
JUSSI NISSINEN

HoMor JA rEsBoT pÄrHDEHUorroN
ASIAKKAINA

Kevättalvella 1996 tuli homojen ja lesbojen
olemassaolo suomalaisen yhteiskunnan jäse-

ninä poikkeuksellisen voimallisesti näkyviin.
Parisuhteiden virallistamishanke herätti mo-

nensuuntaista keskustelua mm. perheeseen,

tasavertaisuuteen ja arvoihin liitetyistä mer-

kityksista. Ehkapa tämän keskusteluproses-
sin tuloksena tietoisuus homojen ja lesbojen
läsnäolosta suomalaisessa arkipäivässä li-
sääntyi pysyvämminkin.

Miten homo- ja biseksuaalisuus on näkynyt
ja otettu huomioon päihdehuollossa? Mita eri-
tyispiirteitä homojen, lesbojen ja biseksuaa-
lien alkoholin käyttoön saattaisi liittya? Enta
milta hoitojarjestelmä näyttää homon ja les-

bon silmin? Naihin kysymyksiin hain vasta-

uksia sosiaalipsykologian pro gradu -tutkiel-
massani (Nissinen I995), johon tämä artikkeli
perustuu. Tutkielmaa varten tein vuonna

1992 laajan kyselytutkimuksen. Kyselyloma-
ke lähetettiin 34 paihdehuollon avo- ja laitos-
hoidon yksikon työntekijöille. Kyselyyn vas-

tasi I87 työntekijää,60 prosenttia lomakkeen
saaneista. Lisäksi haastattelin vuoden 1992

aikana teemahaastattelumenetelmälla IB:aa
työntekijää kaikkiaan kymmenessä hoitoyk-
sikossa ja yhdeksää päihdeongelmiaan eri ta-
voin hoitanutta homoa"/lesboa/biseksuaalia.

PAIHDEoNGEI.MISTA HoMo. JA

BISEKSUAATIEN KESKUUDES§A

Suomessa homojen ja lesbojen alkoholin ku-
lutusta kysyttiin vuonna l9B4 valmistuneessa

homo- ja biseksuaalisten miesten ja naisten
elämäntapaa kartoittavassa tutkimuksessa
(Grönfors & al. 1984). Ruotsissa tutkittiin
vuonna 1992 RFSL:n (valtakunnallinen sek-

suaalista tasavertaisuutta aj ava järj estö) j äse-

nistön alkoholin kaytttia (Helmersson 1993).

Yhdysvalloissa, Chicagossa, tehtiin l980-lu-
vun lopulla erittäin laaja tutkimus, jossa kar-
toitettiin homojen ja lesbojen paihteiden ku-
lutustottumuksia sekä päihdeongelmien ylei-
syyttä ja vakavuutta (McKirnan & Peterson

1989a & 1989b). Kaikissa näissä tutkimuk-
sissa kävi ilmi, että homo- ja biseksuaalien
keskuudessa täydellinen raittius on harvinai-
sempaa ja alkoholin käyttö on yleisempää
kuin väestössä keskimäärin. Nimenomaan
naisten osalta erot keskimääräiseen naisväes-

töön olivat huomattavia: lesbojen kulutustot-
tumukset olivat määrällisesti lahella miesten
kulutusta. Homomiehillä alkoholin kulutus
näyttäisi olevan myös jonkin verran (20-50 7o

tutkimuksesta riippuen) suurempi kuin mie-
hilla keskimaärin. Valtaosalla homo- ja bisek-
suaaleista kulutus pysyy kuitenkin keskimää-
rin kohtuullisena.

Chicagon tutkimuksen mukaan homosek-

suaaleilla säännöllinen alkoholin kayttti jat-
kuu elämänkaaressa pidemmälle kuin väes-

tössä keskimäärin. Homojen ja lesbojen baa-

rikulttuuri on todettu monissa tutkimuksissa
kulutustottumuksiin vaikuttavaksi tekijaksi.
Baarien keskeinen rooli liittyy vähemmistö-
asemaan: heteroseksistisessä yhteiskunnassa
homo- ja lesbobaarit muodostavat turvallisen
tapaamisinstituution, ioka on monille homoil-

ALKOHOTIPOLITIIKKA
öl (199ö): 3

205



le ja lesboille ainoa käytettävissä oleva keino

loytaa kontakteja kaltaisiinsa ja osakulttuu-

riinsa, ja näin juominen assosioituu homoyh-

teisön vapauteen liittymiseen (Nardi l9B5;
Finnegan & McNally 1987; McKirnan & Pe-

terson 1989a). Kun huomattavalla osalla ho-

moista ja lesboista ei ole kotona olon merki-
tystä korostavia lapsia, niin sosiaalinen elämä

baareissa voi jatkua hyvinkin pitkaan. Myos

luopuminen perinteisistä mies/naisrooleista

vaikuttaa osaltaan alkoholinkayttötapoihin.
Homojen ja lesbojen alkoholin kulutusta ja

siihen liittyviä riskejä on selitetty myös vä-

hemmistöön kuuluvien ihmisten tunne-elä-

mään ja sosiaalisten suhteiden stressaavuu-

teen liittyvilla tekijoilla. Nama selitykset otta-

vat esille sisäistetyn homofobian tai hetero-

seksismiin Iiittyvän häpeän, huonon itsetun-
non, ahdistuksen, masennuksen ja voimatto-
muuden tunteet ja tulkitsevat alkoholin kay-

tön yhdeksi tavaksi tulla toimeen niiden
kanssa tai yrittää unohtaa ne hetkeksi (Ander-

son & Henderson 1985). Kun suurempaa al-
koholin kaytttia selitetään vähemmistöase-

maan liittyvien sosiaalisten suhteiden stres-

saavuudella, viitataan ulostuloprosessiin (ho-

moseksuaalisuudestaan muille kertominen),
joka on vaativa, aina uusissa tilanteissa tois-

tuva päätöksentekotilanne. TallOin juominen

tulkitaan yritykseksi laukaista sosiaalista

stressiä ja helpottaa stigmatisoinnin vuoksi

vaikeutunutta kontaktien luomista. Juomi-
seen liittyvien ongelmien pitkittymistä on se-

litetty silla, että homoseksuaalisuudesta ker-

tomisen vaikeus hidastaa avun hakemista
(Nardi 1985; Anderson & Henderson 1985).

Chicagon tutkimuksessa suurempaa alko-

holin kulutusta ennusti avoimuus homosek-

suaalisuudesta. Avoimuus liittyy Yhdysvalto-
j", suurkaupungeissa tiiviiseen kanssa-

käymiseen homoyhteistijen kanssa, esimer-

kiksi asumiseen tietyissä homojen jaltai les-

bojen suosimissa kaupunginosissa, joissa

taas baarit ovat suosittuja. Homoseksuaali-

suuteen liittyva syrjintäja stressi eivät näky-

neet sinään keskimäärin suurempana alkoho-

lin kulutuksena. Sen sijaan niilla, joille alko-

holi oli merkittävä rentoutumisen keino, ja
niilla, joille homobaarit olivat merkittävä so-

siaalisen kanssakäymisen ympäristö, homo-

seksuaalisuuteen liittyvä stressi näkyi sekä

suurempana alkoholin kulutuksena että sitä-

kin suurempana alkoholiin liittyvien ongelmi-

en kasvuna. Riippuvuus yhdestä sosiaalisen

kanssakäymisen tai stressinlaukaisimen
muodosta altisti ongelmille (McKirnan & Pe-

terson 1989b).

