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Dynpamisia prosesseja
ja lubnnollisia voimia

A. Mulfordin alkoholismimallin aruiointia

Johdanto

Alkoholiongelmien kanssa kosketuksün
joutuvilla ihmisillä - ei vähiten ongel-
maisilla itsellään - on tarve kehittää
poikkeavalle alkoholikäyttäytymiselle
yksinkertaisia ja pelkistettyjä selitysmal-
leja. Niin tutkijat kuin maallikotkin ovat
etsineet alkoholismin syitä, mieluummin
yhtä ainoaa perussyytä, päätyen varsin
kirjaviin tuloksiin. Alkoholismin kehitys-
mallit, kuten ns. Jellinekin hevosenkenkä
(Jellinek 1952; Glatt 1972 & 1975), ovat
olleet suosittu tapa kaavoittaa ongelma-
käyttäjän elämänhistoria. Alkoholismin
käsittäminen sairaudeksi on puolestaan
laillistanut kaikkien sairauskäsitteeseen
liittyvien tunnusmerkkien siirtämisen
myös alkoholismia koskeviksi.

Todellisuuden ilmiöiden yksinkertais-
taminen ja pelkistäminen on sinänsä hyvä
asia, yksi tieteen perustehtävistä. Seu-
rauksena voi olla kuitenkin monimutkai-
sen todellisuuden kaavoittuminen ja suo-
ranainen vääristyminen etenkin silloin,
kun tähtökohdat ovat virheelliset tai
yksipuoliset. Alkoholismin kentällä erilai-
set fraasit, uskomukset ja kaavamaisuu-
det esiintyvät sekoittuneina tieteellisiin
tutkimustuloksiin, useasti näiden valepu-
kuun kietoutuneina (Halonen 1979).

Harold A. Mulfordin tapa lähestyä
alkoholiongelmia ei ole kovin radikaali,
mutta edellä kuvattua taustaa vasten se
vaikuttaa melkein vallankumouksellisel-
ta (Mulford 1978). Mulford vierastaa
kaikenlaista kaavamaisuutta; hänen lä-
hestymistapansa on dynaaminen ja mo-
niulotteinen, tekisi mieli sanoa dialekti-
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nen. Hän ei tee ajatustensa omaksumista
helpoksi niille, jotka hakevat pelkistettyä
tai dogrnaattista selitysmallia alkoholion-
gelmiin. Nimettyjen syiden, selkeän sai-
rausmallin ja kaavamaisen kehityskulun
asemesta hän tarjoilee "dynaamisia pro-
sesseja" ja näihin vaikuttavia, monimut-
kaisessa vuorovaikutuksessa toisiinsa
kietoutuneita "luonnollisia voimia". Me-
netelmäkeskeisten hoitomuotojen sijaan
hän esittää epävirallista, joustavaa tuki-
henkilöjärjestelmää. Käsitykseni mukaan
Mulfordin prosessimallia ei ole nähtävä
uutena suljettuna alkoholismiteoriana,
vaan pikemminkin ajattelutapana sekä
menetelmänä, jota käytetään alkoholion-
gelmien yksilökohtaiseen hahmottami-
seen ja toimenpiteiden suunnitteluun.

Seuraavassa tarkastelen yksityiskoh-
taisesti Mulfordin keskeisiä perusväittä-
miä ja koetan tehdä niistä omat tulkinta-
ni. Yritän myös hahmotella laitoshoidossa
toimivan työntekijän näkökulmasta niitä
seurauksia, joita Mulfordin mallin hyväk-
symisellä saattaisi olla alkoholin ongel-
makäyttäjiin kohdistuvien toimenpitei-
den ja hoitopalvelujen kannalta.

