
KAI SAUKKONEN

ATOITETAAN KO ATUSTA?
S E TVIYTYM I SSTRATEG IAT JA

AIKOHOIISMIN KEHÄ

"Aloitetaan alusta" on paljon käytetty lause

suomalaisissa kodeissa. Sita kaytetaan usein

seniälkeen, kun asiat ovat edenneet alkoholin
kayton seurauksena umpikujaan ja ihmissuh-

teet katkeamispisteeseen. Alkoholisti tai tuu-
rijuoppo haluaa usein tällä pyynnöIlään osoit-

taa laheisilleen halunsa muutokseen. Osa-

puolilta jaa vain huomaamatta lauseeseen

katkeytyvä tiedostamaton merkitys. Todella-

kin, kaikki alkaa alusta ja jatkuu kuten en-

nenkin. Tarkoitus on kuitenkin yleensä vilpi-
tön ja hyvä. Halutaan muutosta, muutosta pa-

rempaan suuntaan, mutta asiat näyttävät jos-

tain syystä etenevän vanhan toisintona - ke-

hämäisesti, valinnoista toiseen, edeten samo-

ja polkuja kuin ennen.

Juomisen syitä tutkimalla ei ole päästy ko-

vinkaan pitkalle. Pitaisiko kysymys "miksi

Jeppe juo" asettaa kokonaan uudelleen: mi-
hin tekijoihin Jepen yritykset olla juomatta

kariutuvat? Tämän artikkelin pohjana olevan

tutkimuksen (Saukkonen 1996) aineisto viit-
taa siihen, että juomisen lopettamisen jälkei-
silla tunteilla - etenkin katumuksella ja hä-

pealla - on keskeinen merkitys päihdeongel-

maisen kayttaytymistä ohjaavina tekijoina
hänen pyrkiessä osoittamaan itselleen j" y--
päristölleen kelpoisuutensa yhteisön jäsene-

nä (ks. myös Saarnio 1990, 161-164; Hakki-
nen 1991, 29-34).

Velvollisuudentunnon osoittamisella halu-

taan näyttää kyvykkyys tai oikeuttaa jäsenyys

sosiaalisessa verkostossa, sillä "ostetaan" it-
setunto ja hyväksyntä. Katumus ja häpeä ai-

heuttavat ns. sovitus- tai hyvityskäyttäytymi-
sen syyllisyyden tunteiden poistamiseksi epä-

moraalisena koetun toiminnan vastapainoksi.

Lisäksi tällä osoitetaan itselle sekä muille
vastuunkantamista ja itsemääräämisoikeutta,

elamanhallintaa ja kontrollikykyä, kunnes
jostakin syystä jälleen retkahdetaan ja kaikki
alkaa alusta. Miksi näin tapahtuu? Miksei hy-

vityskayttaytyminen " rätä" ?

KOTME KEHAMATTIA

Kehämäisen (samankaltaisena toistuvan)

kayttaytymisen dynamiikkaa alkoholismissa

ovat mallintaneet mm. G. Bateson (1972), G.

A. Marlatt (1982) ja Anja Koski-Jännes
(L992). Lisäksi asiakaskeskusteluissa tulee

usein esille ns. keinulautakuvio (mytis keha-

mäinen kayttaytymismalli), jolla tarkoitetaan

päihdeongelmaisen henkilön toistuvasti epä-

onnistuvia yrityksia päästä irti paihteiden

kaytosta tai rajoittaa sitä.

Marlatt (1982 & l9B4) esittaa, että jos asia-

kas omaksuu hoidon aikana "mustavalkean"
kaikki tai ei mitään -ajattelun (kahtiajaon täy-

dellinen pidattyvyys tai retkahdus ), tämä to-

dennäköisesti johtaa odotukseen itseään to-

teuttavasta ennusteesta. Talltiin mikä tahansa

ehdottoman raittiuden loukkaus johtaa ääri-

päästä toiseen eli taydelliseen retkahdukseen
(kuvio 1).

Koski-Jännes (1992) muotoili kehämäisen

mallin toisella tavoin. Hän esitteli tutkimuk-
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sessaan kielteisten emootioiden kehämäisen

mallin (a trapped way of dealing with emotion-
al trouble, Figure II.1., 21), jossa näihin tun-
teisiin haetaan pikaista helpotusta juomises-

ta. Kuitenkin juomisen jatkaminen johtaa ne-

gatiivisten emootioiden voimistumiseen, ja
toistuvat yksittaiset yritykset selvitä emotio-
naalisista ongelmista juomalla tuottavat pit-
kalla aikavalilla noidankehan (kuvio 2).

Kolmantena kehämäisenä mallina on Bate-

sonin (1972) muotoilema itseään vahvistavan
prosessin mukainen malli. Tullessaan riippu-
vaiseksi alkoholista alkoholisti koettaa torjua
juomista. Samalla hän alkaa huomata, kuinka
vaikeata on juoda samalla tavoin sosiaalisesti
kuin kaverit. Sosiaalinen ympäristö (puoliso
ja./tai kaverit) saattaa esittää, että hänen juo-

misensa on heikkoutta, ja hän "vastaa haas-

teeseen" yrittamalla juoda hallitusti. Bateso-

nin (1972,320-322) mukaan tämä ilmenee

alkoholistilla emotionaalisesti ns. alkoholis-

tin ylpeytenä: hänen on jatkuvasti todistettava
itselleen ja muille kykynsa hallita juomistaan.