EI ERITYISIA PATVEIUIIA TAYTTTTAVISSA

Virallinen paihdehuolto ei ole tarjonnut

homo- ja biseksuaaleille erityisiä palveluita,
jollaisia ltiytyy mm. Yhdysvalloista. Tasta lin-
jasta on vain kaksi poikkeusta. Tampereen A-
klinikka jarjesti l98O-luvun lopulla SETA:n
paikallisen jäsenjärjestön toivomuksesta
määräaikaisen ryhmän päihdeongelmista kär-

siville lesboille. Ryhmän toiminnasta tiedotti
Tampereen SETA, sen sijaan A-klinikalla sita

ei julkisesti markkinoitu. Ryhmän kokemuk-

sia pidettiin hyvinä. Samoihin aikoihin Hel-
singin A-klinikka järjesti yhdessä AIDS-tuki-
keskuksen kanssa määräaikaisen ryhmän
HIV-tartunnan saaneille miehille.

Virallisen paihdehuollon ulkopuolella on

erityispalveluita tarjottu SETA:n toimesta ja
SETA:ssa toimineet jäsenet ovat perustaneet

myös siitä riippumattomia oma-apuryhmiä.

SETA:lla oli 90-luvun alussa vuoden mittai-
nen juomisen itsehallintaprojekti, jonka tii-
moilla koulutettiin puhelinpäivystäj iä j a oma-

apuryhmien vetäjiä viidelle eri paikkakun-
nalle, ja määräaikaisia juomisen itsehallinta-

ryhmia jarjestettiin kolmella paikkakunnalla.
SETA:n tiloissa on toiminut lesbojen A-Aka-
nat-ryhmä vuodesta 1982. Kaksi vuotta myö-

hemmin ryhmä otti toimintansa rungoksi

AA:n 12 askeleen ohjelman, mutta ryhmä il-
moittautui AA-luetteloon vasta 1990-luvun
alussa.

Suomalaisen AA-liikkeen sisällä syntyi
kohtalainen polemiikki vuonna 1987, kun
SETA:n tiloissa toimintansa aloittanut miehil-
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le ja naisille tarkoitettu AA-ryhmä Elaman-
lanka halusi päästä AA:n ryhmäluetteloon
ryhmänä, joka on tarkoitettu erityisesti seksu-

aalisiin ja sukupuolisiin vähemmistöihin
kuuluville. Ryhmää ei hyväksytty talla otsak-

keella luetteloon. Kielteistä kantaa perustel-
tiin silla, että kaikkien AA-ryhmien tulee olla
kaikille avoimia ja mitaan erityisryhmia ei

sallita. Keskusteluissa kävi ilmi, että otsake

"seksuaalisiin ja sukupuolisiin vähemmistöi-
hin kuuluville" herätti myös sisältönsä vuoksi
ärtymystä, olihan luetteloon aiemmin hyväk-
sytty naisten ja laakareiden omat AA-ryhmät.
Lopulta Elamanlanka otettiin luetteloon AA-

ryhmänä, "joka kokoontuu SETA:n tiloissa".
Raisa Kettusen ja Airi Leppäsen (1994,34)
mukaan AA-ryhmien tämänkaltainen erikois-
tuminen on Suomessa vasta aluillaan.

PAIHDEoNGELMIAAN HoITANEIDEN

HOMO- JA BISEKSUAAIIEN HAASTATTELUT

Haastattelin tutkimuksessani yhteensä yh-
deksää päihdeongelmiaan eri tavoin hoitanut-
ta homo/biseksuaalista miestä (3) ja naista (6).

Heistä kuusi otti yhteyttä SETA:n AA-ryh-
miin jattamani ilmoituksen perusteella, yksi
tuli SETA:n juomisen itsehallintaryhmän
kautta, ja kahteen sain yhteyden erään A-kli-
nikan kautta. Naisten haastatteluissa olivat
edustettuina ikaryhmat 20-29-vuotiaat, 30-
39-vuotiaat ja 40-49-vuotiaat. Miesten haas-

tatteluissa mukana oli edustajia ikäryhmistä
30-39-vuotia ar ja A}49-vuotiaat. Haastatel-
tavat asuivat pääkaupunkiseudulla.

Nelja (kaikki naisia) aloitti säännöllisen al-
koholin kayttin alle l6-vuotiaana, ja se alkoi
heti rajuna ja ongelmallisena. Viisi (kaksi nai-
sista ja kolme miestä) aloitti alkoholin kayttin
pikku hiljaa l5-23-vuotiaina. Heille se oli
siinä vaiheessa lähinnä sosiaalista tai yksi-
näistä ajanvietettä, ja juominen muodostui
ongelmalliseksi vahitellen aaltomaisesti tai
"nytkähdyksinä".

Kaksi (mies ja nainen) oli yrittanyt itsemur-
haa; toisella itsemurhayrityksiä oli nuoruu-

dessa lukuisia, toisella itsemurhayritys liittyi
elämänkaaren myöhempään vaiheeseen.

Kummallakin itsemurhayritykset liittyivat
ahdistaviksi ja vaikeasti selvitettäviksi koet-
tuihin identiteettikysymyksiin. Yksi naisista
oli juomisellaan saattanut itsensä moneen ot-
teeseen lähes hengenvaaralliseen tilaan ja
kokenut kulkevansa äärimmäisellä rajalla.
Yhdella paihteiden kayttotin liittyi hyvin vai-
keita parisuhteita, joissa oli ajoittain hengen-

vaarallista väkivaltaa. Kolmella haastatelta-
vista paihteiden käyttöön ei liittynyt omakoh-
taisia sosiaalisia menetyksiä eikä vakavia ter-
veydellisiä kriisejä; haitaksi koettiin pääasi-

assa juomiseen liittyvät sisäiset ristiriidat ja
tunne-elämän ongelmat.

Ongelmaksi muodostuneen alkoholin kay-
tön osa liitti lapsuuteensa (vanhempien peli-
nappulana toimiminen, kodin päihdekeskei-
nen elämäntapa, tunteiden ja itsetunnon nu-
jertaminen, kotona opitut väärät arvot), osa

nuoruusiän selviytymisstrategioihin ja osa

puolestaan homoseksuaalisuutensa toteutta-
miseen aikuisiässä. Päihdeongelman ja
homo/biseksuaalisuuden välisen suhteen jot-
kut määrittivät siten, että päihdekeskeisen
elämäntavan muodostumiseen vaikuttivat en-

sisijaisesti muut kuin homo- tai biseksuaali-
suuteen liittyvät tekijat, vaikka alkoholin
kaytto liittyi olennaisesti myös homoseksuaa-

lisiin suhteisiin. Kolme naista jäsensi homo-

tai biseksuaalisuuden ja ongelmallisen juo-
misen suhteen siteno että oma homoseksuaali-
suus oli yksi asioista, jotka pinnan alla nuore-
na tai aikuisuudessa ahdistivat tai joita nuore-
na tai aikuisena oli vaikea lähestyä, ja alkoho-
li olennaisesti helpotti mahdollisuuksia luoda
homoseksuaalisia suhteita ja elaa niissä. He
kuvasivat myös sosiaalisen ympäristön homo-

seksuaalisuuteen kohdistamien asenteitten
synnyttämäää painetta ahtaassa elämäntilan-
teessa.

"Kun mä olin siinä suhteessa, niin mä ehka olisin
pystynytkin olemaan oma itteni - paihteiden avul-
la. Mutta tämä toinen ei kyennyt siihen edes päih-
teiden avulla. Että se olis halunnu kaikki salata ja
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peittää, se oli jotenkin hirveen rankkaa minulle.
Että ehkä siinä sekin painoi, että mä olen vastuus-
sa. jos mä mokaan meidät niin mä vastoin toisen

tahtoa..." (nainen)

Miehistä yksi jasensi alkoholin käyttönsä en-

sisijaisesti homoseksuaalisuuteen liittyvan
ravintolakeskeisen elämäntapansa kautta.