Mulf or din ke skeis et näk emy ks et

Alkoholisoitumi,nen ja toipuminen ouat
s am an aik ai s ia, e linik öi,s i, ö, d,y n a ami si, a j a
eteneuiä tapahtumasarjoja, prosesseja.
Tämä näkemys sisältää käsittääkseni
ongelmajuojan muuttumisen rajat ja
mahdollisuudet. Se heijastaa optimistista
käsitystä ihmisestä, myös alkoholiongel-
maisesta, koko elämän ajan uutta oppiva-
na ja muuttuvana olentona. Toisaalta
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näkemys heijastaa eräänlaista jatkuvuut-
ta: mikään muutos ei tapahdu irrallaan
ihmisen elämän kokonaisuudesta. Muu-
tokset tapahtuvat aina tuon elämänkulun
sisällä vaikuttaen puolestaan tulevan
kehityksen edellytyksiin. Tämä jatku-
vuus - ihmisen persoonallisuuden raken-
ne, hänen kokemuksensa vuorovaikutuk-
sesta ympäristön kanssa ine. - asettaa
muuttumis- ja muuttamisyrityksille var-
sin tiukat rajat ia ehdot.

Mitä nämä prosessit Iopulta tarkoitta-
vat? Käsittääkseni ne ovat periaatteessa
samanlaisia tapahtumasarjoia, joiden
kautta meistä itse kukin elää elämänsä
tavalla tai toisella: alati muuttuvaa vuo-
rovaikutusta ympäristön kanssa; ympä-
ristöolosuhteiden muuttumista, omaa
reagointiamme tilanteeseen, toimintaa
tilanteen muuttamiseksi tarpeidemme
mukaan; hyviä aikoja, huonoja aikoja,
onnen hetkiä, kriisivaiheita; lyhyesti sa-
noen kaikkea sitä tapahtumista, jossa

elämme mukana päivittäin. Alkoholion-
gelmaisen kohdalla nämä prosessit vain
tavallista enemmän ja useammin muo-
dostavat noidankehiä, umpikujaan päät-
tyviä kehityskulkuja, joista selviytymi-
nen ilman ulkopuolisten apua tai puuttu-
mista asiaan on mahdotonta. Taustalla
voidaan nähdä esimerkiksi ongelmakäyt-
täjää kohdanneet poikkeuksellisen vai-
keat ympäristöolosuhteet ia/tai hänen
alentunut kykynsä selviytyä ulkonaisesti
varsin kohtuullisiltakin näyttävistä vai-
keuksista.

Alkoholisoi,tumisen ia toipumisen ta-
pahtumasariat eiuät ole perökkäisi.ä,
uaan yksilö saattaa ed,etö samanaikai,sesti
kummas s akin prose ssisso. Alkoholisoitu'
misen jatkuessa toipumista edistöuät
uoimat saattauat samalla uahuistua. Jo E.
M. Jellinek itse korosti, että alkoholistisen
kehityskulun tunnusmerkit eivät esiinny
kaikilta ongelmajuojilla samassa järjes-
tyksessä. Kuitenkin Jellinekin ns. hevo-
senkenkäkuvion kaavamaisuus ja V-
muoto on iohtanut alkoholisoitumiske-
hityksen mekaanisiin ja suorastaan vir-
heellisiin tulkintoihin. Kuvion pinnallises-
ta tarkastelusta seuraa mielikuva, että

t\
alkoholistin elämän alkupuoli ori juomista
pohjaan asti, rappiolle, kun taas loppu-
puoli on pitkää ja harrasta toipumista -sikäli kuin montusta vielä ylös pääsee.
Kari Poikolaisen ko. kaavion käyttöön
kohdistama arvostelu onkin mielestäni
oikeaan osunutta (Poikolainen 1979).

Alkoholisoi,tumis- ia toipumisproses'
s eihin u ai,kutt auien u oimien t as ap aino st a

räppuu, onko gksilö ionakin aiankohtana
"alkoholisti" uai "toipunut alkoholisti.".
Alkuperäinen Jellinekin kaavio - oikein
tulkittuna - antaa mahdollisuuden toipu-
misprosessin alkamiseen periaatteessa
missä alkoholisoitumisen vaiheessa ta-
hansa. Mulford korostaa alkoholisoitu-
mis- ja toipumisprosessien suhteellista
itsenäisyyttä ja samanaikaisuutta. Ta-
pahtumasarjojen eri vaiheissa esiintyvät
voimalataukset tekevät alkoholiongel-
maisen elämänurasta kirjavan, epäva-
kaan kokonaisuuden. Alkoholisoituminen
ja toipuminen ovat vain harvoin kerta-
kaikkisia tapahtumia. Pitkäaikaiseen eh-
dottomaan raittiuteen päässeillä henki-
Iöilläkin on usein takanaan lukuisien
yritysten ja erehdysten sarja, josta on
tuloksena viimein pitkäaikainen, joskaan
ei varmasti lopullinen raittius.

