
Monet kuitenkin uskoivat ja
toivoivat vielä rauhan palaavan

maailmaan. Sana rauha on si-
jalla 7 54.

Avaruuden valloitus oli 60-

Iuvulla päässyt hyvään vauh-

tiin. Siitä puhuttiin paljon.

Avaruus on sijalla 3 100 ja Kuu
I 288.

Sellaisia siis puhuttiin 60-

luvulla. Lisäksi miehet puhui-

Lukuisat ulkomaiset tutkimuk-
set osoittavat alkoholisteilla
esiintyvän kognitiivisia hairi-
öitä. Suomessa aihepiiriä on

tutkittu yllattavan vähän, se on

ollut jopa harvinaisempaa kuin
alkoholiongelmien hoitotutki-
mus. Sen takia Iuin tuoreeltaan

Pirjo Salinin tutkimuksen "Al-
koholiongelmaisen työkyky
neuropsykologin näkökulmas-

ta".
Mita kognitiivisilla hairitiilla

sitten tarkoitetaan? Kun kes-

kustelukumppanini aikaisem-
min kysyivät, mitä teen töikse-

ni, kerroin tutkivani ongelmal-
lisen alkoholin käytön vaiku-
tuksia kognitiivisiin toimintoi-
hin. Useimmat heistä eivät sel-

västikään ymmärtäneet, mistä

oikein oli kysymys. Viime ai-
koina olenkin sanonut tutkiva-
ni viinan vaikutuksia järkeen.

Se on ymmärretty huomatta-

vasti paremmin.

Salin tutki neuropsykologi-

silla testeillä ja haastatteluilla
vakavista alkoholiongelmista

kärsivien henkilöiden työky-

vat naisista ja naiset miehistä.

Taisivat kuitenkin naiset olla
enemmän äänessä, koskapa

sana mies on sijalla 7l ja nai-

nen vasta sijalla 163. Naisasia-

kin tunnettiin. Sana on kuilen-
kin vasta sijalla 7 844.

Mitamahtaisivat sanat ja nii-
den yleisyys kertoa nyt. Olutja
viini olisivat varmaan entistä

tavallisempia verattuina vii-
naan. Sana huumausaine olisi
korvattu huume-sanalla ja se

olisi ehka yleisemmässä käy-

tössä. Ikävä kyllä myös sana

sota olisi epäilemättä listan al-
kupäässä. Miehel puhuisivat

naisista ja naisel miehistä.

SEPPO SEPPALA

neuropsykologisista muutok-

sista oli jäänyt huomaamatta

aikaisemmilla tutkimus- ja

hoitokerroilla, mika lienee

seurausta yhdestä suomalaisen

paihdehuollon merkillisyydes-
ta. nimittäin psykologisen asi-

antuntemuksen vähäisestä

kaytostä.

Metodijakson kymmenen

tulkimuskysymystä toimivat
onnistuneesti tutk imusraporti n

punaisena lankana. Alkuosaan

sijoitettu aikaisempien tutki-
musten esittely sen sijaan on

liian kursorinen. pieneen ti-
laan on mahdutettu turhan pal-
jon tieloa. Aihepiiriin vihkiyty-
mättömän lukijan saattaa olla
vaikea pysyä kyseisissä koh-
dissa mukana. Lisäksi tekijä ei

ole perehtynyt kovin perusteel-

Iisesti kaikkiin kasittelemiinsä
teemoihin, esimerkiksi alkoho-

Iismin luonnetta koskeva jakso

perustuu liian yksipuolisesti
sairausmalliin; sosiaalipsyko-
logisista näkemyksistä ei näy
jalkeakaan.

