiviä tuntureiden
rinteilla. Kivet olivat menneet
väärinpäin laskettelurinnettä
tehläessä. ju niiden Lapin ri-
sylirsten kuuluu kärintää kir ien

naavapuolet uudelleen näky-
ville.

Tliin varsinainen lirrkoitus
hemartyy, koska koneet ovat

tehneet elämän helpoksi. Raa-

dannan tilalle on tullut tyi)elä-
mä - työministeritikin julkai-
see Työelämä-nimistä lehteä.

Kurr elämä tunluu tuhruiselta
ja jäsentlrnättör)räll.i. ilrmiserr

on hyvä päästä elänrään kellon
ja säädösten jäsentämää täyttä
työelämää. Suurin ongelma tai-
taakin olla se. että t)öelämär.i

alkaa olla liikaa.
Lamankin aikana työelä-

Nils Holmbergin väititskirja-
tutkimuksen tavoitteena on

selr ittää. missä miiärin päihrle-
ongelmaisten samastumiskoh-
teet ja käsitykset omasta itses-
tään muuttuvat hoidon aikana
ja mitä vaikutuksia näillä muu-
toksilla on heitlän selvil ty mi-
seensä hoidon jalkeen. Tutki-
muksen aineisto on kerätty
kahdesta erilylppisestä hoito-
paikasta, Kalliolasta ja Jarven-
pään sosiaalisairaalasta (JSS).

Kalliolan hoito perustuu Min-
nes,rta-malliin ja {A-toimin-
laan. ltse hoitr,,yksikko on pie-

mässä on vapauttaja kahvitun-
teja. Ihmiset voivat edelleen
vaikuttaa, keyttea valtaa, olla
luovia ja ilmaista itseaän. Ehkä
tvöelärnän laatu jopa paranee,

kun väki vähenee.

Tvöslä \oitilisiin tietlsti sii-
lirla työelänrä kokonirun p,,i- ja
pakollinen osa jaettaisiin tasan

kaikkien kesken. Kukin tekisi
vuorollaan osansa yälttämättti-

mästä työstä, ja jokaisen va-
paa-aika lisäänl1 isi rallarusti.
Silloin mytis nykyisen kaltai-
nen tyiielämä jouduttaisiin elä-
mään siviilipuolella.

Mutta jos työ jaettaisiin, syn-
ty is i t1 titttlml yd en s ij aa n s ietä-
nrätiin vapaa-ajan ongelma. Ih-
misten olisi keksittävä työn
korvikkeita, lrarrastuksia,
opiskelua, liikuntaa. Viinaralli
tukkisi tiet ja Alk,, joutuisi

akrittamaun soman suurtuotan-
non. Tytitttinrillä ei ole vapaa-

nempi ja intiimimpi kuin sosi-
aalisairaala ja hoitajat ovat

pääasiassa entisiä alkoholiste-
j.r ja {A:laisia. Sosiaalisairaa-
lasta kootun ryhmän hoito taas

perustuu kognitiiviseen käyt-
tültymisterapiaan ju h,,itajina
toimivat pääasiassa sairaan-
hoitajut ja sosiaal it1 tintekijat.

Tulkimrrs alkaa Kulli,rlan ja

JSS:n hoitomallien esittelylla.
Minnesota-mallin osalta valo-
telaan AA-liikkeen lausluu ju
ohjelmaa, henkilökunnan mer-
kitystä roolimalleina, alkoho-
lismin sairaustulkintaa, sen

ajan ongelmia; heidan aikansa
läylt11 hilloamisesta ja leipo-
misesta.

Eniten työn jakamisesta kär-
sisiräl l1öttömä1. koska h" ei-
r äl enää voisi toir oa pääser än-
sä jonain päivänä takaisin työ-
elämään malkustelenraan ja
juomaan kahvia yhdessä työto-
vereiden kanssa. Jotkut työto-
verit voivat olla tuturnpia kuin
perheenjäsenet.