Kertomukseen sisaltyi ajatus myös sosiaali-

sesta uhmasta. Toinen liitti alkoholin käytön

tihentymisen omaan strategiaansa toteuttaa

homoseksuaalisuuttaan; humala antoi rohke-

utta hakeutua homoseuraan, homosuhteisiin

liittyi olennaisesti alkoholin kayttti ja alkoho-

lin kayttti antoi suhteille suojan suhteessa

omaan kritiikkiin ja muiden kysymyksiin
poissaoloista. Homoseksuaalisuuden mah-

dollinen julkitulo merkitsi hänelle uhkaa

miehisyyden. ammatill isen aseman ja arvo-

vallan menettämisestä.

"Siinä oli vähän semmoinen ajatus, että kun ihmi-
set ei meitä oikein hyväksy. niin siinä rupee sitten
toteuttamaan sita mallia. Että kun sanotaan, että
homot on semmoisia ja semmoisia. ne on naismai-
sia, harjoittaa promiskuiteettia, ne ei jaksa seurus-
tella kauan, ne hyppää kukasta kukkaan. En tieda
onko tämä nyt puolustelua, mutta kun ei saa mennä
naimisiin ei tule lapsia niin me voidaan itse päät-
tää mitä me tehdaan." (mies)

"Se juominen oli peite, että mä olen juoppo ja että
mä olen sammunut sinne ja sinne kaverin luokse.

Ja sitten mulla ei ollut rohkeutta selvin päin ha-
keutua homoseuraan. Ja se homoseura, joka mulla
oli, niin siihen liittyi aina viina. Ja kun mä rupesin
armeijan jälkeen käymään niissä, niin mähän olin,
vaikka mä sen itse sanon, mä olin hyvän näköinen
kundi. Eli mun oli helppo saada viinaa jopa, mulle
tarjottiin. Sitten mua kaytettiin hyväksikin taval-
laan silloin. Nyt se viina ja homous liittyvät toisiin-
sa silla tavalla, että minä tarjoan ja etsin hyvän
nakoisia kundeja. Eli se on kaantynyt nyt, roolin-
vaihto. Ja ne homopaikat jotka mä tiedän turvalli-
siksi, ne on kapakat. Ja siella on aika hankala olla
selvin pain." (mies)

Yksi miehistä liitti alkoholin käytön miessuh-

teisiin, mutta juominen oli muusta s1rystä tul-
lut osaksi elämäntapaa, joten myös miessuh-

teet hoidettiin juovuksissa. Alkoholin avulla

loytyi mahdollisuus toteuttaa homoseksuaa-

lista puoltaan sanattomasti. Raitistumisen
myötä hän otti yhteyttä SETAAN ja sen myötä

oppi puheen avulla työstämään homoseksuaa-

lisuuttaan. Myös kaksi naisista kertoi, että

omaan homo/biseksuaaliseen identiteettiin
tutustuminen oikeastaan alkoi vasta päihde-

ongelmasta toipumisen myötä.

"Ja yhden kerran yksi kaveri, joka oli mun työka-
veri. Se kerran humalassa tuli ja oltiin sen kanssa
muutaman kerran. Mutta niistä ei puhuttu kos-
kaan. Seuraavana aamuna tehtiin töitä [nauraa]
niinkuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. /.../ Näin
kävi kaksi kertaa vain, mutta ois se sopinut mulle
useampiakin kertoja, mutta enhän mä sitten voinut
työajan jalkeen sanoa, että tuut sä sitten yolla
taas... 1...1 Se oli semmosta aikaa kun raitistu, oli-
kohan se niin, että uskalsi vapaasti ajatella seksu-
aalisesti vai mitenkähän se oli sitten. /.../ Kylla
mulla on sisällä ollut homoseksuaalisuutta koh-
taan semmoista pelkoa, jotain kielteisyyttä, jota mä
menin SETAAN selvittämään. Ja tajusin siellä,
että tämähän on luonnollista. Ne oli semmoisia
iloisia tunnekuohuja aina."

Homo- ja biseksuaalisuuteen liittyvät osa-

kulttuurit olivat yksi merkittävä tekija kolmen

haastateltavan kertomuksessa. Kaikki he

mainitsivat helsinkilaisen ravintola Vanhan

Kellarin keskeiseksi juomisympäristökseen.

Osa heistä oikeastaan sosiaalistui sekä omaan

homo/biseksuaalisuuteensa että alkoholin
kaytttion Vanhan Kellarissa. Yksi heistä oli jo
muuten sosiaalistunut reippaaseen alkoholin
kaytttitin ja hanelle Vanhan Kellari merkitsi
mahdollisuutta homoseksuaalisiin seksikon-

takteihin. Vanhan Kellari sekä ns. tavallisten
että homo/biseksuaalisten ihmisten suosima-

na paikkana sopi hyvin hänen tarpeisiinsa.

Yhdella Vanhan Kellaria runsaasti kaytta-

neistä oli myöhemmin elämässä, raittiin jak-
son jälkeen, toinen runsaan juomisen jakso.

Silla eraa hän nimenomaan halusi valttaa ho-

mojen ja lesbojen suosimia paikkoja, koska

hän ei halunnut "mokata" itseään humalassa.
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KOKEMUKSIA ONGETMIEN HOITAMISESTA

OMA-APURYHMISSA

Paihdeongelman ratkomisessa ja siihen liitty-
vässä elämäntavan muutoksessa homo- ja bi-

seksuaalien osakulttuureilla oli merkittävä

rooli seitsemällä haastateltavista. Tama selit-

tyy otantamenetelmästä; kuusi asiakasta rek-

rytoitiin haastatteluihin nimenomaan

SETA:ssa toimivien ryhmien (AA-ryhmia ja
juomisen itsehallintaryhmä) kautta. Oletan,

että osallistuminen SETA:n ryhmiin on vai-

kuttanut haastateltavien identiteetin jäsenty-

miseen.'
Neljan naisen kertomuksessa lesbojen

omalla A-Akanat-ryhmalla oli merkittävä

asema. Ryhmän vahvuuksiksi mainittiin tur-

vallisuus, mahdollisuus tulla ymmärretyksi ja

mahdollisuus syvällisiin ja vaikeisiinkin kes-

kusteluihin ja niiden kautta asioiden selkiin-
tymiseen. Ryhmän ongelmiksi mainittiin se,

että osakulttuurin sisällä ihmiset tuntevat toi-

sensa vähän liian hyvin, jolloin mm. luotta-

muksellisuus kärsii, ja että ryhmässä muodos-

tuu parisuhteita ja mustasukkaisuutta, jotka

häiritsevät hoitoa. SETA:n tiloissa kokoontu-

neella AA-ryhma Elamanlangalla oli merkit-

tävä asema yhden homomiehen ja yhden les-

bon kertomuksessa. Koska ryhmä on ollut

AA:n luettelossa ja koska sen kohderyhmä on

ollut laajempi, se ei ole muodostunut samalla

tavoin tiiviiksi kuin A-Akanat. Vahvuudeksi

mainittiin ennen kaikkea turvallisuus. Kun
identiteetti koettiin yhdistäväksi, niin se hel-

potti oloa, vaikka identiteettiin liittyvät asiat

eivät olleet aina puheenaiheena. Ryhmässä

ymmärrettiin sellaisia puheen vivahteita ja

merkityksiä, joita ei selittamallakään saisi

perille tavallisessa ryhmässä. Tamankin ryh-
män ongelmaksi todettiin se, että ihmiset tun-

tevat toisensa myös ryhmän ulkopuolella.
Ryhmallä näytti olevan myös omat vuodenai-

kansa. Miehistä yhdelle keskustelun taso

muodostui ongelmaksi: kun naisia oli läsnä,

he puhuivat niin vahvasti, että miehet jäivät

alakynteen, ja kun naisia ei ollut paikalla,

miehet eivät keskenään päässeetkään asiaan.