Vaikka alkoholisoitumisen ja toipumi-
sen etenemisnopeudet ovat toisistaan
melko riippumattomia, alkoholin haitto-
jen lisääntyessä paine ongelmien selvittä-
miseen ja avun hakemiseen kasvaa.
Aiemmin käytetyt juomisen verukkeet
alkavat olla todellisuuden kanssa niin
pahasti ristiriidassa, että jotain on tehtä-
vä. Runsaasti alkoholia kuluttavassa yh-
teisössä alkoholisoituva ihminen erottuu
muista valitettavasti varsin myöhäisessä
vaiheessa. Alkoholihaittojen kasaannut-
tua toipumisprosessia vaikeuttavat jo
koetut menetykset sekä entisestään li-
sääntynyt riippuvuus alkoholista'

Myös alkoholisoituvan ihmisen kausit-
taista juomatapaa voidaan ymmärtää
prosessimallin avulla. Juomisen ja raittiu-
den, alkoholisoitumisen ja toipumisen
välillä vallitsee epävakaa tasapainotila,
jossa kumpikin prosessi on vuorotellen
voitolla. Tilannetta voitaisiin havainnol-
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listaa tasapainovaa'alla, jonka punnusten
suhteellinen paino jatkuvasti vaihtelee.
Alkoholisoitumisen alkuvaiheessa pun-
nukset ovat kevyitä ja tasapainotila
saattaa muuttua herkästi pienistäkin
muutoksista. Tilanteelle ovat tyypillisiä
lyhyet juomakaudet, mutta usein myös
lyhyet täysin raittiit kaudet, koska mi-
tään alkoholiongelmaa ja sen mukana
ongelman ratkaisuyritystä ei vielä ole
tiedostetusti olemassa. Vaa'an heilahtelut
eivät myöskään ole vielä rajuja;juominen
on ainakin ajoittain hallinnassa. Alkoholi-
soitumisen edettyä pitemmälle vaa'an
punnukset ovat raskaampia: tasapainoti-
lan muutoksia tapahtuu harvemmin, mut-
ta niin tapahtuessa muutokset ovat usein
rajuja. Juomakaudet ovat pidentyneet,
mutta toisaalta esiintyy myös pyrkimystä
raitistua, mikä näkyy pidentyneinä kuivi-
na kausina. Kestävät kohtuukäyttöpyrki-
mykset, pyrkimys tasapainoon raskailla
punnuksilla, alkavat olla epätoivoisia.

Prosessimallin hyväksymisellä on tär-
keät seuraukset myös hoidollisen väliin-
tulon päämäärien kannalta. Välittömästi
seuraavan raittiuden asemesta hoidon
tavoitteeksi voidaan ottaa alkoholisoitu-
mi,spro s e ssin pg s ög ttöminen tai. hidasta-
minen ja toipumi,sprosessin alkuun saat-
taminen tai, jouduttaminen. Jos asiakas on
hoitoon tullessaan lähellä toipumispro-
sessin loppupäätä, hän on todennäköisesti
saavuttanut raittiuden seurantatutki-
muksen ajankohtana. Jollei näin ole
käynyt, hoitoa ei silti tarvitse pitää
epäonnistuneena. Se on saattanut muo-
dostaa toipumisprosessille tarpeellisen
välivaiheen, vaikka välitöntä tulosta ei
olisi nähtävissä (Mulford L977).