Paras osoitus tytielärnän hy-
vää tekevästä vaikutuksesta
oral rre lyiillä r'ikaslrrneet h1 vii-
osaiset, jotka voisivat elak-
keelle jaatyun matkustella ja
juopotella mielin nräärin. Mut-
ta nämäpä eivät haluakaan läh-
leä eläkkeelle. vaan heille pi-
tää järjestää työhuone. Silkrin
he voivat lopun elämänsä naut-
lia työelämäslä ilman lyölä.

SEPPO PAANANF,N

suhdetta retkahtlukseen ja
abstinenssiin hoidon tavoittee-
na. Kognitiivisen kayttayty-
misterapian (KKT) osalta ker-
rotaan sen suhteesta retkah-
duksiin ja niiden ehkäisyyn,
kompetenssintunteiden merki-
llkseen. kognitiir iteen kupa.i-
teettiin ja sosiaalisiin mallei-
hin. Hoitomallien jälkeen esi-
tellaan Kellyn konstruktioteo-
riaa, jonka Holmberg kytkee
Minnesota-malliin ja alkoholi-
ongelmaislen minäkäsit) ksiin
sekü tul,'vaisuudennäkymiin.

Teoreettisen osan päätteeksi

SAMASTUMISPROSESSIEN MERI(ITYS
JUOMISKAYTTAYTYMISEN MUUTOKSELLE
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Holmberg vetää yhteen tutki-
muksen peruskvsymyksel ja
hypoteesit. Hän toteaa Min-
nesota-nrullin lähterän tietoi-
sesti siitä. että entiset paihtei-
,len vaurirrklyttajal hoilaji-
nu lurjoin al potilaille mviinlei-
.iä rrxrlirnull.ja ja raittiutta
erlislär iä samuslumisk,,hleilu.

KKT:ssa samastumiskohteiden

muutostü lukeraa merkitystä ei

niinkään tähdennetä. Vaikka
sosiuulisen oppimisen teoriau

h1örlynnelään juomatapojen

kehi tyksen kuvaamisessa. rail-
tiuden oppimisessa korostuu

yksilokeskeinen itsehallinnan
oppinrinen sosiaal isen oppimi-
sen kustannuksella.

Paihdeongelmaisten samas-

tumismuutoksia hoidon aikana

Holmberg tutkii Kellyn grid-
testilla, jonka avulla voidaan
aruioida hoidettavien suhtau-
tumisla erilui'iin kohteisiin -
tässä tapauksessa alkoholin
kayttoa kuvaaviin rooleihin.
Hän olettaa" että Kalliolan hoi-

don jalkeen raittiina pysyvät

samastuvat grid-testissä enem-

män "raitistuneen henkilün"
rrxrliin jo hoidon loppuessa

kuin vähentäneet ja retkahta-
rreel. Hän olellaa nrrüs. cllä su-

mastumismallin ja hoitotulok-
sen suhrlr ei lul. rhtä selräsli
esille JSS:ssu. l.isäksi hän esit-

tää muitakin hypoteeseja suh-

tautumisesla eri laisiin juomis-

rooleihin (entinen minä juova-

na, entinen minä raittiina jak-
soina, tuurijuoppo, alkoholisti,
alsolutisti) olellaen. ellä rail-
liinu pysl r ien sama.lumin"n
siirtyy jo hoidon aikana kohti
"kuivernpia" rooleja. kun taas

ne, jotka eivät luovu alkoholin
keytosta, samastuvat vielä lai-
toshoidon lopussakin "märem-

piin" r'ooleihin. 'loisin sanoen

mrrrrtokset konstruoinnissa err-

nakoivat küytteytymistasolla

havaittavaa muutosta. Lisäksi
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Holmberg olettaa, että tutkitta-
vien itsekunnioitus on heikoh-
koa sekä hoiclon alrrssa että lo-
pussa ja että heidän grid-ra-
kenteensa ovaI suhteellisen

l,ksiulotteisia ia iäykkiä, mikä
tekee niirlen muullamisen rai-
keak si -

'l'ulkirnukstn ctttpiirisessä

osassa selvitetään ensin tutki-
nrusrl hmien lauslut ju llhtilti-
lanteet. Tarkastelu tuo esille
useila (B) merkitser iü eroja