Kun alkoholisti onnistuu juomisensa kont-

rolloimisessa jonkin aikaa, hänen uskonsa

omaan hallintakykyyn vahvistuu. Silloin al-
koholistin ei ole enää syytä olla juomatta, kos-

ka hän uskoo kykenevänsä lopettamaan mil-
loin tahansa. Toisaalta, jos han ei juo lain-
kaan, saattaa ympäristössä tai hänessä itses-

sään herätä epäilys, ettei hän sittenkään ky-
kene kontrolloimaan juomistaan. Tästä seu-

raa emotionaalinen umpikuja, jossa kaikki
yritykset vähentää tai lopettaa juominen

kääntyvät itseään vastaan. Batesonin (1972,
307 -326) mukaan alkoholismi eräänlaisena

skismogeneettisenä prosessina on luonteel-

taan juuri tällainen: alkoholistin kaikki pyrki-
mykset kontrolloida juomistaan johtavat ha-

net juomaan yhä lisää.
Skismogeneettinen prosessi on Batesonin

määritelmän mukaan itseään vahvistava vuo-
rovaikutusprosessi, jossa erilaiset sisäiset ja
ulkoiset tekijat sekä vuorovaikutus vahvista-
vat kehitystä. Täma voi olla toivottua, kuten
raitistumisprosessi, tai ei-toivottua, kuten al-
koholisoitumisprosessi. Oleellista itseään

Kuuio l. Koetun hallinnan heilahdusmalli

Liihde: Marlatt 1985, 43

Kwio 2. Juominen ja emotionaalisten ongelmien um-
pikuja

Kielteinen emootio

a'
Kielteisten emootioiden
kasvu pitkalla aikajanteella

Nopean ratkaisun
etstmtnen

f +
Lyhyen aikajänteen

helpotus
Usko, että alkoholi
helpottaa tuskaa

Juominen

kihde: Koski-Jännes 1992, 21, muokattu versio

vahvistavassa prosessissa on, että se koostuu

erillisistä osista, jotka voivat näennäisesti olla
ristiriidassa keskenään mutta jotka kuitenkin
vahvistavat prosessin kehitystä (ks. myös Ve-

sala 1990, I5).
Miten asian toisiinsa nähden ristiriitaiset

osatekijat voivat edesauttaa prosessin kehit-
tymistä samaan suuntaan? Bateson (1972) se-

Havaitun kontrollin loukkaus

,, \
Omaksi viaksi iukeminen/

tahdonvoiman puute

+

l,ipsahtlus

f
Absoluuttinen kontroll i Kontrollin menetys

(periksi antaminen)(taysraittius)

Ulkoiset paineet ja./tai "pohjalle painuminen"
ja./tai hoito tai kääntymys
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Kuaio 3. Hyvityskayttaytyminen ja kielteisten emoo-

tioiden umpikuja

Hyvitysteko

/
Lyhyen aikajanteen helpotus Usko, että hyvitysteko

+
helpottaa tuskaa

t
Kielteisten emootioiden kasvu Nopean ratkaisun

etsiminenpitkalla aikajanteella

Kir:lkrinen emootio

littää tämän johtuvan osatekijöiden kaksois-

sidoksista (double binds). Kaksoissidokset
voivat olla symmetrisiä suhteita tai toisiaan

täydentäviä suhteita. Tyypillisia symmetrisiä
kaksoissidossuhteita ovat esim. asevarustelu-
kilpailu tai yritys yllapitaa samaa elintasoa
kuin naapuri jne. Vastaavasti yleisiä toisiaan

täydentäviä kaksoissidossuhteita ovat esim.

valta-alistumissuhde, hoito-riippuvaisuus-
suhde jne. (Bateson 1972,325).

Onko alkoholismin itseään vahvistavassa

prosessissa kysymys symmetrisistä vai toisi-
aan täydentävistä kaksoissidossuhteista? Ba-

tesonin (1972,325) mukaan länsimaissa on

vahva tendenssi kohti symmetristä normaalia
juomistapaa. Esimerkiksi kahden miehen
juodessa yhdessä juomisnopeus sovitelaan
usein yhteen. Yleensä tämä tapahtuu sanat-

tomalla sopimuksella, jolloin pakotetaan toi-
nen seuraamaan toisen juomisvauhtia. AIko-
holismin voidaan siis ajatella kehittyvän sym-

metrisistä lahtOkohdista, mutta pysyykO se

symmetrisenä vai muuttaako muotoaan täy-
dentäväksi kaksoissidokseksi? Bateson

(1972,326) toteaa, että näin ei kay, vaan itse

asiassa symmetrinen kaksoissidos aiheuttaa
alkoholismin kehittyessa yhä hankalamman

symmetrisen ristiriidan. Alkoholistin pitaa
nyt todistaa juomalla olevansa itsensä herra,

joka kykenee hallitsemaan itseään ja juomis-

taan (vrt. alkoholistin ylpeys).

Toisiaan täydentävillä kaksoissidossuhteil-
Ia on kuitenkin alkoholismin kehittyessä oma

korostuva merkityksensä alkoholisoitumis-
prosessia yllapitavana ja vahvistavana tekijä-
nä. Juomisen jatkuessa alkavat alkoholistin
suhteet puolisoon, työtovereihin tai kaverei-
hin huonontua ja hänestä tulee usein yksinäi-
sempi ja eristäytyneempi. Alkoholisti ei voi
enää kokea olevansa tasavertainen heidan
kanssaan, vaan suhteista muodostuu täyden-
tävän kaksoissidoksen kaltaisia, esim. puoli-
so voi yrittää käyttää valta-asemaansa, hänes-

tä voi tulla suojeleva tai hän voi esittää pitkä-
mielistä. Mutta alkoholistia nämä eivät auta

vaan provosoivat joko alkoholistin raivoa tai
häpeää. Hänen symmetrinen "ylpeytensä" ei

voi sietää täydentävää kaksoissidoksen roo-

lia, kuten Bateson (1972,326) tahdentää.

HYPOTEESI

Näissä kehämalleissa ei oteta huomioon sitä,
että kielteisille emootioille on olemassa myös

muita helpottavia tekijöita kuin juominen.