Hän jäi sitten ryhmästä pois. Joillekin ryhmi-
en homo/biseksuaalisuuteen liittyvä osakult-

tuuri merkitsi ylipäänsä turvallisuutta ju y.-
märretyksi tulemista, jota vaille he juodes-

saan olivat jääneet.

"Siinä vaiheessa esimerkiksi kun mä raitistuin /.../
niin se oli mulle hirveen tärkeetä, että mä pääsin
näihin tapaamisiin, ma kävin silloin usein kaikissa
keskusteluryhmissä ja kaiken maailman tapahtu-
missa, vapautuspaivillä mä olin mukana, että mi-
hin vain pääsinkin. /.../ kun mä olen ollut pelkäs-
tään tavallisessa AA-ryhmässä ja sitten ihan tuolla
kotimaisemissa ja koulussa niin, että en ole tavan-
nut ketään lesboja tai homoja niin jotenkin mulle
tulee kaipuu, että mä tarviin ihmisii jotka on minun
kaltaisia, että jotenkin mä en saa sillä tavalla pu-
huttua asioita, että musta tuntuu, että mä en tule
ymmärretyksi kun mä puhun asioistani, vaikka
kuinka olis Iäheinen."

Mutta asia saattoi jäsentyä myös päinvastoin:

raitistumisen myötä homo- ja biseksuaalisuu-

teen liittyvä yhteisyyden ja turvallisuuden
tunne tuli vähemmän merkitykselliseksi.

"Kylla se Iesbojen osakulttuuri] on ollut hyvin tär-
kee. Toi alkoholismi on vielä lisännyt sitä, että on

hakenut turvallisuuden tunnetta mistä vaan ja sil-
loin erityisesti korostuu tämmösistä erityisryhmis-
tä. Että nimenomaan, siis ei kelvannut mikään
naisunioni, että pitää olla lesboja se on siihen suu-
rin syy ollut toi alkoholismi. Kun mä olen ollut juo-
matta niin en mä sillä tavalla erottele ihmistä. Etta
kiinnostaa niinkuin kaikki."

Tavallisissa AA-ryhmissä omasta homo/bi-

seksuaalisuudesta vaiettiin. Vain yksi kah-

deksasta AA-ryhmissä käyneistä oli kertonut

suuntautumisestaan niissä, ja hanellakin se

rajautui yhteen kertaan. Haastatellut olivat
vuosien kuluessa kuulleet vain harvoin tämän

aihepiirin tulleen puheeksi ryhmäpalaveris-
sa,ja silloinkin se oli tapahtunut hyvin karke-

asti. Helsingissä paikallistettiin kaksi AA-

ryhmää, SETA:n ryhmien lisäksi, joissa arvel-

tiin löytyvän sopiva ilmapiiri. Ongelmaksi

mainittiin se, että ihmiset kiertävät ryhmistä
toiseen ja jutut lupauksista huolimatta Ieviä-

vät. Vaikka enemmistöIle ryhmalaisista olisi
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joskus voinutkin kertoa, joidenkin läsnäolo
tukki suut. Pari haastateltavaa kertoi, että
heidan omissa AA-ryhmissä tiedetään heidan
suuntautumisestaan, mutta siitä ei avoimesti
puhuttu. Asian ymmärtäminen oli luettavissa
huomaavaisesta käyttäytymisestä.

KOKEMUKSIA PAIHDEHUOTTON

PATVETUISTA

Paihdehuollon ammatillisia palveluita oli
kayttanyt seitsemän haastateltua. Seksuaali-
sen suuntautumisen ja identiteetin puheeksi
ottaminen hoitopaikoissa oli useimmille mo-
nisyinen ja voimavarojakin kuluttanut pro-
sessi. Kaikki olivat ottaneet sen puheeksi ai-
nakin yhdessä hoitosuhteessa, monet useam-
massakin. Asia oli otettu puheeksi siinä hoi-
topaikassa, joka oli koettu pitkan päälle mer-
kityksellisimmäksi. Kukaan ei ollut ottanut
asiaa esille paihdevieroitushoidoissa.

Kokemukset nuoruuden ajan terapiasuh-
teista olivat kaikkein vaikeimpia, riippumatta
sukupolvesta. Kaksi kertoi siitä, miten he oli-
vat nuorina katkaisseet hoitosuhteensa juuri,
kun homoseksuaalisuuteen liittyvien tuntei-
den kasittely tuntui ajankohtaistuvan. Asia
oli itselle liian pelottava ja kuuma. Tytinteki-
jän valikointi homo/biseksuaalisuuden käsit-
telyyn oli erityisen herkkaa juuri silloin, kun
asia oli itselle hyvin keskeneräinen. Kun oma
identiteetti oli heikoilla, hoitosuhde koettiin
liian pelottavaksi. Hoidossa ei voitu paneutua
kuumilta tuntuviin asioihin ja vakavat asiat
heitettiin esille vitsinä. Kontaktin saaminen
samastumisryhmään tuntui huomattavasti
turvallisemmalta.

Toistuva strategia on antaa tytintekijalle
vihjeita. Tyontekijan oivallus synnytti iloa ja
oivaltamattomuus pettymystä. Yksi haastatel-
tavista kertoi, miten hadän hetkella omasta
mielestä mahdollisimman selvästi esille tuotu
avunpyyntö ohitettiin tai siihen ei osattu tart-
tua. Moni oli oppinut varovaiseksi suhteessa
työntekijtiihin ja tutki heidan hyväksymisen-
sä aitoutta. Varautumisesta torjuntaan tai ky-

seenalaistamiseen kertoi yhden haastatelta-
van ilo siitä, että perheterapiatilanteessa hä-
nen homoseksuaalinen parisuhteensa notee-
rattiin tasavertaisena. Yksi haastateltavista
kertoi siitä, miten työntekijän huolimattomas-
ti esittämä stereotyyppinen määritelmä omas-
ta samastumisryhmästä sattui syvälle ja herät-
ti vihaa ja surua. Vitsinä se oli haavoittavampi
kuin sanoja itse ehkä ymmärsi.

Useimmille haastateltavista homo/biseksu-
aalisuus oli niin tärkeä identiteetti, että siinä
oli opittava pitämään puolensa. Terapeuttia
kaytettiinkin jossain vaiheessa myös itsepuo-
lustuksen harjoitusvastustajana, edustihan
han yhteiskuntaa. Homo/biseksuaalisuus tuo-
tiin silloin esille kayntikorttina, ei vihjeenä.
Katsottiin, kuinka terapeutti selviää tilan-
teesta, tarvitsiko hän ehka koulutusta,jota sit-
ten voitiin tarpeen mukaan antaa. Ulkokohtai-
nen hyväksyminen oli tuhoon tuomittua.