JSS:n iu Kulliolan lyhmien

koostumuksessa, mikä tekee

ryhmien suoran vertailun mah-

dottomaksi. JSS:n asiakkaat
ovat sosiaalisesti syrjayty-
neempiä ja hoitoennusteeltaan
monin tavoin heikompiaTb en-

nen hctidon alkza. Tutkitut ryh-

mät eroavat toisistaan merkir
sevästi muissakin suhl"issa:

Kalliolan asiakkaat ovat alun

alkaen selvemmin irtautumas-

sa "märistä" rooleista kuin

JSS:n asiakkaal. Kuska hoit,r-
nrallien suora vertailu näin

osoittautuu mahdottomaksi,
Holml,"rg püällüli kohrlistira

huomionsa ensisijaisesti Kalli-
olan asiakkaisiin ja kayttaa

JSS:n aineistou rain ulkoisena
vertailukr-rhteena, mikä mah-

dollistaa keskustelun näiden

hoilomalli.n periaatleisla ju

toimivuudesta.
Asiakkaiden seuranta ta-

pahtuu lulkimuk*.s'a t hden ja

kuuden kuukauden kuluttua
hoidon päättymisestä. Seuran-

tatiedot jäävät puolen vuoden
kohdalla melko puutteellisik-
si: kyselyyn vastaa JSS:n asiak-
kaista 56 prosenttia ja Kalli-
olan ariukkuisla 02 prosenllia.

\aslaajien osuus olisi torlennä-
koisesti parantunut muutaman

prrrserrllil ksikiin. jos tutkitta-
ville olisi joko soitettu tai l:ihe-

lelty kolmas nrrrisluluskirje ui-
naki n jülk imnrliisen seuranta-

kyselyn kohdalla.

Trrlokset esitetään erikseerr

kolmen tulosr"vhmän - raittii-
clen, vähentäneiden ja retkah-

laneirlen -.,sulta. Yhden ja
kuutlen kuukau,l.n vllilla siir-
tymiä tapahtuu ainoastaan

kohti nrärempia tulosluokkia.
Kalliolan ryhmä selviaa pa-

lemrrrirt kuin Järvenpään sosi-

aalisairaalan ryhmä. Missä

rnäärin tämä johtuu hoidosta

vs. Kalliolan ryhmän parem-

mista lahttikohdista jää epäsel-

väksi.
Tulososassa tarkastellaan

raittiiden. r ähentäneiden ja
retkahlaneiden identiiikaatio-
profiileja hoidon alussa ja Io-

pussa tutkimukseen osallistu-
vissa hoitoyksiköissä erikseen
ja yhdessä. Kalliolassa raittii-
den samastuminen märkiin
rooleihin vähenee, kun taas

ihannoiva samastuminen "rai-
tistuneeseen henkiltion" li-
sääntyy. Kalliolan retkahta-

rreilla suhtautuminen luuri-
jur,ppoihin muulluu m1öntei-

semmäksi. JSS:ssa samaslu-

mismuutokset ovat vähäisem-

pili. Kulliolan hoilo näytlJä siis

vaikuttavan selvemmin asiak-
kaiden samastumismalleihin
ja sitä kautta myos heidan hoi-

totuloksiinsa. Seurannasta pu-

donneet suhtautuvat hoidossa

ollessaan molemmissa hoito-

yksikäissa märkiin rooleihin
myönteisemmin kuin seuran-

taan osallistuneet. Muutokset

itsekunnioituksessa ovat r ä-

haisia. Ident iteeltidiffuusio vä-

henee kaikissa ryhmissä hoi-
don aikana merkitsevästi. Kai-
ken kaikkiaan tutkimuksen tu-
lokset lukeval pääpiirteicsään