Alkoholisoitumisen ja toipumisen pro-
s esseihin u aikuttaa j oukko monimutkai-
sesso uuoroo aikutus suhteessa oleaia sost -
aalisia, psykologisia ja fysiologisi.a teki-
jöitö. Monet tekijät ouat kummallektn
prosessille yhteisiö. Mulford ei toki ole
ensimmäinen, joka on oivaltanut alkoho-
liongelmien ja alkoholismin moniulottei-
suuden. Harva tutkija rohkenee enää
nykyään väittää alkoholismia pelkästään
joko sosiaaliseksi, psykologiseksi tai fy-

siologiseksi ongelmaksi. Silti eri tekijöi-
den vuorovaikutuksen luonteen syvälli-
sempi selvittäminen ei näytä paljon kiin-
nostaneen tutkijoita. Tämä ei ole ihme,
koska aihe on niin vaikeasti hallittava ja
yleispätevien yhteyksien löytäminen
hankalaa. Tapahtumasarjoihin vaikutta-
vat tekijät voivat vaikuttaa rinnakkain,
peräkkäin, noidankehiä muodostaen, joi-
denkin edellytysten vallitessa jne. Ongel-
majuojan yksilökohtaisen elämänhisto-
rian monipuolinen selvittäminen käy näin
väistämättömäksi vaiheeksi alkoholisoi-
tumisen ymmärtämisessä - oikotietä ei
ole. Eri asia on, onko tämä yksilökohtai-
nen selvitystyö aina välttämätön edelly-
tys raitistumiselle tai toipumiselle yleen-
sä. Arvovaltaisissakin tutkimuksissa on
väitetty, että alkoholismin syyt ja sen
parannuskeinot kulkevat toisistaan eril-
lään ja että raitistumisen kannalta olen-
naista on alkoholiongelmaisen oma pää-
töksenteko (Armor & al. 1976).

Koska fysiologisten, psykologisten ja
sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutus on
kovin monimutkainen ja yksilöstä toiseen
vaihteleva, sen yleispätevä kuvaus jää
väistämättä väljäksi ja summittaiseksi.
Plaut on tehnyt seuraavasti muotoillun
ehdotuksen: yksilöstä, joka 1) mahdolli-
sen fysiologisen taipumuksen perusteella
reagoi alkoholin juomiseen tietyllä tavoin,
voimakasta vapautumista ja rentoutu-
mista tuntien, ja jolla on 2) tietyt persoo-
nallisuuden piirteet, kuten vaikeuksia
masennuksen, turhautumisen ja ahdis-
tuksen käsittelyssä ja voittamisessa ja
joka 3) elää kulttuurissa, jossa esiintyy
sekä painetta juomiseen että kulttuurin
aiheuttamaa syyllisyyttä ja sekaannusta
siitä, millainen juomiskäyttäytyminen on
hyväksyttävää, kehittyy muita todennä-
köisemmin ongelmajuoja (Plaut 1967).

Miköön yksittäinen tekijö, alkoholia
lukuun ottamatta, ei ole utilttämtitön eikä
mgöskäön rütttiuä syy aiheuttamaan al-
koholismia eikä toipumista. MAös kaikil-
la ngkyisin käytettöuillö hoi.tomuo doilla
on uain heikko oaikutus kumpaankin
prosessiin Ensivaikutelma on, että tällä
kohden Mulford menee liiallisiin yksin-
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kertaistuksiin. Väite, että hoito voi par-
haimmillaankin vaikuttaa vain vähäisenä
osatekijänä alkoholiongelmaisen ihmisen
"iuonnollisiin prosesseihin", kolauttaa
herkästi hoitotyöntekijän itsetuntoa. On-
han kaikilla vähänkin pitempään päih-
deongelmaisten kanssa työskennelleillä
kokemuksia tapauksista, joissa hoitota-
pahtumalla on ollut keskeinen ja ehkä
ratkaiseva merkitys ongelmakäyttäjän
raitistumiselle tai muulle selviytymiselle
jatkossa.

Käsitykseni mukaan hoito voi ainakin
joissakin tapauksissa olla enemmän kuin
"vähäinen osatekijä" alkoholiongelmai-
sen toipumisprosessissa. Mutta on myön-
nettävä, että hoitotoimenpiteiden vaiku-
tus voi kohota merkitykselliseksi vasta
silloin, kun taustalla vaikuttaa muita
toipumista tukevia edellytyksiä, esimer-
kiksi tietynlainen persoonallisuuden ra-
kenne tai sosiaalinen tilanne. Toisaalta
monien ongelmakäyttäiien kohdalla
epäedullisten edellytysten vallitessa ta-
pahtuva voimaperäinen hoito saattaa
tuntua täysin turhalta.