Asioiden kuntoon panemisella vaikuttaisi
olevan samanlainen funktio kuin juomisella:

itsetunto ja itsearvostus kohentuvat asioiden
selvittelyn avulla, ulkoisen ja sisäisen palaut-
teen kautta. Syyllisyyden ja häpean tunteet
vähenevät sovitus- tai hyvitystekojen avulla,
samalla kun ulkoisen hyväksynnän saaminen

on kompensaatiota alentuneelle itsearvostuk-
selle ja itsetunnolle (kuvio 3).

Jos asioiden kuntoon paneminenja "hyvänä
ihmisenä" toimiminen tuottavat tyydytystä it-
selle ja ympäristölle, niin kuinka kielteisten
emootioiden kehittyminen on mahdollista pit-
kalla aikajanteella?

Oletan, että itse asiassa hyvitysteot pitkalla
aikajanteella kääntyvät ihmistä itseään vas-

Laan. silloin kun ne perustuvat oman ilsetun-
non tai itsearvostuksen kohentamiseen (esim.

asioiden kuntoon paneminen tai ylimääräis-
ten tekojen ja palvelusten suoritlaminen it-
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selle tai lähiympäristölle, jotta juomisen aika-
na sattuneet tai sen seurauksena syntyneet
ikävyydet unohtuisivat). Tämän oletuksen
taustalla on K. Lewinin (1932,254) teokses-

saan esittelemä Karstenin (1928) ajatus psy-

kologisesta kylläantymisestä (psychological

satiation), jossa alun perin tekemisen hyvä

tarkoitus voi käantyä päinvastaiseksi sitä tois-
tettaessa ja lopulta johtaa vetäytymiseen.

Hypoteesissa ei tarkoiteta, että kaikki asioi-
ta korjaavat teot kääntyisivät ihmistä itseään

vastaan ja olisivat vahingollisia, vaan kysy-
mys on teon taustalla olevista motiiveista, jot-
ka ohjaavat valintoja. Oletan, että valinnan
takana oleva motiivi on kiinteästi sidoksissa
ihmisen arvomaailmaan, jolloin tämä selittä-
nee toistuvien oikeiden tai väärien valintojen
tekemisen samankaltaisissa tilanteissa eli ke-
hämäisen kayttaytymisen.

Jeppemme siis valilla juo, välillä panee asi-

oitaan kuntoon. Hän kohottaa itsearvostus-
taan ja itsetuntoaan, kunnes jostain selittä-
mättömästä syystä alkaa jalleen juoda, usein
tuhoten kaiken juuri rakentamansa. Miten
tämä on mahdollista?

Hyvitysteon suorittaja kyllastyy tai turhau-
tuu, koska oma psyykkinen palautejärjestel-
mä tai lähiympäristö ei enää annakaan riittä-
vää hyvänolon tunnetta tuottavaa, palkitsevaa
palautetta. Hän on tottunut saamaansa positii-
viseen palautteeseen, jolloin se ei enää vastaa

alkuperäisestä, ensimmäisestä, palautteesta
saatua hyvänolon tunnetta.

Talloin hyvitys itsessään olisi ioillekin kuin
loputon velka. Hyvittäjän omat moraalikäsi-
tykset yhdistettyinä huonoon itsetuntoon ja
aiempiin kokemuksiin aiheuttaisivat sen, että

tehtyäan hyvitysteon (saatuaan punnukset ta-
soihin) hyvittaja hetken kuluttua kokee, että

on jälleen velvollinen tekemään jotakin yli-
määräistä osoittaakseen kelvollisuutensa. It-
setunto ja itsearvostus "ostettaisiin" aina uu-
delleen erilaisten suoritusten avulla.

Kuviot 2 ja 3 yhdistamalla saadaan yhdis-
tetty kielteisten emootioiden umpikujamalli
(kuvio 4), jossa kielteisistä tunteista pyritään
vapautumaan vuoroin juomalla ja vuoroin

Kuuio 4. Yhdistetty kielteisten emootioiden umpiku-
iamalli

ympäristöä hyvittamalla. Toisin sanoen ky-
seessä on tyypillinen skismogeneettinen pro-
sessi, jossa toiminnan erilaiset ja toisiinsa
nähden ristiriitaiset osatekijät itse asiassa

vain vahvistavat samaa alkoholisoitumispro-
sessia.

Hypoteesin mukaisen kayttaytymisen kes-
keisinä selittajina edellisen perusteella voisi-
vat siis olla yksilon minäkokemus, huono itse-
tunto ja - itsearvostus sekä arvomaailma. Toi-
saalta kysymyksessä on yksilOn ja ympäristön
välinen vuorovaikutus, jolloin käyttäytymisen
selittajina voisivat myös olla yksiltin omat tai
ympäristön ahtaat moraalikasitykset. Moraa-
likasitykset muodostavat sisäisen tai ulkoisen
kontrollitekijän, ja alkoholistin toimiessa
omien tai ympäristön odotusten mukaisesti tai
niitä vastaan tästä saattaa seurata syyllisyy-
den tunteita. Mytis näitä syyllisyyden tunteita
voidaan pitää eräinä kayttaytymistä selittävi-
nä tekijöinä.