"Kyllä sielläkin on varmaan paljon sellaisia, että
ne on sillai pakotettu hyväksymään, mutta mieles-
sään miettii ihan toistaja sen kylla alkoholisti huo-
maa, sen alkoholisti vaistoaa ihan varmasti. Sem-
monen terapia on tuhoon tuomittu. Se ei auta sitä
asiakasta, päinvastoin." (nainen)

Kaikkein vaikeimpia tilanteita homo/bisek-
suaalisuuden esille ottamiselle olivat ryhmä-
tilanteet. Myös ammatillisesti ohjatuissa ryh-
mähoidoissa haastateltavat pääsääntöisesti

vaikenivat omasta seksuaalisesta suuntautu-
misestaan ja identiteetistään. Vain kahdella
oli kokemuksia siitä, että he olivat puhuneet
homo/biseksuaalisuudestaan ammatillisen
työntekijän ohjaamassa ryhmässä. Kumman-
kin kokemukset olivat myönteisiä, joskin tois-
ta harmitti se, ettei hän uskaltanut puhua asi-
asta koko hoitoyhteisön kuullen.

TYöNTEKIJöIDEN KYsETYTUTKIMUKsEN

TU TOKSIA

Kyselytutkimuksessa kartoitettiin homo/bi-
seksuaalisuuteen liittyviä tietoja ja asenteita.
Noin puolet kyselyyn vastanneista päihde-
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huollon työntekijöistä oli käsitellyt homo/bi-

seksuaalisuutta teemana hoitosuhteessa vii-
meksi kuluneen puolen vuoden aikana, 12

prosenttia ei ollut kasitellyt teemaa koskaan

hoitosuhteissaan. Yli puolet vastanneista (55

7o) ei olhtt saanut omassa ammatillisisessa
perus- tai jatkokoulutuksessaan aihepiiriin
liittyvää tietoa. Koulutusta saaneisla nuorem-

mat ikaryhmät olivat saaneet sen peruskoulu-

tuksessaan, vanhemmat taas jatkokoulutuk-

sessa. Parhaina tietolähteinä mainittiin
useimmin kirjallisuus, asiakkaat, lehdet ja
TV. Koulutuksen osuus jäi suhteellisen pie-

neksi. Kolmannes piti tietojaan riittävinä, yli
puolet piti niita vahaisinä. Ne, joilla oli lahi-
piirissä homo/biseksuaaleja, pitivät tietojaan

useammin riittavina. Lisäkoulutuksen tarve

tuli vastauksissa selvästi esille. Eniten toivot-
tiin lisää tietoa homo/biseksuaalisuudesta,

mutta myös työskentelyyn asenteiden ja itse-

tuntemuksen kanssa toivottiin lisäpanostusta.

Kolme neljasta vastaajasta puolsi taydellis-
ta tasa-arvoa homo- ja biseksuaaleille, mutta

alle puolet oli valmis hyväksymään homosuh-

teiden virallistamisen. Noin 30 prosenttia oli
ainakin osittain sitä mieltä, että homoseksu-

aalisuuden syiden selvittäminen on tärkeää

terapiassa. Tama mielipide oli voimakkain

vähiten koulutusta saaneiden keskuudessa ja
heikoin eniten koulutusta saaneiden joukos-

sa. Vastaajista 21 prosenttia ei pitanyt seksu-

aalisen suuntautumisen muuttamista kovin-
kaan arveluttavana. Toisaalta B0 prosenttia oli
ainakin osittain sitä mieltä, että homo/bisek-

suaalista identiteettiä tulee tukea hoidon ai-

kana. Joka viides oli sitä mieltä, että asiak-
kaan on paras vaieta suuntautumisestaan. Ti-
Ianteita, joissa vastaajien mielestä olisi pa-

ras vaieta, olivat ryhmätilanteet ja asiakkaan

oma elämäntilanne. Myös ympäristön epäasi-

alliset asenteet ja puutteelliset tiedot, tietyt
hoitopaikkatyypit tai hoitomuodot vaikuttivat
mielipiteeseen avoimuudesta. Vastaajat ja-
kautuivat suunnilleen kahtia siinä, tulisiko
asiakasta rohkaista ilmaisemaan seksuaali-

nen suuntautumisensa työntekijälle hoidon

aikana.

Sukupolvien valilla oli selvä ero siinä, mis-

sä määrin homoseksuaalien ongelmia selitet-
tiin persoonallisuuden tai parisuhteiden pato-

logialla: alle 40-vuotiaista I 7 prosenttia ja 40

vuotta täyttäneistä 44 prosenttia kaytti tata

selitysmallia. Vastaavasti sosiaalisia tekijtiita
selitysmalleissaan alle 40-vuotiaista kaytti 53

prosenttia ja 40 vuotta täyttäneistä 44 pro-
senttia.

Eritellessään homo- ja biseksuaalisten asi-
akkaiden kanssa tehtävään terapia- ja neu-

vontatyöhön liittyvia ongelmia noin joka toi-
nen liitti ne työntekijöihin. Heidän mieles-

tään työntekijän tiedoissa, mahdollisuuksissa
ymmärtää homo- ja biseksuaalisia asiakkaita,

tunne-elämässä tai asenteissa voi olla tekijoi-
tä, jotka muodostuvat ongelmiksi työskennel-

täessä homo- ja biseksuaalisten asiakkaiden
kanssa. Vastaajasta 13 prosenttia liitti hoito-

työn ongelmia homo- ja biseksuaalisiin asiak-

kaisiin. Tässä pääluokassa yleisin ongelma

näytti olevan asiakkaan vaikeus puhua omas-

ta suuntautumisestaan.
Kyselylomakkeessa oli mukana homofobia-

mittari, joka oli laadittu W W. Hudsonin ja W.

A. Rickettsin (1980) laatiman ja validiksi
osoittaman mittarin (Index of Homophobia,

IHP) perusteella. Kahdeksan prosenttia (15

vastaajaa) määrittyi talla mittarilla vahvasti
homofobisiksi. Heita oli kaikentyyppisissä

hoitopaikoissa, asumisyksiköt olivat yliedus-
tettuina. Kaksi piti tietojaan riittävinä, muut

vähäisinä ja suurin osa oli hankkinut tietonsa
homoseksuaalisuudesta itse ilman koulutuk-
sen tai tietolähteiden tukea, kolmasosa tun-
nisti homoja/lesboj a työyhteisössään j a puolet

heistä toimi ohjaajinaja toinen puoli laakarei-

nä, sairaanhoitaj ina, sosiaalityöntekijöinä tai
-terapeutteina. Jossakin määrin homofobisik-

si määrittyi 26 prosenttia ja homofobisuudes-

ta suhteellisen vapaiksi 40 prosenttia. Alhai-
sia homofobiapisteitä tuli eniten alle 30-vuo-

tiaille, alan ammatillisen opiston tai korkea-

koulun/yliopiston käyneille, avohoidon ja
nuorisoasemien henkiltikunnalle seka niille,
joilla on omassa tuttava./sukulaispiirissä ho-

moja tai lesboja. Heilla oli kulunut muita ly-
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hyempi aika siihen, kun homoseksuaalisuus

oli ollut viimeksi puheenaiheena asiakkaan
kanssa. Homofobia on verrattain ongelmalli-
nen käsite sijoittaessaan homoseksuaalisuu-
teen kohdistuvan irrationaalisen pelon ja hy-
väksymisongelman yksilölliseksi pulmaksi ja
jattaa huomiotta yhteiskunnan heteroseksu-
aalisuutta ihannoivan ja sen vaihtoehtoja
sanktioivan puolen, heteroseksismin.