Väitteillään Mulford asettaa alkoho-
liongelrnaisten hoidon oikeisiin mittasuh-
teisiinsa ja pakottaa hoitotyöntekijän
arvioimaan omia rajojaan ja mahdolli-
suuksiaan. Ainakin laitoshoidossa työnte-
kijälle tulee helposti vääristynyt ja staat-
tinen kuva hoidosta ia sen edellytyksistä.
Hoitoaikana työntekijä saa (tai ottaa
itselleen) ikään kuin kokonaisvastuun
päihdeasiakkaastaan. Mikäli asiakas rai-
tistuu, se on hoidon ansiota; jos juominen
jatkuu, tämä on hoidon ia hoitaian syy.
Hoito nähdään ainoana tai ainakin ylivoi-
maisesti tärkeimpänä tulokseen vaikutta-
vana tekijänä. Näkemys voi keinotekoi-
sesti korostaa työntekijän ammatillista
itsetuntoa, mutta pahimmillaan se aiheut-
taa täysin tarpeetonta syyllisyydentun-
toa ja työpainetta. Tässä yhteydessä
kannattaa muistaa etenkin kommunikaa-
tioteoreetikkojen korostama alkoholistin
piirre: taipumus asettaa toiset ihmiset
vastuuseen hänen juomisestaan (Gorad &
al. 1971).

Päihdetyöntekijän on syytä ottaa vaka-
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vasti ne tutkimustulokset, jotka viime
vuosina ovat osoittaneet erilaiset muo-
dolliset, voimaperäiset ja pitkäaikaiset
hoitomenetelmät suhteellisen tehotto-
miksi alkoholiongelmaisten kohdalla. Pit-
käaikaisilla, intensiivisillä terapiateknii-
koilla on saatu suunnilleen samanlaisia tai
vain lievästi parempia hoitotuloksia kuin
lyhytaikaisilla väliintuloilla tai kertaluon-
teisilla neuvontatoimilla (Emrick 1975;
Armor & al. 1976; Edwards & al. 1977).
Alkoholiongelmaisten kohdalla näyttää
tapahtuvan huomattavassa määrin hoi-
dosta riippumatonta nk. spontaania toi-
pumista, jota on joissakin tutkimuksissa
arvioitu esiintyvän jopa puolessa kaikista
tapauksista. Lisäksi on raportoitu vaihte-
levan suuruisen joukon entisiä alkoholis-
teja ainakin ajoittain juovan varsin koh-
tuullisesti, ilman ilmeisiä haittoja (Clare
1977; Ahlström-Laakso 1975).

Näitä hoitotyön kannalta hieman tur-
hauttavia tuloksia ei ole tulkittava siten,
että hoidosta olisi luovuttava ja alkoho-
liongelmaiset jätettävä "toipumaan spon-
taanisti". Vaikka etenkin yhteiskunnalle
kalliiksi käyviin "raskaisiin" hoitomuotoi-
hin onkin suhtauduttava kriittisesti, eri
alkoholiongelmaisten ryhmille sopivim-
pien hoitomuotojen kehittämistä on jat-
kettava. Tosin Mulford esittää, että voi-
mavarat olisi keskitettävä ensi sijassa
väliintuloon alkoholismikehityksen var-
haisvaiheessa itse hoidon kustannuksella
(Mulford L977). Varhaisvaiheen toteami-
nen ja hoitomenetelmien kehittäminen
eivät kuitenkaan ole vastakkaisia vaan
toisiaan täydentäviä pyrkimyksiä.

Prosess eihin u ai,kuttau at uoimat eiu ät
ole luonteeltaan pysguiä eiuätkö yksin-
kertaisesti yhteenlaskettatsissa. Voimien
esäntaminen, intensiteetti ia suunta
uaihteleuat ajan kuluessa ia gksilöstö
toiseen. Yhden tekiiän uaikutus uoi rüp'
pua toisten tekijötden olemassaolosta tai
u oi,m akkuude st a. Nämä Mulf ordin väittä-
mät korostavat entisestäänkin alkoho-
liongelmien moniulotteisuutta sekä ajal-
lista ja yksilöllistä vaihtelua. Tällaisten
dynaamisten prosessien keskellä tekee
mieli kysyä, eikö alkoholisteilla ja ongel-



majuojilla ole todella mitään yhteisiä,
yleispäteviä tunnusmerkkejä.