Sitten pari sisältökriittista

ALKOHOLISMIN NEUROPSYKOLOGIAA

kyä. Lisäksi kaytettiin aikai-
semmin kerättyä materiaalia,

esimerkiksi sairauskertomuk-
sia ja B-lausuntoja. Aineislo
kerättiin testien ja haastattelu-
jen osalta Helsingissä sijaitse-
valla Kettutien A-poliklinikal-
la. Testit olivat pitkään kaytos-

sä olleiden testistöjen moloris-

ta ja konstruktiivista suoritusta

sekä muistia mittaavia osates-

teja. Ne olivat yhta verbaalista

testiä Iukuun ottamatta nonver-

baalisia testejä. jotka ovat ai-

kaisempien tutkimusten mu-

kaan herkkiä ongelmalliselle
alkoholin kaytolle.

Tehdyistä työkykyarvioisla
suurin osa oli pysyvää työky-
vyttömyyttä puoltavia. Neuro-

psykologisia muutoksia esiin-
tyi useimmilla tutkimushenki-
Ioilla, erityisesti motoriikassa
ja konstruktiivisessa suorituk-
sessa. Päättelykyvyn heikenty-
mistä ja yleistä toimintojen hi-
dastumista oli niin ikään ha-

vailtavissa. Lisäksi somaatti-

nen ja psyykkinen sairasta-

vuus oli yleistä. Suurin osa
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kommenttia. Ensinnäkin,
kaikki testit olivat perinteisiä
staattisia testejä, joilla tuote-
laan informaatiola aktuaalises-
la suoritustasosta, siis siitä,
mitä tutkimushenkilot testaus-
hetkella osaavat. Koska ky-
seessä oli lyökyvyn arvioimi-
nen, oppimispotentiaaliin kes-
kittyvä dynaaminen testaus

olisi ollut tarpeen. Dynaamisil-
la testeilla tutkitaan, miten tes-

tattavat omaksuvat tehtävien
edellyttämät ratkaisumenetel-
mät ja kykenevatko he kayua-
mään niitä muissa tehtävissä.
Oppimispotentiaalitestaus on
lähempänä työelämän todelli-
suutta kuin staattinen testaus.

Toiseksi, tutkimuksessa kes-
kityttiin Iiiaksi erotteludiag-
nostiikkaan. Tekija olisi voinut
pohtia, millaisia johtopäätök-

siä tuloksista pitaisi tehda al-
koholismin hoidon ja kuntou-
tuksen kannalta. Miten esirner-
kiksi hoitomenetelmia pitaisi
muokata hoidettaessa kognitii-

visista häiriöistä kärsiviä hen-
kilöitä? Tama krirjikki liirryy
edellä esittämiini huomautuk-
siin käytetyistä testeistä.

Valitettavasti oppimispoten-
tiaalitestausta ei liene sen työ-
Iayden takia mahdollista tehdä
hoitolaitosten kaikille asiak-
kaille. Siksi onkin monesti tyy-
dyttävä suppeampaan testauk-
seen. Ulkomaisissa hoito-oh-
jelmissa on käytetty tähän tar-
koitukseen muun muassa Trail
Making -testiä sekä Salinin-
kin testipatteriin kuulunutta
WAIS:n merkkikoetta. Kan-
kaanpään A-kodissa lekemäs-
säni tutkimuksessa, jossa sel-
vitettiin kognitiivisten toimin-
tojen ja hoitomenestyksen vä-

listä yhteyttä. kaytettiin
WAIS:n kuutiotehtävää, joka
sekin oli Salinin kaytossä.

Kuutiotehtävän tulokset ovat

aikaisempien tutkimusten mu-
kaan kongruenssissa oppimis-
potentiaalitestitulosten kans-
sa.

Hyvän tutkimuksen ominai-
suuksiin kuuluu, että se johtaa

tuloksiin ja synnyttää Iisäkysy-
myksiä. Salin on onnistunut
molemmissa tavoitteissa melko
hyvin. Tutkimus oli antoisa

luku- ja ajattelukokemus sii-
näkin mielessä. ellä aihepiiriin
pääsee harvoin syventymään
suomen kielella. Toivottavasti
se on mahdollista tulevaisuu-
dessakin.

PEKKA SAARNIO

ATKOHOLIPOLITIIKKA
6O(1995): I

59