Hyvitysteko

Lyhyen aikajänteen helpotus Usko, että hyvitysteko

+
helpottaa tuskaa

t
Kielteisten emootioiden kasvu

pirkalla aikajanteella
Nopean ratkaisun

etsiminen

\
Kielteinen emootio

a'
Kielteisten emootioiden
kasvu pitkalla aikajänteellä

Nopean ratkaisun

f
etsiminen

I

V
Lyhyen aikajänteen

helpotus

Usko, että alkoholi
helpoltaa tuskaa

ß/
Juominen
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Ensimmäiset kemat Useiden kertojen jälkeen

a-b a-bNakyva

affektiivinen
reaktio

A
o
B

Ensimmäiset kenat Useiden kertojen jalkeen

Piiloinen A

o
B

il a

opponoiva -tb
!----prosessr t b rl

Ensimmäiset kerrat Useiden kertojen jalkeen

Arsyke
tapahtuma Aika

Knio 5. Opponoivien prosessien teoria affektiivisesta reaktiosta

Teoreettista tukea hypoteesin toimivuudel-
le antaa R. L. Solomonin (1980) esittämä op-

ponoivien (vastustavien) prosessien teoria af-

fektiivisesta (tunnepitoisesta) reaktiosta (ku-

vio 5). Siinä ärsykkeeseen tai tapahtumaan

reagoidaan ensimmäisillä kerroilla voimak-

kaasti näkyvälla affektiivisella reaktiolla. Pii-
loinen, affektiivista reaktiota opponoiva pro-

sessi vastustaa täIlöin hyvin vähän affektiivis-
ta reaktiota. Arsykkeen tai tapahtuman toistu-
essa riittävän monta kertaa siihen tottuu: sen

suhteen muodostuu toleranssi. Talloin arsyk-

keeseen tai tapahtumaan reagoidaan yhtä no-

peasti kuin aiemminkin, mutta piiloinen op-

ponoiva prosessi vastustaa hyvin voimak-

kaasti näkyvää affektiivista reaktiota.

Tassa yhteydessä tämä tarkoittaa sitä, että

hyvitystekoa seuraava positiivinen palaute

koetaan aluksi voimakkaan miellyttäväksi.
Toistuessaan riittävän monta kertaa positiivi-

nen palaute ei enää tuota mielihyvää samassa

määrin kuin alun perin opponoivan prosessin

alkaessa vastustaa affektiivista reaktiota. Vä-
hitellen mielihyvän tunteen tilalla koetaan

negatiivisia tunteita, jotka syntyvät mielihy-
vää tasapainottavan opponoivan prosessin ai-
heuttamana.

Biologisesti suuntautuneet tieteenalat selit-
tävät, että mielihyvä ja mielipaha ovat aivojen

aineenvaihdunnan ja valittaja-aineiden aihe-

uttamia tunnekokemuksia. Erilaiset ulkoiset
ja sisäiset ärsykkeet laukaisevat neuroke-

miallisia reaktioita (valittajäainetuotantoa),
joita aivojen aineenvaihdunta omine meka-

nismeineen pyrkii tasapainottamaan. Tämä

selittänee myös vahittäisen tottumisen tai tur-

tumisen joillekin ulkoisille ja sisäisille ärsyk-

keille, jotka voidaan niiden toistuessa riittä-
vän monta kertaa kokea jopa vastakkaisiksi
kuin alun perin.
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Juomisen jalkeinen syyllisyyden tunto yhdis-
tettynä erilaisiin kokemuksiin (ylpeyden,
huonommuuden, erilaisuuden tai häpeän ko-
kemuksiin) näyttää johtavan ihmisia teke-
mään eri tilanteissa erilaisia valintoja. Näihin
valintoihin tuntuisivat vaikuttavan haastatel-
tavan aiempi henkiltihistoria ja tilanne, jossa

valinta tehdään, sekä tilanteeseen vaikuttavat
psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, ihmissuhteet
seka henkilOn ja ympäristön arvot. Valinta on

se selviytymisstrategia, jolla henkilti pyrkii
selviytymään hankalaksi muodostuneesta
juomisen jalkeisesta tilanteesta.

Tutkimusaineiston muodosti viisi pääkau-
punkiseudulla asuvaa päihdeongelmaista
miestä. He olivat olleet haastattelun tekohet-
kella vahintaän 2 kuukautta kuivilla. Haasta-

teltavien ajattelu- j a toimintamalleja lähestyt-
tiin avoimella teemahaastattelulla, struktu-
roidulla teemahaastattelulla ja tarinan täy-
dennystehtävilla, jotka kaikki videoitiin. Yh-
täälta naiden avulla selvitettiin, minkälaisia
valintoj a haastateltavat olivat eri elämäntilan-
teissa tehneet ja minkälaisia tunteita näihin
liittyi, seka selvitettiin elämäntapahtumia en-
nen haastattelua. Toisaalta haluttiin selvittää,
minkälaisia kayttaytymistaipumuksia ja toi-
mintamallej a haastateltavilla on juomisen jal-
keisissä tilanteissa ja millaisia valintoja he

talloin tekisivät. Talla tavoin pyrittiin kartoit-
tamaan selviytymisstrategioita sekä sitä, mi-
ten ne liittyivat alkoholismiin: yllapitavatko
ne sitä vai ovatko ne osaltaan jopa vahvista-
massa alkoholisoitumista. Tutkimusmenetel-
mänä kvalitatiivinen lähestymistapa oli tässä

yhteydessä kaytttikelpoisin, ja tässä tutki-
muksessa menetelmänä kaytettiin Grounded
theoryn ja sisallonanalyysin yhdistelmää.

Tekemässäni tutkimuksessa aineistosta
nousi kaksi keskeistä selviytymisstrategiaa:
vastuun oLLaminen ja vastuun siirtäminen.
Vaikuttaa vahvasti siltä, että valinta näiden
valilla riippuu alkoholisoitumisvaiheesta ja
siitä, minkalaiset muut kontrollitekijät vai-
kuttavat (sisäinen kontrolli eli oma moraali ja

omatunto, ulkoinen kontrolli eli sosiaaliset
suhteet, ympäristö, työpaikka jne.). Ei siis
voida väittää, että ihmisilla olisi pelkastaan
yksi selviytymisstrategia, jota he kayttavat
kielteisten emootioiden lieventämiseksi. Ai-
neiston perusteella voidaan sanoa, että alko-
holisteilla selviytymisstrategiat vaihtelevat
elämäntilanteen ja alkoholisoitumisasteen
mukaan.