esitettyja hypoteeseja. Työn lo-
pussa tarkastellaan myös Kal-
liolan hoitajien grid-profiileja
ja verraluan rriitä Kalliolan asi-

akkairlen eli tulosryhrnien pro-

fiileihin.
Diskussiossa Holnrberg ve-
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tää yhteen työnsä keskeiset tu-
lokset ja käy keskustelua kog-
niliir isen klyttäytyrnisterapi-
an ja Minnesota-rnallin suh-
teista. Hän pohtii mm. samas-

tumisen ongelmaa henkiloilla,
jotka laitoshoidon jalkeen pa-
laaval omaan ympäristöönsä.
joka helposti tarjoaa vahvistus-
ta vain heidän entiselle "mä-
rälle" identiteetilleen. Tässä

vaiheessa larvilaan lodennä-
köisesti ylimääräistä sosiaalis-
ta tukea uudentyyppiselle
päihteettömälle roolille. Min-
nesota-mallissa tämä tuki saa-

daan AA-toiminnasta. Kogni-
tiirispen käyttäylvmislerapi-
aan ei liity yhtä saumatonta jat-
kohoitoa" mutta esimerkiksi
periodihoidolla ja osallistu-
malla päihtleongelmuisten
omiin ryhmiin (esim. Paukun-
vurlijat) r,,irlaan ilmeisesti
vahvistaa hoitotulosten pysy-
vyyllä. V innesota-malIin rajoi-
tuksena Holmberg pitaa suh-
tautumista satunnaisiin lipsah-
duksiin, jotka helposti tulki-
laan mustavalkoisesti totaa]i-
seksi retkuhduk.eksi. Hänen

mielestään Minnesota-mallin
globaalista itsehallintaohjel-
maa kannattaisi täydentää
KKT:n yksityiskohtaisemmilla
interventioilla. KKT voisi puo-
lestaan hyötyä siitä, että se ot-
laisi enemmän hut,mioon asi-
akkaid"n pslkososiaalista ti-
lannetta ja samastumismah-
dollisuuksien merkitystä muu-
toksen katalysaattorina. Kai-
ken kaikkiaan molemmilla
hoitonruo,loilla on 'iis opitta-
vaa toisiltaan.

Nils Holml,.rgin väitöskirjä-
tutkimuksen kysymyksenaset-
telu identi[ikaalioprosessien
merkityksestä juomiskayttay-
tymisen muutokselle on sekä

tieteellisesti kiinnostava että
päihdeongelmaisten hoidon
kehittämisen kannalta keskei-

nen. Asiaa ei ole aiemmin juuri
tutkittu. Klserssä on siis
eräänlainen pioneerityö, mikä
on luellava l)ön erityiseksi an-

sioksi. Ajatus verrata kahta
hoitomuotoa, .jotka tarjoavat
erilais"l mahdollisuutlet uusi-
en roolimallien omaksumi-
seen, on niin ikaan hyvä. Ver-

tailun toteutus ei kuitenkaan
onnistu. koska laitosten asiak-
kaal eroavat toisistaan olennai-
sesti jo ennen hoidon alkua.
Potilasryhmien erilaisuudesta
johtur a ongelma olisi voitu
valttaa joko jakamalla asiak-
kaat satunnaisesti ko. hoitolai-
toksiin, kuten Lauri Keson
(1988) tutkimuksessa on tehty,

tai poimimalla Järvenpään asi-
akkaille matsalul vaslinparit
Kalliolasta. l\4ulta vaikka näin
olisikin toinrittu, tulosten ver-

tailua olisi edelleen vaikeutta-
nut se, että hoitopaikat eroavat

tarjoamiensa samastumismal-
lien ohella rnyös muissa suh-
leissa. kuten hoil,,irleologian.
menetelmien ja lyysisen ympä-
ristön suhteen. Päätös luopua
sosiaalisairaalan ja Kalliolan
luloslen vertailusla on silen oi-
keutettu. PaatOs keskittya la-
hinna Kalliolan aineistoon on

niin ikaan perusteltu, mutta se

on toteutettu paikoin epäjoh-
donmukaisesti.