Noin neljännes suositteli, että päihdehuol-
lossa toimiva homoseksuaalinen työntekijä
vaikenisi suuntautumisestaan työpaikallaan.
Vastaajilta kysyttiin myös" mitä seuraisi. jos

hoitoyhteisojen homoseksuaaliset ja biseksu-
aaliset työntekijät alkaisivat pitää homo- tai
biseksuaalista identiteettiään niin merkittä-
vänä, että muodostaisivat keskinäisen ver-
koston. Tama kysymys herätti voimakkaim-
mat kommentit. Noin joka toiselle vastanneel-
le ajatus päihdetyötä tekevien homo- ja bisek-
suaalisten työntekijöiden yhteisestä verkos-
tosta vaikutti hämmentävältä, oudolta, tar-
peettomalta, riskaabelilta, huvittavalta, vas-

tenmieliseltä tai jopa uhkaavalta. Pieni vä-

hemmistö (14 Eo) näki siinä mahdollisia re-
surssitekijöitä muillekin kuin ryhman jase-

nille.

TYÖNTEKIJÖIDEN HAASTATTETUT

Haastattelin kymmenessä eri hoitopaikassa
yhteensä IB:aa työntekijää. Haastateltavien
valinnan suoritti johtaja yksin tai yhdessä työ-

ryhmän kanssa. Haastateltaviksi pyysin valit-
semaan henkili;ita, jotka parhaiten mm. työ-
kokemuksensa puolesta tehtävään sopivat.

Haastattelemalla näin valittuja "tiedonanta-
jia" halusin kurkistaa paihdehoitopaikkojen
hoitotyoskentelyn kysymyksiin ja työyhteisti-
jen arkikaytantöihin suhteessa asiakkaiden ja
työntekijöiden homo/biseksuaalisuuteen.

Otokseeni tuli 14 naista ja 4 miestä. Runsas

2/3 haastatelluista oli yli 40-vuotiaita; heidan
nuoruudessaan homoseksuaaliset suhteet oli-
vat kriminalisoituja ja ne sisaltyivät sairaus-
luokitukseen. Homojen ja lesbojen kansalais-

oikeusliike aloitti toimintansa Suomessa hei-
dän ollessaan keskimäärin yli 20-vuotiaita.

Synnynnäiseksi ominaisuudeksi homo/bi-
seksuaalisuuden määritteli viisi vastaajaa.

Näissa määrittelyissä sitä verrattiin väriso-
keuteen ja lahjakkuuteen. Psykoanalyyttinen
kehys tuli esille neljan vastaajan pohdinnois-
sa. Yksi piti homoseksuaalisuutta sairautena
ja kehityshairiönä, jota hän ei kuitenkaan itse

lähtisi muuttamaan. Kaksi hahmotti psyko-
analyyttisen näkemyksen yhdeksi olennai-
seksi näkökulmaksi homoseksuaalisuuteen;
sitä ei tulisi jattaa syrjaan, koska sen kautta
voi valottaa mahdollisia ristiriitoja, joiden
kautta se voi muodostua sairaudeksi. He oli-
vat pohtineet myös muita näkökulmia. Yksi
haastatelluista kritisoi SETAA yksipuolisesta
asioiden kuvaamisesta. Viisi vastaajaa toi
esille sosiaalisen oppimisen lapsuudenajan
ihmissuhteissa. Sitä verrattiin mm. opittuun
perusasennoitumiseen elämään, jota ei voida
muuttaa. Joillakin tämä selitys yhdistyi biolo-
gisiin selitysmalleihin.

Homo/biseksuaalisen identiteetin merki-
tyksellisyys hahmottui useilla identiteetin
selvyyden/epäselvyyden kautta. Epäselvä
identiteetti tuottaa mm. päihdeongelmia ja
selvä identiteetti helpottaa elämää. Identi-
teetti voi olla myös hauras rakenne,joka ajoit-
tain horjuu normipaineessa. Homo/biseksu-
aaliseen identiteettiin liittyi vahvasti kysymys
sen hyväksymisestä itselleen. Yksi haastatel-
tavista vertasi sitä alkoholistin identiteettiin.

Terapeutin rooliksi nahtiin sen identiteetin
vahvistaminen, jonka asiakas kokee omak-
seen. Voimakkaassa identifioitumisessa näh-
tiin myös haittoja. Joitakin se vahvistaa anta-

malla tarkoituksia elämään ja joillakin se su-

pistaa elämänpiiriä; ratkaisevaa on se, millai-
sia merkityksia kukin identiteettiin liittää.
Yksi vastaajista ei lainkaan pitänyt selkeästi
rajautuvista identiteeteistä, sillä ne ovat laa-
jan, koko ajan liikkeessä olevan variaation
turhia rajauksia. Toinen taas näki identiteetin
voimavarana ja avaruutena, suurella työllä
hankittuna näkökulmana muihinkin erilai-
suuksiin.
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Homo- ja biseksuaalien kanssa tehtävän
hoitotyön erityispiirteiksi hahmottuivat luot-
tamuksellisuus, luottamuksen kasvattami-

neno moralisoimattomuuso hienotunteisuus ja
syyllisyyden tai häpeän tunteiden kanssa

työskentely. Luottamuksellisuus, herkkyys ja
halu ymmärtää määrittyivät hoitosuhteen pe-

rusehdoiksi, jotka mahdollistivat sen, että asi-

akas sai lisää luottamusta ja rohkeutta myös

muihin ihmissuhteisiin. Vastaajien näkemyk-

sissä oli selvää painotuseroa siinä, miten

olennaiseksi he näkivät seksuaalisen suun-

tautumisen ja identiteetin käsittelyn päihde-

ongelmia hoidettaessa. Joidenkin mielestä se

on selvästi toissijainen asia,joka on kasitelta-

vä vain siinä tapauksessao että se on muodos-

tumassa hoidon esteeksi. Useimpien mielestä

taas identiteetin läpikäyminen ja siinä hyväk-

sytyksi tuleminen ovat niitä perusedellytyk-

siä, joita muu hoito tarvitsee. Osa vastaajista

korosti työntekijän neutraalisuuden merki-
tystä. Heidän mielestään tärkeintä on löytää

se, mitä asiakas itse asioistaan ajattelee.
Homo- ja biseksuaalien kanssa tehtävän

työn ilonaiheeksi mainittiin usein se, että asi-

akas alkaa vähitellen hyväksyä itseään ja

avautua ulospäin. Työntekijä on onnellinen

myös siitä, että asiakas on valinnut hänet mat-

kakumppanikseen. Yksi työntekijöistä totesi,

että työskentely naispariskuntien kanssa on

vahvistanut häntä naisena.

"... mä sain tähän asiaan nuorena naisena 1...1 alle
kolmekymppisenä, tuollaisen kasteen. Mulla oli
naisasiakas, joka rakastui minuun /.../ Ja hän pisti
prosessiin. Ja silloin mä jouduin kysymään kuka
mä olen, ja miksi näin tapahtuu. Mulla oli hyvä
työnohjaus ja sitten oli tuo psykiatri, jonka kanssa
mä keskustelin. Se oli semmonen prosessi, oliko se

7 kuukautta, mä opin hirveesti siita ja sen jalkeen
mä en ole homoseksuaaliasiakkaita pelännyt. Sen

hoitosuhteen aikana meille molemmille tapahtui
jotain merkittävää. Mulle ammatillisesti ja ihmise-
na ja hanelle sitten hänen omassa prosessissaan,
kasvussaan aikuisuuteen. /.../ Se oli semmonen
paikka, että tota siinä ei voinut olla yhtaan falski.
Tämä on mun kokemus."