Vastuun ottajat pyrkivät ensi sijassa valin-
noillaan ja kayttaytymisellään juomisen jal-
keen näyttämään kelvollisuuttaan muille suo-
rittamalla hyvitystekoja ja kompensoimaan
hyvityskayttaytymiselläan negatiivisia tuntei-
taan.

Esimerkki 1:
Niinku mun viiminen työnantaja anto näitä mun
juomisia hirveen paljon anteeks', niin mä niinku
kahta kauheemmin tein sitt' toita - -, - - ett'se
unohtuis' se asia. Unohtuis' [huokaa ja miettii] ja
sitte on voinu mennä kuukausi, puolitoista, toista-
ki, että mä oon tehny ja sitte mä oon niinku työnan-
tajan kohdannu vasta niitten hyvien tulosten jäl-
keen taas, että nyt on niinku taas menny hyvin - -,
- - Niin mä sitten tein, koska mä tun-, tunsin hir-
veetä syyllisyyttä, että mä olin niinku huono ihmi-
nen omasta mielestäni [huokaa] ja yritin silla tyOn-
teolla saada hyvät välit työnantajiin ja työkaverei-
hin [painottaa] - -, - - j" se syyllisyys, se vähitel-
len sitte katos. Mutta sitt' ku mä olin tuota tehny
hulluna töitä ja muuta, niin mä, heh-heh [naurah-
taa], sitt'ku mä olin tehny kovasti, niin mä huoma-
sin kumminkin, sitte mä aloin ajatella, että ehkä
mua taas vähän niinku kaytettiin hyväksi tässä sil-
lä tavalla, että mulle lyötiin taakkaa, taakkaa
enempi mitä mä kykeninkään niinku - - [jaa miet-
timäänl.

Esimerkki 2:
Sita on niin nöyrä sillon retkahduksen jalkeen [ra-
jaa näkökenttää käsin ja katsoo alas], sita on ihan
onnessaan, ku kaikki nää selvis. Ett'se huuma
menee sitt', ett'sillä voimalla sitä pysyy sen mahol-
lisesti esimerkiks' kuukauden tota ihan raittiina.
Mutt'se niinku, se tulee taas arkipäiväks'[painot-
taa], ett' se asia on kunnossa, ett' ei sitä enää ajat-
telekkaa sillee ja se ei tunnukkaa enää miltaan
[hymyilee]. -, - taas alkaa se itsekusetus, ett' voin-
han mä nyt pari olutta mennä ottaa. Vaikka miljoo-
na kertaa on nähny sen, ett' se ei onnistu, heh-heh

[naurahtaa]. Ett' se on merkillinen se itsekusetus,
ku se tulee siihen mukaan [katsoo alas].
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Vastaavasti vastuun siirtäjat pyrkivät ensi si-
jassa osoittamaan itselleen, että he kykenevät

selviytymään tukalista tilanteista vetoamalla

muiden hyväntahtoisuuteen j a hyödyntämällä

tilanteiden tarjoamia muita mahdollisuuksia,

samalla kompensoiden negatiivisia tuntei-
taan.

Esimerkki 3:
Tietenkin jalkitilanteessa on [miettii] morkkis',
ett' mites' tää nyt näin taas meni.-, - Ma hankin
lääkärintodistuksen. Ilmoitan, että tää viikko on

sairaslomaa [hymyilee].-, - se on tavallaan [epä-
roi] laillinen poissaolo, koska siit' on dokumentti,
laakarintodistus.

Esimerkki 4:
Sielta hoitolaitoksesta mä otan sitten yhteyttä, hei-
dän sosiaalityöntekijöittensä avustuksella lähin-
na, heidän kautt-, kanssaan [painottaa naputta-
malla sormella pöytää1, kaikkiin paikkoihin mi-
hinka kuuluu ottaa.-, - Heilla on vaikutusvaltaa
sen verrane se auttaa sitä asian perille viemistä.

Asia voidaan muotoilla myös hieman toisin -
toisesta tarkastelukulmasta. Selviytymisstra-

tegiat ja niiden mukainen käyttäytyminen

voidaan ymmär1ää haluksi osoittaa riippu-
mattomuutta ja kykyä itsenäisyyteen. Talloin
vastuun ottamisella halutaan osoittaa kykyä

huolehtia asioista ja hyvityskayttäytymisella

pyritään osoittamaan itsenäisyyttä kompen-

saationa negatiivisille tunteille, jotka muo-

dostuvat toisten armoilla olemisesta. Vastaa-

vasti vastuun siirtajat pyrkivät osoittamaan

riippumattomuuttaan kayttamalla muita tai

eri mahdollisuuksia hyväkseen. Talla pyri-

tään paradoksaalisesti osoittamaan itsenäi-

syyttä (kuvittelemalla tämän olevan oman oi-
valluskyvyn ansiota) kompensaationa negatii-

visille tunteille, joita herää toisten päätöksen-

teon armoilla olemisesta.