Tutkimus olisikin ollut tasa-

painoisempi, jos sen tekijä oli-
si lupauksensa mukaisestiTbÄo

ruportoinul pääasiassu r ain

Kalliolan tulokset ja esittänyt
ll hyesti ja liivislelmänomai-
sesli Jänenpään luloksel. Iar
jos han olisi alun alkaen pitäy-
tynyt molempien hoitomallien
tasapuolisessa tarkastelussa
todeten kuitenkin" että niiden
rinnustaminen ei ole llhti;ti-
lanleen "rilaisuurlen 

ju mui-
clenkaan kontekstierojen takia
oikeutettua.

Tutkittujen hoitomallien

esittely on tehty asiantuntevas-
li ja oivaltarasti. Erityisen
kiinnostava on se huomio. että
vaikka kognitiivinen kayttay-
tymisterapia katsoo perustu-
vansa sosiaalisen oppimisen
teorialle ja vaikka sen johtavat

kehittejat (esim. Alan Marlatt)
oval lulkineel loolimallien vai-
kutusta juomisen säätelyssä,

sen näkemys hoidosta on edel-
leen hyvin yksilokeskeinen -
roolimallien osuutta raitislu-
miseen ei pohdita.

Asiakkaiden jako raitt iisiin.
r ähen län e is i i n .ja ret k ah tane i-
siin on selostettu yksityiskoh-
taisesti. Jako ei ole yksiselittei-
nen ja joku toinen olisi saatta-
nut sijoittaa ainakin muutamal
lulkituista eri tulosryhmiin.
Tosin on todettava, että tulos-
kriteerien ongelmaa ei päihde-
ongelmaisten hoitotutkinruk-
sissu 1 leensäkäärr ole ratkaistu

l ksiselitteisesli. Selv irnmün

kriteerimuullujan olisi periaat-
teessa tarjonnut tieto alkoholin
kululuksestir ennen hoitoa ja
sen jälkeen. Tätä koskevat vas-

taukset olivat kuitenkin siinä
määrin puutteellisia, että
Holmberg joutui kokoamaan
lulosmuuttujan vaslauksisla
muihin juomista koskeviin ky-
symyksiin.

Crid-tulosten raporloinnissa
olisi ollut eduksi, jos hypotee-
sien testaus olisi selvästi nos-

tetlu esille muisla luloksista.
Tuloksia on kaiken kaikkiaun
esitelty ehka liiankin seikka-
peräisesti. Pohdintajaksossa
tyiin lulokset on ku{)llu liiviisti.
Niiden suhteita esitettyihin hy-
poteeseihin ja alan muuhun
tulkimukseen pohdilaan vä-

hemmän. Muuten tarkastelu-
jakso sisaltaa varsin kiinnosta-
via huomioita sekä Minnesota-
mallista että kognitiivisesta
käyttaytymisterapiasta. Tyon

varsinainen anti sijoittuu kui-
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tenkin kognitiivisen kayttayty-
misterapian puolelle. Sita kos-
kevat oivallukset ovat mieles-
täni sekä tieteellisesti että käy-
tännöllisesti miltavia ja ansail-
serat tulla julkaistuksi myös

kansai nvälisesti.

