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Kohtuus on jotain äärimuotojen väliltä.
Normaali on sitä, mitä useimmat tekevät. Sosi-
aalinen on sellaista, minkä muut hyväksyvät.
Lähtiessämme tutkimaan suomalaisen päihde-
huollon hoitosuunnitelmakäytäntöä uskoim-
me, että esim. kohtuujuominen olisi kutakuin-
kin selvä ja yksiselitteinen käsite. Tämä ei
pitänyt paikkaansa. Tässä katsauksessa pyrim-
me kuvaamaan eräitä niistä vaiheista, joita
kohtuuteen liittyvät määritelmät ovat läpi-
käyneet etenkin parin viime vuosikymmenen
aikana.

Ko htuus suomalais ittain

Suomalaisten A-klinikoiden perinteisiin hoi-
toperiaatteisiin on kuulunut, että asiakas itse
asettaa hoidolleen tavoitteet ja on itse jatku-
vasti mukana niitä muovaamassa ja tarkenta-
massa (kr. esim. Pitkänen 1976; Suhonen
l98l). Tutkiessamme erään A-klinikan uusille
asiakkaille laadittuja hoitosuunnitelmia osoit-
tautui, että I I I asiakkaanjoukosta 44 % halusi
pyrki ä päih teid en käytöss ään r aittiute en, 24 o/o

kohtuujuomiseen ja 32 "/o olemaan ainakin
aluksi juomatta ja mahdollisesti myöhemmin
yrittää kohtuutta (Sir6n & Mäkelä l9B2). Hoi-
tosuunnitelmassa oli hyvin harvan kohdalla
yksilöity, mitä kohtuujuominen tarkoitti. Hoi-
tosuunnitelman toteutumista selvitettiin yhden
seurantavuoden aikana kolmen seurantahaas-
tattelun avulla. Jo ensimmäisen haastattelun
yhteydessä kävi ilmi, että nimitys kohtuujuo-
minen merkitsi eri asiakkaille hyvin erilaisia
alkoholinkäyttötapoja ja alkoholimääriä.

Saadaksemme tarkemman kuvan siitä, mitä
A-klinikka-asiakkaat kohtuukäytöllä tarkoitta-
vat, pyysimme heitä viimeisen seurantahaas-
tattelun aikana yksityiskohtaisesti määrittele-
mään tämän käsitteen. Määrittely pyydettiin
kaikilta seurattavilta riippumatta siitä, mikä
juomistavoite oli hoidossa ollessa asetettu.
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Saimme yhteensä BB asiakkaalta kohtuukäytön
määritelmän.

Juomisen osalta määritelmissä kiinnitettiin
huomiota siihen, kuinka usein, kuinka pitkään
ja kuinka paljon kerralla alkoholia voi nauttia,
jotta se olisi vielä kohtuullista.

Silloin tällöin sopivassa tilaisuudessa juo-
mista piti kohtuullisena 39 7o, säännöllisesti
kerran viikossa juomista 34 % ja harvemmin
kuin kerran viikossa, mutta kuitenkin säännöl-
lisesti tapahtuvaa juomista piti kohtuutena 20
7o vastanneista. Ainoastaan 6 7o hyväksyi use-
ammin kuin kerran viikossa tapahtuvan juomi-
sen, vaikka kysymys olisi hyvin pienistäkin
määristä.

Yhteen iltaan tai päivään rajasi kohtuullisen
juomisen keston 71 o/o vastanneista, 19 % piti
vielä toiseen päivään ja 2 % kolmanteen päi-
vään asti jatkuvaa juomista kohtuullisena. Sen
sijaan sellaista peräkkäisinä päivinä tai iltoina
juomista, jossa välillä selvitään, ei kohtuudeksi
määritellyt kuin 7 7o vastanneista.

Kohtuullinen kertamäärä muodostui hyvin
vaihtelevaksi. Pienimmillään se sisälsi yhden
pikarillisen nauttimisen ja suurimmillaan neljä
pulloa kirkasta viinaa, jälkimmäinen tosin kah-
den päivän aikana nautittuna (taulukko l).