Kahdeksan työntekijää kertoi siitä, miten he

olivat sukeltaneet sisälle aluksi hyvinkin pe-

lottavalta tuntuvaan aihepiiriin. Muutamat

heistä totesivat, että "eväät eivät olleet hääp-

pöiset" sukelluksen alkaessa eikä apuakaan

ollut paljon saatavilla. Osalla "kasteen" pro-

vosoinut asiakas oli siinä määrin vahvoilla it-
sensä kanssa, että se auttoi työntekijää rau-

hoittumaan. Osalla oli taas mahdollisuus työs-

tää tunteitaan työnohjauksessa ja osalla oli
sellaisia ystävyyssuhteita, joissa omista tun-
temuksistaan saattoi turvallisesti keskustella

tai/jajoissa asiasta sai tietoa. Suurin osa "kas-
te"-kokemuksen lapikayneistä oli kiitollisia
asiakkaille, jotka mahdollistivat avartavan ja
kasvattavan prosessin. Yksi tytintekijöistä to-

tesikin. että ammattiauttaja on jossain määrin

myös "riistäjä", joka tarvitsee asiakkaitten

antamaa koulutusta selvitäkseen työssään.

Työryhmissä ei ollut haastateltavien mu-

kaan keskusteltu homo- ja biseksuaalisuu-

desta sosiaalisena tai päihdeongelmiin ja hoi-

totyöhön liittyvänä teemana. Kahdessa hoito-

paikassa aihetta oli sivuttu koulutuspäivän

yhteydessä, muissa ei senkään vertaa. Se, että

asiasta ei puhuttu, ei merkinnyt kiinnostuk-
sen puutetta. Esimerkiksi oma tutkimukseni
herätti keskimääräistä suurempaa kiinnos-
tusta. Se, että aihepiiristä oli kuitenkin vaiet-

tu, saattoi johtua luontevien puhetapojen

puutteesta. Yhdessä työryhmässä oli tutki-
muksen tiimoilta ryhdytty miettimään sitä,

oliko homoÄesboasiakkailla yhdistäviä piir-
teitä. Hetken asiaa käsiteltyään ryhmä oli to-

dennut, ettei tyypittely tuntunut lainkaan hy-

vältä ajatukselta, ja siitä luovuttiin. Moni

haastateltavista liitti vaikenemisen siihen.

että homoseksuaalisuudesta puhuminen on

seksuaalisuudesta puhumista, ja siinä koe-

taan avuttomuutta. Haastatteluissa homosek-

suaalisuus piirtyikin seksuaaliseksi ominai-
suudeksi, ei niinkään sosiaaliseksi identitee-
tiksi.

Hoitosuhteisiin liittyvä Iuottamuksellisuus

rajasi neljän haasteltavan kokemusten mu-

kaan asiakkaiden homoseksuaalisuuteen liit-
tyvien asioiden avointa kasittelya työryhmän
hoitokokouksissa. Kolme heistä kertoi itse
jättäneensä usein asiakkaiden homoseksuaa-
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Iisuuteen liittyvät asiat puhumatta hoitokoko-
uksissa ja yksi jopa ryhmätyönohjauksessa,
koska asiakkaat ovat nimenomaisesti pyytä-
neet vaikenemaan asiasta hoitosuhteen ulko-
puolella tai koska työntekijä arveli vaikene-
misen olleen asiakkaan etu. Osa työntekijöis-
tä halusi varmistaa asiakkaalleen mahdolli-
suuden valita, ketkä tietävät hänen homo/bi-
seksuaalisuudestaan hoitoyksikossä. Kaksi
vastaajista totesi, että menettely vaikeutti työ-

ryhmän muiden jäsenten mahdollisuuksia op-

pia näistä hoitosuhteista. Puhumattomuutta
perusteltiin myös pyrkimyksella hienotuntei-
suuteen: erään hoitopaikan työntekijät olivat
havainneet, että yksi asiakkaista mita ilmei-
simmin on homo/biseksuaali, mutta asiasta ei

puhuttu, koska asiakas itse ei ollut ottanut
asiaa puheeksi. Yhdessä hoitopaikassa oli
otettu käyttöön merkkikieli ja saatettiin ky-
syä, "onkohan tässä kyseessä iso S" (seksuaa-

linen erilaisuus) pohdittaessa, mikä asiak-
kaan elämän iso, toistaiseksi puhumaton juttu
saattaisi olla.

Työntekijöiden haastatteluissa vahvistui
kyselytutkimuksessa ja asiakkaiden haastat-

teluissa esille tullut ryhmätilanteiden ongel-
mallisuus homo/biseksuaalisuudesta puhu-
misen kannalta. Vain yksi haastatelluista

työntekijöistä kertoi, että hänen toimipaikas-
saan homo- ja biseksuaalit ovat ottaneet sek-

suaalisen suuntautumisensa tai identiteettin-
sä puheeksi hoitoryhmissä. Tuossa hoitopai-
kassa korostetaan alkoholistiksi identifioitu-
misen ja oman elämäntarinan kirjoittamisen
ja kertomisen merkityksellisyyttä. Nain ni-
meämiselle tulee paikka ja keino. Asiakkaat
joutuvat kuitenkin elämään ryhmässä kerto-
misen jälkeenkin. Asian puheeksi ottaminen
saattoi synnytlää useamman päivän pituisia
prosesseja ryhmän sisalla.

Kaiken kaikkiaan asiakasyhteisöt kuvattiin
hyvinkin suvaitsemattomiksi, perinteisiä su-

kupuolirooleja korostaviksi ja erilaisuutta
ulos rajaaviksi. Yhdessä hoitopaikassa asia

oli tullut puheeksi, kun vakioasiakkaiden
osakulttuurissa joku oli leimautunut homoksi
ja sen myötä yhteisön syntipukiksi. Talltiin

työntekijä oli koettanut kyseenalaistaa toi-
siinsa kuulumattomien asioiden kytkemistä
yhteen. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuu-
det nähtiin kuitenkin hyvin rajallisiksi.

Paihdehuollon homo- ja biseksuaaliset
työntekijät näyttäisivät vaikenevan suuntau-
tumisestaan ja siihen liittyvästä identiteetistä
työpaikoillaan. Haastatteluosuuteen valituis-
ta kymmenestä hoitopaikasta viidessä joku
työntekijöistä tunnistettiin homo- tai biseksu-
aaliksi. Vain yhdessä seksuaaliseen suuntau-
tumiseen ja identiteettiin liittyvistä ajatuksis-
ta oli puhuttu yhdessä kyseisen työntekijän
kanssa. Muissa paikoissa asia oli tullut pu-
heeksi lahinna epavirallisissa yhteyksissä
niin, että asianomainen ei ollut läsnä. Kuva-
uksisra kävi ilmi, että työnrekijöillä oli vaike-
uksia loytaa sopivia puhetapoja. Arkailtiin
sitä, milloin tunkeudutaan toisen yksityisyy-
den alueelle, mikä on sopivaa sosiaalisesti
jaettavaksi ja mika voidaan tulkita loukkaa-
vaksi.

Suurin osa haastatelluista oli sitä mieltä,
että homo/biseksuaalisella työntekijälla on

tasavertaiset mahdollisuudet tulla valituksi
heidan työyhteisönsä uudeksi työntekijäksi.
Jotkut taas näkivät avoimen homo/biseksuaa-
lisuuden eduksi. Se toisi työryhmään väriä ja
lisää näkemyksiä sukupuolirooleista, mah-
dollistaisi asenteiden muutosprosessin työ-

ryhmässä, olisi hoitotyOtä ja työnohjausta aja-
tellen asiakkaita ja työntekijöitä hyödyttävä
voimavara. Osa taas arveli, että kielteisiä re-
aktioita liittyisi jo itse valintatilanteeseen ja
sitten myöhemmin yhteison jäsenyyteenkin.