Mulford ei kiistä yleispätevien tunnus-
merkkien olemassaoloa. Samalla kun hän
varoittaa palaamasta staattiseen, kaava-
maiseen alkoholismikäsitykseen, hän
myös itse pyrkii selvittämään kysymystä
alkoholismin ja ongelmajuomisen keskei-
sistä tunnusmerkeistä. Näistä tunnus-
merkeistä vallitsee hänen mukaansa var-
sin suuri yksimielisyys sekä asiantuntijoi-
den että maallikoiden keskuudessa. Alko-
holismin ja ongelmajuomisen tunnusmer-
kit Mulford jakaa neljään pääryhmään: 1)
juomiseen liittyvät haitat ja häiriöt, 2)
juominen alkoholin yksilöllisten vaiku-
tusten vuoksi (esim. ahdistuksen vähene-
minen), 3) runsas, mukaansa tempaava
juominen ja 4) hallinnan menetystä ku-
vastava juominen. Paneutumatta tunnus-
merkkeihin yksityiskohtaisemmin mai-
nittakoon, että Mulford on niiden pohjalta
rakentanut oman alkoholismimittarinsa,
alkoholismin astetta mittaavan indeksin.
Se ei perustu alkoholismikehityksen tun-
nusmerkkien ajalliseen seurantaan kuten
esim. Jellinekin kaavio. Indeksi on -hiukan paradoksaalista kylläkin - kasau-
tuva, kumulatiivinen: alkoholismin aste
määräytyy eri tunnusmerkeistä yhteen-
lasketun pistemäärän perusteella (Mul-
ford 1977).

Yksilö ja hänen ympäristönsä kykene-
u öt j onkin u err dn kontrolloirnaan alkoho-
lisoitumis een j a toipumise en u aikuttauia
luonnollisia uoi,mia. Sopiuin aputoimin
he pystyuät hallitsernaan nöi.tä uoimia
t ehokka ammin. Av ain alkoholiongelmien
hoitoon ja ennaltaehkäisyyn näyttääkin
olevan kuvattujen luonnollisten voimien
yhä laajemmassa ja tietoisemmassa hal-
lintaan saattamisessa. Yksilötason alko-
holisoitumiskehitystä voidaankin kuvata
vähittäisenä hallinnan menettämisenä ei
vain alkoholiin vaan myös koko omaan
elämään nähden. Tämä näkyy käytännös-
sä erilaisina menetyksinä: perheen, työn,
sosiaalisen aseman ja terveyden mene-
tyksenä. Kierteen seurauksena ovat alko-
holiongelmaisen vieraantuminen ja pas-
siivisuus. Hän tuntee olevansa häneen

vaikuttavien voimien armoilla, ilman vai-
kutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä
ja elämisensä ehtoihin. Osa tästä täydelli-
sestä voimattomuuden tunteesta on to-
dellisten olosuhteiden heijastumaa: koe-
tun henkisen ja sosiaalisen vararikon
seurauksena reaaliset mahdollisuudet
vaikuttaa omaan elämään ovat vähäiset.
Työttömyyden ja asuntopulan vallitessa
tämä voimattomuuden "todellinen" puoli
korostuu. Osa voimattomuuden tunteesta
on kuitenkin syvemmän tunne-elämän
häiriön seurausta ja heijastaa vääristy-
neesti todellisia olosuhteita. Alkoholisoi-
tunut ihminen ei pysty havaitsemaan
niitäkään mahdollisuuksia, jotka vielä
ovat olemassa, eikä hän pysty käyttä-
mään niitä hyväkseen. Hänen kykynsä
nähdä itsensä omalla toiminnallaan omiin
elämisen ehtoihinsa vaikuttavana tekijä-
nä on häiriintynyt.