Taulukko 1. A-klinikan asiakkaiden mielipiteet koh-
tuullisena pidettävästä alkoholimäärästä yhdellä
juomiskerralla
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Yhtenäisyyttä määritelmiin tuli kuitenkin
enemmän, jos otettiin huomioon, mitä tulosta
kohtuujuomisella tavoiteltiin. Juomistilanteet,
juomisen määrä ja useus määriteltiin usein
sellaiselle tasolle, ettei juominen haittaisi tär-
keitä elämänalueita, kuten työtä ja perhe-elä-
mää. Humalavaikutus sen sijaan haluttiin use-
asti sisällyttää kohtuujuomiseen. Jotkut haas-
tateltavat toivat selvästi esiin, etteivät he
halunneet nimenomaan tavoitella sellaista
kohtuutta, jota yleensä pidetään kohtuutena.
Tarkemmin asiaa kysyttäessä tämä "yleinen
kohtuus" osoittautui lähinnä "normaalijuomi-
seksi" tai "tavallisten ihmisten" juomiseksi,
muutamaksi ryypyksi joissakin tilanteissa.

Ulkomaiset kohtuuden möäritelmät

Kohtuujuomisesta on käyty väittelyä jo yli
20 vuoden ajan. Perinteinen käsitys alkoholis-
mista on, että se on etenevä ja parantumaton
sairausprosessi, jolle on ominaista alkoholin
käytön hallinnan menettäminen. Ensimmäi-
nen, joka asetti tämän vakavasti kyseenalai-
seksi, oli englantilainen D. L. Davies. Hän
raportoi vuonna 1962, että seitsemän alkoho-
listia, joita hän oli hoitanut ja seurannur 7-l I
vuoden ajan, oli palannut normaaliin juomi-
seen hoitoa välittömästi seuranneen raittiin
ajanjakson jälkeen. Jo ennen Daviesia mm. F.
Lemere (1953), R. A. Moore ja F. Ramseur
(1960), G. de Morsierja H. Feldman (1952)ja
M. L. Selzer ju W. H. Holloway (1957) olivat
löytäneet otoksistaan entisiä alkoholisteja,
jotka joivat normaalisti tai sosiaalisesti. Näitä
tapauksia oli kuitenkin pidetty lähinnä poik-
keuksena yleisestä laista, eikä niillä ollut
mitään vaikutusta hoitotutkimukseen ja -käy-
täntöön. Davies oli ensimmäinen, joka keräsi
systemaattisesti tietoa havaitsemastaan nor-
maalisti juovien ryhmästä ja asetti sen seuran-
tansa keskipisteeksi.

Tulostensa perusteella Davies päätyi esittä-
mään, että vallitsevaa käsitystä, jonka mukaan
"kukaan alkoholisti ei voi juoda normaalisti",
pitäisi tarkistaa. Hoito-ohjelmia ei hänen mie-
lestään kuitenkaan ollut aihetta muuttaa, vaan
ehdottoman raittiuden tulisi edelleen olla kai-
killa tavoitteena.

Daviesin jälkeen on yli sadassa tutkimuk-
sessa osoitettu, että pieni osa alkoholisteista,

joita on hoidettu tavoitteena ehdoton raittius,
on onnistunut juomaan kohtuullisesti ja ilman
ongelmia (Miller l9B3).

Englanninkielisessä kirj allisuudessa ilmiöön,
jossa entiset alkoholistit eivät enää käytä vää-
rin alkoholia, mutta juovat kuitenkin jollakin
tavalla, ovat eri tutkijat ja kirjoittajat viitan-
neet mm. termeillä "normal drinking", "social
drinking", "moderate drinking", "controlled
drinking", "attenuated drinking" ja "stabilized
drinking". Tarkoitetaanko niillä kaikilla samaa
asiaa, vai eroavatko ne jotenkin toisistaan?

1960-luvulla käytettiin yleisimmin käsitteitä
normaalijuominen ja sosiaalinen juominen. R.
E. Reinertin ja W. Bowenin (1968) mukaan
kumpaakin käsitettä on tutkimuksissa käytetty
samassa merkityksessä. Heidän mielestään nii-
den välillä on kuitenkin selvä ero. Sosiaalinen
juominen voidaan määritellä kokonaan objek-
tiivisesti havaittavan käyttäytymisen perus-
teella. Normaalijuominen samoin kuin kontrol-
loitu juominen, jonka he toivat terminä kirjalli-
suuteen, voidaan erottaa vain tuntemalla yksi-
lön sisäinen kokemus, ja kumpikin voi olla
sosiaalista juomista.