Selviytymisstrategioiden vaihtelua voidaan

saatuj en tulosten perusteella tarkastella myös

moraalin laskemisen kautta. Moraalin laskun

myötä alkoholismin kehittyessä vastuun otta-
jista voi tulla vähitellen vastuun siirtäjiä (toi-

ve ikävien asioiden unohtamisesta, asioiden

peittely ja salailu). Toisaalta alun perin vas-

tuun siinäjistä voi tulla moraalin laskemisen

myötä ns. omillaan selviytymään pyrkivia yk-
silöitä (puhumattomuus, ikavista asioista ei

puhuta vaan ne vaietaan pois, asioiden peitte-
ly ja salailu) - näyttämisen talpeen ja ylpey-
den vuoksi. Naiden erottaminen toisistaan on

käytännössä hyvin vaikeata. Ei ole helppoa

yrittaa arvioida, kuka on menossa missäkin

vaiheessa ja milla vaikuttimilla, motiiveilla.
Kuitenkin juuri näiden motiivien tiedostami-

nen tuntuu olevan kaikenlaisen toipumisen

edellytys: miksi ja kenen vuoksi asioita teh-

daan r

Yhteista vastuun ottajalle ja vastuun siirtä-
jalle on selviytymisstrategian kayttäminen
juomisen jälkeisessä tilanteessa. Samoin il-
meistä on, että tämän selviytymisstrategian

kayttti johtaa vähitellen turhautumiseen ja

negatiivisten tunteiden kasvamiseen pidem-

mällä aikajänteellä. Tämän perusteella on

mahdollista yhdistää molemmat selviytymis-

strategiat ja sijoittaa ne yhdistettyyn kielteis-
ten emootioiden umpikujamalliin (kuvio 4).

On perusteltua olettaa, että vastuun ottaja ha-

kee juomisen jalkeen välitöntä helpotusta

kielteisiin tunteisiinsa suorittamisesta - hy-

vityskayttaytymisestä. Vastuun siirtäjä puo-

lestaan vaikuttaa hakevan vastaavaa helpo-

tusta pyrkimällä suoriutumaan tukalasta ti-
lanteesta kuvitellen selviytyvänsä oman oi-

valluskykynsä ansiosta - heittaytymalla mui-

den armoille, tai joko muita ihmisiä tai eri
mahdollisuuksia hyödyntämällä

SETVIYIYMISMATTIT PAIHDEONGETMAISEN

NAKöKUTMASTA

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että

vastuun ottajalla on enemmän sisäistä kont-

rollia tekemistensä suhteen ja itseluottamusta

päätöstensä suhteen, kun taas vastuun siirtaja
näyttää tur"vautuvan enemmän ulkoiseen

kontrolliin. Se, kumpaa selviytymisstrategiaa

noudatetaan, riippuu siitä, minkälainen mo-

raali taustalla vaikuttaa. eli tavallaan alkoho-

lisoitumisen asteesta.

On todennäköistä, että alkoholisoitumisen
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edetessä moraali vähitellen laskee ja vastuun
ottajasta tulee vähitellen vastuun siirtaja.
Täma toimii myös päinvastoin. Päättäessään
raitistua vastuun siirtäjä alkaa vähitellen ot-
taa vastuuta elämästään yhä enemmän ja ha-
nestä tulee vastuun ottaja moraalin noustessa.
Merkittävää tässä on se, mikä on hänen motii-
vinsa ottaa tätä vastuuta. Jos motiivina on no-
pean hyvaksynnän saaminen tai pikaisen po-
sitiivisen palautteen saaminen eikä motiivi
muutu, ei muutosprosessi kanna yleensä
muutamaa viikkoa tai kuukautta pitemmälle.
Mutta jos motiivina ei olekaan hyväksynnän
tai positiivisen palautteen saaminen. vaan to-
dellinen halu elää omien sisäisten arvojen
suuntaisesti, välittämättä siitä, mitä muut sa-

novat, tuntuisi muutosprosessi kantavan ja
raitistuminen olevan mahdollista.

Selviytymisstrategiat, niiden kehittyminen
ja kayttti ovat sosiaalipsykologisesti erittäin
mielenkiintoisia. Tutkimustulosten perus-
teella voidaan todeta, että yksilö omaksuu ja
muokkaa itselleen sopivia selviytymisstrate-
gioita eri elämän tilanteisiin ja kayttaa niita
samankaltaisissa tilanteissa aina uudelleen ja
uudelleen. Selviytymisstrategia toimii siten
eräänlaisena konseptina, jonka avulla on

mahdollista "suunnistaa" elämän karikoissa.
Tämä selittäisi myös kayttaytymisen kehä-
mäisyyttä.

Tätä tukee myös IGtriina Järvisen (1994)
tutkimus, jossa hän konstruoi kulttuurisia it-
semurhaselityksia, j oita mielenterveystyönte-
kijat kayttivat selittäessään itsemurhia ja nii-
den syitä. Järvinen muotoilee näistä selityk-
sistä viisi selviytymismallia, jotka hän määrit-
telee ongelma- tai kriisitilanteiden prosessi-
malleiksi jajotka etenevät eri vaiheiden kaut-
ta kohti päämääriään (Järvinen 1994, 66).

Vastoinkäymisissä valittu selviytymismalli
voi osoittautua huonosti toimivaksi, mutta sii-
tä huolimatta yrittämistä jatketaan saman
mallin pohjalta, vaikka se ei enää kannattaisi-
kaan.

SETVIYTYMISMAI.I,IT PAIHDEHUOI.TON

NAKÖKUTMAsTA

Nykyään kiinnitetään liian vähän huomiota
itseään yllapitaviin ja vahvistaviin prosessei-
hin. Tama laiminlyönti tapahtuu melkein kai-
killa tasoilla. Ensinnäkin yksiltin eli alkoholi-
ongelmaisen itsensä tasolla, toiseksi ympäris-
tön eli alkoholiongelmaisen lähiympäristön
tasolla ja siinä tapahtuvan vuorovaikutuksen
piirissä, ja viela kolmanneksi yhteiskunnan
tasolla eli tässä tapauksessa hoitojarjestelmi-
en piirissä. Tämä on toisaalta ymmärrettävää,
sillä onhan esimerkiksi hyvittäminen jo mo-
raalisestikin oikein ja suotavaa, ja koska hy-
vittämisellä ajatellaan olevan ihmisrä eheyt-
tävä vaikutus.