Päihdeongelmaisen ihmisen todellinen
voimattomuus on yhteiskuntapoliittinen
ongelma, joka vaatii myös yhteiskuntapo-
liittisia - ei vain alkoholipoliittisia -ratkaisuja. Muun. muassa työllisyys- ja
asumispoliittisin toimenpitein yhteiskun-
ta voi lisätä Mulfordin luonnollisien voi-
mien kontrolloimista myönteisellä taval-
la. Mitä vähemmän yhteiskunta voi tarjo-
ta konkreettista tukea päihdeongelmais-
ten kaltaisille umpikujaan ajautuneille
vähemmistöryhmille, sitä enemmän se
joutuu turvautumaan kielteisiin, rajoitta-
viin ja eriasteisia pakotteita sisältäviin
kontrollitoimiin.

Sen sijaan päihdeongelmaisen voimat-
tomuuden tunteen todellisuutta virheelli-
sesti heijastava, irreaalinen osa on yksi-
löllinen ja terapeuttinen ongelma. Se
vaatii tukea-antavaa terapiaa ja muita
yksilölliseen tietoisuuteen vaikuttavia
ratkaisuja. Hoidon ja muiden tukitoimien
tavoitteena tulee olla olemassa olevien
mahdollisuuksien ja rajoitusten kartoitta-
minen ja ongelmajuojan tavoitteellisen
toiminnan tukeminen näiden mahdolli-
suuksien rajoissa. Oma toiminta sütä
saatuine palautteineen mahdollistaa
päihdeongelmaiselle sillanpääaseman,
josta käsin hän voi saada yhä useampia
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"luonnollisia voimia" ainakin osittain hal-
lintaansa (vrt. Leontjev 1977).

TukihenktLötoiminta

Koska Matti Virtanen on toisaalla tässä
lehdessä (s. 198) yksityiskohtaisesti esitel-
lyt tukihenkilötoimintaa, tyydyn tässä
vain lyhyesti tuomaan esiin joitakin
näkökohtia.

Mulford korostaa varhaisvaiheessa ta-
pahtuvan väliintulon ja sekundaarisen
ennaltaehkäisyn merkitystä alkoholion-
gelmien käsittelyssä. Tässä vaiheessa,
tärkeiden sosiaalisten kytkeymien vielä
ollessa kunnossa, voidaan alkoholisoitu-
mis- ja toipumisprosesseihin vaikuttavis-
ta luonnollisista voimista saada mahdolli-
simman suuri hyöty, toisin sanoen kehit-
tyvää ongelmakäyttäjää voidaan ohjata
käyttämään näitä voimia hyväkseen.
Muutoinkin varhaisvaiheen väliintulo suo
ongelmien ratkaisuyrityksissä enemmän
liikkumavaraa kuin silloin, kun on kysees-
sä pitkälle kehittynyt alkoholismi. Mul-
fordin omien tutkimusten mukaan var-
haisvaiheessa tavoitetulla ongelmajuojal-
la on ehdottoman raittiuden vaihtoehdon
ohella kohtalaisen hyvät mahdollisuudet
palata haitattomaan, sosiaaliseen alkoho-
lin käyttöön. Tukihenkilötoiminta saattaa
olla käyttökelpoinen apuväline varhais-
vaiheessa tapahtuvan väliintulon toteut-
tamiseksi.

Toinen Mulfordin peruste tukihenkilö-
toiminnan puolesta on sen joustavuus ja
taloudellinen edullisuus. Mikäli tällä toi-
minnalla voidaan saavuttaa samat tulok-
set kuin perinnäisillä, muodollisilla ja
paljon kustannuksia vaativilla hoitome-
netelmillä, on muiden menetelmien käyt-
tö tietenkin järjetöntä. Pitävää näyttöä
tästä Mulfordilla ei ole, hän viittaa vain
edellä mainittuihin tutkimuksiin perin-
näisten menetelmien tehottomuudesta.

Suomessa keskustelu tukihenkilötoi-
minnasta on ajankohtaista muun muassa
siksi, että tukihenkilö-käsite on mainittu
tuoreessa päihdeasiainneuvottelukunnan
mietinnössä, ja toisaalta siksi, että työ-
paikkojen hoitoonohjausjärjestelmä ei
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monessa suhteessa ole täyttänyt siihen
kohdistettuja odotuksia.