Haastateltavista osa mietti nimenomaan alal-
la pitkaan olleiden, ei hoitoalalle koulutettu-
jen työntekijöiden asennoitumista, joka olisi
selvästi nähtävissä. Muiden reaktioiden ar-

veltiin jaavan ammatillisuuden pinnan alle.
Haasteltavien mielestä vähemmistön tulikin
integroitua enemmistöön itseään korostamat-
ta; homo/biseksuaalisuuden sosiaalista ko-
rostamista ja siihen mahdollisesti liittyväa
keskinäistä ryhmittymistä 

o'omien joukkoon"
vierastettiin. Vakioasiakasporukoiden arvel-
tiin reagoivan voimakkaastikin, jos joku työn-
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tekijöistä tiedettäisiin homoksi tai lesboksi.

Työntekijän arveltiin kuitenkin selviytyvän

näistä tilanteista ammatillisuuden avulla.

Suomalainen päihdehuolto ei ole juuri ottanut

puheeksi asiakkaiden ja työntekijöiden sek-

suaalista suuntautumista. Työntekijöistä yli
puolet kokee jääneensä täysin vaille aihepii-
riin liittyvaa koulutusta. Asenteiltaan työnte-

kijät jakautuvat kahteen pääjoukkoon. Noin

kolme neljäsosaa puolsi tasavertaisia oikeuk-
sia homo- ja biseksuaaleille ja oli valmis tuke-

maan heidän identiteettiään ainakin jossain

määrin hoidon aikana. Heistäkin huomattava

osa kuitenkin oudoksui seksuaaliseen suun-

tautumiseen liittyvän identiteetin korostamis-

ta ja esimerkiksi sen tiimoilta tapahtuvaa am-

matillista j arjestäytymistä. Ylipäänsä vahvoja

sosiaalisia identiteettejä näytettäisiin vierok-
suttavan ja vähemmistöihin kuuluvilta odote-

taan voimakasta integraatiota. Näin ehkä me-

netetään identiteetteihin liittyvia voimavaroja.

Noin 10-20 prosenttia työntekijöistä koki
homoseksuaalisuuden hyvin vastenmielisek-

si, ja he pitivät erityisen tärkeinä homoseksu-

aalisuuteen liittyvien syiden selvittelya hoi-
don aikana. Mitä enemmän työntekijällä oli
ammatillista koulutusta, sitä vähemmän heil-
lä oli stereotyyppistä ajattelua ja torjuvia tun-
nereaktiota. Kielteisimmät reaktiot loytyivat
hoitokodeista. Tätä tulosta vahvistaa Juhani
Haverin (1992) tutkimus kristillisten hoitoko-

tien johtajista, jotka suhtautuivat hyvin torju-
vasti asiakkaiden homoseksuaalisuuteen.
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Nayttaisikin siltä, että asumisyksiköissä
asenneilmapiiri poikkeaa selvästi muista yk-
siköistä, sillä vähemmän koulutusta saanei-

den tasavertaisuusasenteet eivät muissa yksi-
ktiissa yhta olennaisesti poikkea muun henki-
lökunnan asenteista.

Erilaiset ryhmätilanteet olivat sekä asiak-

kaille että työntekijöille vaikein ja turvatto-

min ympäristö seksuaalisesta suuntautumi-

sesta puhumiseen. Ongelmaksi koettiin osa

ryhmän jäsenistä: heidän epäiltiin reagoivan

epäasiallisesti. Rasististen ja syrjivien asen-

teiden edessä koettiin neuvottomuutta. Vaike-

nemiseen myötävaikutti myös luontevien pu-

hetapojen puuttuminen. Homoseksuaalisuu-

den koettiin tulevan lahelle ihmisen yksityi-
syyttä, seksuaalisuutta. Tämä on puolestaan

seurausta siitä, että homoseksuaalisuuteen ei

ole liittynyt avioliiton kaltaisia hyväksyttyjä

instituutioita.
Asiakkaille seksuaalisen suuntautumisen

puheeksi ottaminen oli vaikeinta juuri silloin,
kun siihen liittyi ongelmia. Enemmistönormit

elävat tilanteessa, ellei työntekijä aktiivisesti
vapauta tilannetta niiden sitovuudesta. Sil-
loin vähemmistöön kuuluvalla, jolla on vielä
heikko itsetunto, on pelko tulla määritellyksi
toisena, vähempiarvoisena. Puheeksi otta-

mista työntekijä voi auttaa kyseenalaistamal-

la normaalisuuksia ja niihin liitettyja selvi-

öitä. Heteroseksuaalisesta olettamuksesta

luopuminen kysymyksissä luo tilaa yksilolli-
semmälle kokemukselle. Kun homo/biseksu-

aalisuus sitten tulee puheeksi, työntekijän
olisi aina hyvä tarkistaa, onko tämä sellainen

asia, josta olisi hyvä puhua.
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ENGLISH SUMMARY
Jnssi Nissinen: Gays and lesbians cts counsel-
ling and, thera.py clients (Homot ja lesbot
p äihde huollo n asiakkaina )

The article discusses the results of a study con-
cerned with how homosexuality and bisexuality are
taken into account in counselling and therapy for
substance abusers; with characteristics of alcohol
use in gay men, lesbians and bisexuals; and with
the views of homosexuals on the counselling and
therapy system. The empirical material was col-
Iected in 1992 and consists of responses by fB7
therapists to a questionnaire and interviews with
lB therapist workers and 9 gay men/lesbians/bi-
sexuals dealing with their substance abuse prob-
lems in different ways.

The sexual orientation of clients and therapists
has attracted very little attention in the Finnish
counselling and therapy system for substance
abusers. Over half of all staff members feel they
have received no training on the subject. In terms
of attitudes they can be divided into two main cat-
egories: some three-quaners were in favour of
granting equal rights to homosexuals and bisexuals
and were prepared to support their identity at least
to some extent during counselling and therapy.
However, even in this category large numbers did
not approve of the tendency to highlight sexual
identities; the same applied to professional organ-
ization on the basis of sexual orientation. Staff
members wanted to dissociate themselves from
strong social identities, and members of minorities
were expected to show strong integration.

For some lO-20 7a of staff members, homosexu-
ality was highly objectionable; they considered it
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important that the reasons for homosexuality are
seriously investigated during counselling and ther-
apy. The higher the level of professional training
among staff members, the less they exhibited ster-
eotypical thinking and rejective emotional reac-
tions. The most negative reactions occurred in
half-way houses.

Group situations were regarded as the most dif-
ficult and most insecure environments for talking
about sexual orientation. It was feared that some
group members might be overly indiscreet. People
did not know how to cope with racist and discrim-
inative attitudes. One of the reasons why people
opted not to talk about the subject was that they felt
there were no natural ways in which to do so. With
no broadly accepted institutions such as marriage
attached to homosexuality, the issue was thought to
come too close to the domain of privacy and intima-
cy.

Clients had most difficulty in raising the issue of
sexual orientation in situations where problems
were involved. Unless the therapist specifically
says otherwise, the encounter is govemed by main-
stream norms. This means that the individual who
represents a minority and who possibly has a weak
self-esteem, runs the risk of being defined as other,
as less important. The therapist can make it easier
for the client to raise the subject by calling into
question mainstream norms. The rejection of the
heterosexual assumplion in questions creales
space for a more individual experience. When the
question of homo/bisexuality is raised, the thera-
pist should always make sure that this is a good
subject to talk about.

KEY WORDS:
Alcoholism, care of alcoholics, treatm.ent, counseling, therapy, homosexuality, bisexuality, gay
rnen, le sbians, clients, personnel, d.ttitude s
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