Ei siis ole ihme, että seka hoitojarjestelmis-
sä että ongelmaisen lahipiirissä tuetaan tä-
män hyvittämispyrkimyksiä näkemättä, että
se mahdollisesti on ensimmäinen askel juo-
miskierteen yllapitamisessa. Yksiltia ajaa
liikkeelle voimakas motiivi hyvittäa, eikä sen
johdosta nahda siihen sisältyvää ansaa, sillä
onhan hyvittäminen oikeansuuntainen teko
tilanteessa, jossa yksilo on aiheuttanut muille
harmia tai menetystä.

Haluan kuitenkin korostaa, että kaikki hy-
vitysteot eivät johda j uomiskäyttaytymisen yl-
läpitämiseen, vaan tähän vaikuttaa teon taus-
talla oleva motiivi. Miksi ja kenen vuoksi hy-
vitysteko tehdaan? Odotetaanko hyvitysteosta
myönteistä palautetta? Jos näin on, on syytä
epailla, että hyvitysteon tekijä kuuluu siihen
riskiryhmään, joka saattaa yllapitaa taman
hyvittämisen avulla kehämäistä juomiskäyt-
täytymistä.

Hoidon kannalta onkin tärkeää saada sel-
ville, minkälaiset tarkoitusperät päihdeongel-
maisella on asioiden hoitamisen suhteen. Ke-
nen vuoksi hän yrittää, itsensä vai jonkin ul-
kopuolisen syyn takia? Onko han ylipäätään
vastuun ottaja vai vastuun siirtaja? Täman pi-
täisi asettaa rajat sille, mitä asioita terapeutti
asiakkaansa kohdalla tukee ja mita pyrkii
välttämään. Talla tavoin terapeutti voisi aut-
taa asiakasta rikkomaan häntä itseään vas-
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taan kääntyvän itseään vahvistavan kehan.

Esimerkiksi tämän tutkimuksen perusteella

voitaisiin ajatella, ettei terapeutin pitaisi Iah-

teä tukemaan syyllisyydentuntoisen henkilon

sinänsä oikeaa asioiden oikaisuprosessia ko-

vin intensiivisesti. Vastuun siirtäjää taas pi-
täisi rohkaista uskomaan, että ihmiset valitta-

vät hänestä sellaisenaan. eika siihen tarvitse

hakea todistusaineistoa jatkuvalla tämän

asian kokeilemisella.

YHTEENVETO

Kehamaisia malleja voidaan kritisoida siita,

että ne yksinkertaistavat liikaa monimutkai-

sia ilmiöitä. Mallien avulla käytännön elämän

ilmiöistä muodostuu helposti vain abstrakteja

käsitteitä, joihin ei ole helppo samastua tai
joita voi olla vaikea kayttaa. Lisäksi on vaara-

na sortua liikaa kehämäisiin selityksiin, joilla

vahvistetaan juuri kehämäisten prosessien

etenemistä. Voidaan myös kysyä, toimivatko

kaikki alkoholistit niin kuin näissä malleissa

esitetään.

Rajoitetusti käytettynä kehamäiset mallit
tarjoavat kuitenkin hyvän teoreettisen viite-
kehyksen jäsentää monimutkaista maailmaa
ja sen ilmiöitä. Samoin niiden avulla on mah-

dollista mallintaa prosessien dynaamista

luonnetta.
Kun teoreettisia selitysmalleja tarkastel-

laan tässä tutkimuksessa saatujen tulosten

valossa, voidaan todeta, että yhdistettynä ke-

hämäiset ja skismogeneettiset selitysmallit

kuvaavat addiktiokayttäytymistä kokonais-

valtaisemmin. Näin on ollut mahdollista lä-

hestyä addiktiokayttäytymistä selviytymis-

strategioiden kautta. Samalla on voitu ottaa

huomioon addiktiokayttäytymiseen vaikutta-

vina osatekijöinä myös ne käyttaytymistaipu-

mukset ja valinnat, jotka eivat liity itse juomi-

seen mutta jotka epäsuorasti ylläpitavät juo-

miskayttaytymistä niin yksilön tasolla kuin
hänen sosiaalisen ympäristönsä ja yhteiskun-

nan tasolla.

Saatujen tulosten pohjalta voidaan esittää,

että kielteisten emootioiden umpikujamalli
sai empiirisen aineiston perusteella yhtaalta

tukea" toisaalta Ioytyi vasta-argumentteja.

Vasta-argumenteista rakentui kuitenkin ole-

tetun selviytymisstrategian vastakohta, joka

täydensi esitettyä kielteisten emootioiden

umpikujamallia.
Vaikuttaa siis siltä, että Jeppemme raittiina

ollessaan tekee tai jattaä tekemättäjotain sel-

laista, mikä vaikuttaa juomiskayttayfmistai-
pumuksen säilymiseen. Hän yrittää selviytyä

samaa strategiaa käyttäen eri elämäntilanteis-

sa muuttamatta arvomaailmaansa ja joutuu

näin tekemään samat virheet yhä uudelleen.

Toisaalta elävästä elämästä löytyy myös lu-
kuisia todisteita siitä, että umpikujasta on

mahdollista päästä tekemälla asioita toisin

kuin ennen - prosessi kaantyy päinvastaisek-

si ja alkaa eheytyminen.
Kysymys arvomaailmasta valintojen takana

on sikali merkittävä, että juuri siitä riippuu,

minkälaista valintojen kehaa kukin toteuttaa.

Tilanteessa X arvomaailmalla A varustettu

ihminen tekee useimmiten tämän arvomaail-

man suuntaisen valinnan, toistuvasti. Toisen-

kaltainen valinta on mahdollista vasta arvo-

maailman A muuttumisen jälkeen, jolloin se

onkin jo arvomaailma B. Talltiin tilanteen X
ilmaantuessa ihminen tekee arvomaailma B:n

suuntaisia valintoja - myös toistuvasti.