Tukihenkilötoimintaa voitaisiin käsit-
tääkseni ajatella nykyisiä päihdehuollon
palveluja täydentävänä, mutta ei niitä
korvaavana työmuotona. Hyvin toimiva
tukihenkilöjärjestelmä saattaisi kylläkin
vähentää perinnäisiin hoitomuotoihin -sekä avo- että laitoshoitoon - kohdistu-
vaa painetta. Tukihenkilötoiminta ei to-
dennäköisesti olisi riittävä ja tarkoituk-
senmukainen työmuoto vaikeasti alkoho-
lisoituneiden kohdalla. Näiden hoito ja
huolto jäisi edelleen olemassa oleville
hoitopisteille. Mahdollisesti vapautuvia
ammattihenkilöstöresursseja voitaisiin
käyttää tukihenkilöiden valintaan, koulu-
tukseen, neuvontaan ja työnohjaukseen.
Nämä ovat kaikki tehtäviä, joita ilman
tehokasta tukihenkilötoimintaa tuskin
voidaan ajatella.

Jotta tukihenkilöjärjestelmästä tulisi
toimiva, se täytyy tavalla tai toisella
organisoida. On kuitenkin varottava luo-
masta uutta irrallista rakennelmaa, uutta
byrokratiaa. Tukihenkilöiden tulisi olla
vapaaehtoisia, luottamus- tai sivutoimisia
henkilöitä, jotka sitoutuisivat tietyn ajan
(esim. 1-2 vuotta) toimimaan yhden tai
useamman päihdeongelmaisen avustaji-
na. Sitoumusta vastaan he saisivat tehtä-
väänsä lyhyen peruskoulutuksen ja jat-
kuvan, määräaikaisen työnohjauksen.
Tukihenkilö toimisi joko ilman palkkiota
tai sitten jonkinlaisen toimenpidepalk-
kion pohjalta. Tukihenkilölle korvattai-
siin hänelle "kenttätyöstä" aiheutuneet
suoranaiset kulut sekä sovittujen nor-
mien mukaan muuta palkkiota päiväkir-
jan tyyppisen toimintaraportin perusteel-
la.

Tukihenkilöjärjestelmän kokeilu on
luonnollisinta aloittaa työelämästä ja
käyttää jo olemassa olevia yhteyksiä ja
rakenteita: hoitopisteiden ja työpaikko-
jen yhteistyötä, työsuojelutoimikuntia,
ammattiyhdistyksiä ja hoitoonohjauksen
yhdyshenkilöitä. Koska merkittävä osa
päihdeongelmaisista on maassamme tällä
hetkellä työelämän ulkopuolella, olisi
myös työpaikoista riippumatonta tuki-



henkilötoimintaa syytä kokeilla. Omalla
sektorillaan itsenäisesti toimivan AA-
liikkeen ohella voitaisiin tukihenkilöitä
saada mm. viime vuosina voimakkaasti
kasvaneen A-kiltatoiminnan piiristä; ko-
kemukset alkoholiongelmista, toiminnan
vapaaehtoinen luonne ja luonnolliset yh-
teydet a-klinikoihin ovat tukihenkilötoi-
minnan kannalta myönteisiä lähtökohtia.
Entisen tai nykyisen ongelmakäyttäjän
toimiminen tukihenkilönä edellyttää toki
varsin kriittistä valintaa. Tällaisen tuki-
henkilön tulee olla omien prosessiensa
osalta olennaisesti autettavaansa edellä
ja itse toipumisessa vähintäänkin merkit-
täviä välitavoitteita saavuttanut. Yhtei-
sessä kierteessä olevia "tukihenkilöitä"
löytyy rüttävästi paikallisista ravintolois-
ta.

Olen edellä käsitellyt Mulfordin ajatuk-
sia sekä perusnäkemyksiä että tukihenki-
lölärjestelmää varsin vapaamuotoisesti ja
omia käsityksiäni niihin runsaasti liittäen.
Toivottavasti "mulfordilaisuudesta" ei
kehity Suomen päihdehuoltoon uutta
oppijärjestelmää. Paremmin se täyttäisi
tehtävänsä vanhoja ajatustottumuksia
tuulettavana ja uusia ajatuksia hedel-
möittävänä ohikiitävänä luonnollisena
voimana.
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