ANJA KOSKI-JANNES

Vahintaan 100 vuoden ajan on

Suomessakin osoitettu, että
val taosa vank iloitlcn asukeista
on jollain tavalla päihdeongel-
maisia. lahinna alkoholisteja.
Määritelmiä muuttamalla
saamme luvun tarvittaessa
aina yli 90 %o:n. On väitetty,
että tästä osoittamisesta ei ole
koskaan seurannut kuitenkaan
mitään toimenpiteitä. 0n sa-

nottu, että on jaaty puheen ta-
solle. Toisaalta voidaan ajatel-
la, että vankeihin kohdistunut
raittius- ja päihdehuollolyö on

ollut thta raikuttaraa kuin rä-
estöön yleensäkin kohdistettu
vastaava työ (tai siis yhta teho-
tonta, miten halutaan).

Suomen kriminaali- ja van-
keinhoitopolitiikassa on 25 r ii-
me vuoden aikana vaikuttanut
rikosoikeudellinen suuntaus,
jota on kutsuttu uusklassisek-
si. Kaikkea siihen liiltyrää ei

voida tässä väkivaltaa tekemät-
lä liivislää. mulla sen perusaja-
tus on lyhyesti ilmaistuna ollut
seurdilva: rangaist uksen lar oil-
Ieenü ()n yleisen moraalin ja
lainkuuliaisuuden yllapitami-
nen ja jossain määrin myüs en-

nalta ehkäisevä pelotevaiku-

tus. Kysymys on rangaistusten
yleisestävästä vaikutuksesta.
Kyseessä oleva suuntaus hyl-
käsi aiemmin vahvasti rrrrn.

vankeinhoidossa esillä olleen

paranlamis- ja kasr aluslavoil-
teen. Hoitoa toki voidaarr an-

lad, mutla se ei ole itse rangais-
tuksen tavoite. Kaiken hoidon
tulee olla myös r upauehtoisuu-
teen perustuvaa. Kun vielä
1940- ja 1950-luvulla koros-
tettiin sita, että lyhyet vanke-
usrangaistukset or at erittäin
haitallisia (koska ei ehdita hoi-
laa). niin viime vuosikymmeni-
nä näkemys on ollut täysin
päinvastainen (koska lyhyet-
kin riittar at moraalin r ahr ista-
miseen). Lisäksi 1970-luvun
puolivälin tienoilla Robert
Martinsonin ja eräiden muiden
esiin tuoma ns. nothing works
-doktriini alkoi saada jalansi-
jaa niin Amerikan kuin Euroo-
pankin kriminaalipolitiikassa
ja vankeinhoidossa, vaikkei
siihen liittyvä keskustelu Suo-

messa kovin laajaa ole ollut-
kaan. Tämän opin mukaan mil-
läan rikollisten kuntoullumis-
toimilla ei t-rle saavutettu juuri
lainkaan tuloksia.

Klassisen rikosoikeusaj atte-
lun perinlren mukaisesli on

puhuttu myüs tekokeskeisyy-
destä ("hylkaamme vain teon,

emme tekijää"). Kaltannossa
rangaistusjärjestelmä on kui-
tenkin ollut hyvin tekijäkes-
k*inen (leimaava. sisään ime-
vä, tekijän taustaa korostava).

Nayttaisi kuitenkin silta,
ellä ns. kriminaalipoliittinen
heiluri on tullut toiseen päähän
ja kaantanyt suuntaa. Jotkut
j<-rpa puhuvat uusposilivismin

.ja uushoitoajattelun voimak-
kaasta tulosta. Vaikka joitakin
kompromisseja toki on tehty,
rikosoikeusj ärj estelmämme on

kaikesta kuntoutuskeskuste-
lusta huolimatta edelleen kes-
keisilta alueiltaan hyvin "klas-
sinen".

Tahankin keskusteluun liit-
tyen Anja Koski-Jännes on teh-
nyt merkittävän työn kootes-
saan katsauksen vankien päih-
teiden käytön vähentämisme-
netelmiin ja niiden tulokselli-
suuteen. Koski-.Iännes selvit-
tää ensin Suomen vankiloiden
päihdetilunnetta ja niitä toi-
mia, joita paihteiclen kayton
vähentämiseksi on tähän men-
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