Esimerkiksi tuurijuoppo toistaa hyvityste-

koon johtavan valinnan aina juomisen jäl-
keen, koska hän uskoo siten saavansa ympä-

ristön hyväksynnän ja anteeksiannon, samal-

Ia han lieventää myös syyllisyyden tai arvot-

tomuuden tunteitaan hetkeksi, kunnes on taas

tehtävä valinta muuttumattomalla arvomaail-

malla. Jos Jeppemme sen sijaan lakkaisi ta-

voittelemasta ympäristön hyväksyntää ju pyt-

kisi löytämään raittiille elämäntavalleen mie-

lekkaämpaa sisältöa ja kannustavia pitkän

aikavälin tavoitteita, hän saattaisi vapautua

itseään validoivasta'addiktiivisen kayttayty-

misen noidankehasta.

Yleisemmin: silloin kun muutos on pelkäs-

tään "tekninen", se ei ole kestävä. Voidaan

perustellusti olettaa, että kun "aloitetaan
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alusta" ulkoisten syiden takia, ei arvomaail-
ma pääsekään muuttumaan. TallOin on vaara-

na elämän kapeutuminen: joko toistetaan ai-
empaa kayttaytymismallia tai sorrutaan jo-

honkin muuhun riippuvuuteen - hyvään tai
pahaan, kuten himohtilkkaamiseen tai himo-
pelaamiseen tms.

Yhtä perusteltua on olettaa, että "aito muu-
tos" on kestävä, koska arvomaailma muuttuu.
Asioita tehdaan nyt toisin kuin ennen ensi si-
jassa sisäisistä syistä. Talloin ei ole mahdol-
lista enää kapeuttaa elämäänsä kokonaan
minkään ilmion ympärille, koska itsestä läh-
tevä muutos ehkäisee tätä. Elämästä, sen laa-
dusta ja monimuotoisuudesta tulee kasvun
myötä arvo sinänsä, jota ei haluta enää tuhota.

"Viisas ei joudu tilanteisiin, joista älykäs
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cles of alcoholism (Aloitetaanko alusta?
S elaiytymisstrate giat j a alkoholismin kehä )

selviää nokkeluudellaan" -elämänviisaus voi-
daan tässä tulkita siten, että viisas ihminen
kuuntelee itseään ja omaatuntoaan ja, jos vai-
kuttaa siltä, että valinta saattaa johtaa ongel-
miin tai ikavyyksiin, hän ei tee sitä, hän näkee

asioiden yli. Ottaa oppia aiemmista kokemuk-
sista.

Tarkeaa tässä on erottelukyky. Usein lyhy-
ella aikavalillä moni asia vaikuttaa kovinkin
houkuttelevalta. Yhta usein ihminen jo tässä

vaiheessa etukäteen sisäisesti tietää, että pit-
kalla aikavalillä siitä ei ole muuta kuin hait-
taa. Harvalla on varaa tavoitella jatkuvasti
"pikavoittoja", jotka kääntyvät kerran toisen-
sa jälkeen tappioiksi. Ei ole väärin aloittaa
alusta, mutta sen voi tehdä väärin.
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The article begins with a discussion of models
proposed by Bateson (1972), Marlatt (1982) and
Koski-Jännes (1992) on the dynamics of cyclical
behaviour in alcoholism. Recent theory-building
and research on addictive behaviour applying cog-
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nitive and cyclical models has tended largely to

concentrate on relapse and on behaviour after re-
lapse.

One of the problems with these cyclical models
is that they fail to acknowledge that drinking is not
the only possible outlet for emotional trouble. Get-
ting one's life soted out would seem to have a sim-
ilar function as drinking in that it helps to restore
self-esteem and self-respect through external and
intemal feedback. Atonement and reparation help
to relieve the sense of shame and guilt, at the same
time as external approval compensates for the low-
ered sense of self-esteem and self-respect.

Combining cyclical and schismogenetic models,
this study set out to explore addictive behaviour
through an examination of coping strategies. This
approach means we can also take into account the
behavioural tendencies and choices that are not
related to drinking itselfbut that serve indirectly to
sustain drinking behaviour.

The material ofthe study consisted ofvideotaped
interviews with five male intoxicant abusers from
the Helsinki region. At the time of the interview
they had been on the wagon for at least two months.

The results provided useful insights into the
post-drinking coping strategies of these men. Two

different strategies were identified, that of assum-
ing responsibility and that of shifting responsibili-
ty. Comparison of these coping strategies with ex-
isting theories and earlier Finnish research on cop-
ing models (Jarvinen, 1994) indicated that coping
strategies are culturally and socially shared and
that they exhibit fairly little variation.

While on the wagon, people do things or leave

certain thinp;s undone that serve to sustain their
inclination to drink. In trying to cope with different
life-situations people apply the same strategy,
without changing their value-systems. As a result
they are forced to make the same mistakes over and
over again. On the other hand, real life provides
ample evidence that it is possible to break loose
from a dead end by doing things differently.

The value-system on the basis of which people
make their choices is ofcrucial significance in that
it determines the course or cycle of those choices.
In situation X, the individual equipped with value-
system A will in most cases make a choice that is
consistent with this value-system, time and time
again. A different choice is not possible until val-
ue-system A has been changed, but by then it will
be value-system B. Now, when situation X occurs,
the individual will make choices that are consist-
ent with value-system B - time and time again.

For instance, a periodical drinker will repeated-
Iy make a choice that leads to atonement after each
drinking bout because he believes this will help
him gain the environment's approval and forgive-
ness. At the same time it will help to relieve his
sense of guilt for a while - until he must make his
next choice again, within the parameters of the
same value-system. If, on the other hand, he decid-
ed he no longer needs the environment's approval
and started instead to look for a more meaningful
content for his sober way oflife, he might be able to
break loose from the vicious circle of addictive
behaviour. There is nothing wrong in starting all
over from the beginning, but it certainly can go

wrong.
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