Normaalijuoja käyttää alkoholia satunnai-
sesti ja täysin tietoisesti luortaen siihen, että
hän on jo paljon ennen vaikeuksien esiinty-
mistä menettänyt halunsa juoda enemmän.
Kontrolloivalla juojalla ei sen sijaan ole sel-
laista varmuuden tunnetta, vaan hänen on
oltava jatkuvasti varuillaan välttääkseen
paluun liialliseen juomiseen. Itsekontrollin
saavuttaakseen ja sen säilyttääkseen hänen on
tehtävä sääntöjä, esim. siitä, milloin, missä
paikassa ja millaisissa olosuhteissa hän iuo ja
Luinka pi5o" hänjuo.Jos Reinertinja Boienin
esittämää erottelua normaalin ja kontrolloidun
juomisen välillä sovellettaisiin 1960-luvun kir-
jallisuudessa raportoituihin esimerkkeihin
entisistä alkoholisteista, jotka ovat onnistuneet
juomaan "normaalisti", luultavasti huomat-
tava osa osoittautuisi kontrolloiviksi juojiksi.

Myös E. Mansell Pattison (1976) on yrittä-
nyt selventää kohtuujuomisen ympärillä esiin-
tyvää terminologiaa. Hänen mielestään -lähes l0 vuotta Reinertin ja Bowenin ehdotuk-
sen jälkeen 

- eri käsitteitä käytetään ristirii-
taisesti ja epämääräisesti. Käsitteiden määrit-
telyssään Pattison lähtee ehdottoman raittiu-
den ja kokonaiskuntoutumisen suhteesta.
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Hänestä ehdottoman raittiuden käyttö alkoho-
lismin hoidon tuloskriteerinä on harhaanjoh-
tava. Raitistuminen ei kerro kaikkea: siihen
saattaa muilla kriittisillä elämän alueill" liittyä
parantumista, huonontumista ja ennallaan
pysymistä. Sama koskee myös kohtuujuomista
hoitotavoitteena. Tästä lähtökohdasta Pattison
määrittelee termit seuraavasti:

l. Sosiaalinen juominen on epämääräinen
ja ristiriitainen termi, koska se ei määrittele
juomisen merkitystä, funktiota tai määrää.
Paremminkin on kysymys "sosiaalisen juomi-
sen myytistä". Pattison suosittelee hylättäväksi
koko sosiaalisen juomisen termin, koska se

saattaa vain hämärtää monia sosiaalisessa
tilanteessa esiintyviä epäsosiaalisia ja psykopa-
tologisia alkoholin käytön muotoja. Pattisonin
mielestä huomattava osa amerikkalaisesta sosi-
aalisesta juomisesta on itse asiassa psykopato-
logista. Se on instrumentaalista juomista 

-juomista jonkin vaikutuksen saavuttamiseksi.
2. Vähentynyt juominen (attenuated drink-

ing) on kysymyksessä silloin, kun alkoholisti
jatkaa juomistaan alkoholistisella mutta kui-
tenkin miedontuneella tavalla. Patologisen juo-
misasteen miedontuminen liittyessään paran-
tumiseen muilla elämän alueilla voi joidenkin
kohdalla olla hyväksyttävä tavoite. Pattisonin
kuvaamassa esimerkkitapauksessa henkilö oli
huomattavasti vähentänyt juomistaan ja
rajoittanut sen joihinkin erityistilanteisiin,
mutta juomisessa oli kuitenkin "patologisia"
piirteitä, kuten humalaan asti juomista ja yksin
juomista. Parantumista oli kuitenkin tapahtu-
nut työ- ja perhe-elämässä.

3. Kontrolloitu juominen on kysymyksessä
silloin, kun alkoholisti kykenee rajoittamaan
juomisensa niin, ettei se ole haitallista. Tällöin
alkoholisti on oppinut välttämään eräitä tilan-
teita, reagoimaan joihinkin tilanteisiin muulla
tavalla kuin juomalla ja kontrolloimaan, mitä
aineita, kuinka nopeasti ja kuinka paljon hän
juo. Tällaista juomistapaa on nimitetty myös
vakiintuneeksi juomiseksi (stabilized drink-
ing). Kontrollin vakiintuminen juomistilantei-
siin, juomisen määrään ja useuteen nähden ei

kuitenkaan merkitse sitä, että alkoholin käytön
merkitys tai funktio olisi välttämättä muut-
tunut.

4. Normaali juominen sisältää muutoksen
juomisen symbolisessa merkityksessä. Sekä

vähentyneessä että kontrolloidussa juomisessa
alkoholisti jatkaa alkoholin käyttämistä päih-
teenä, vaikka kykeneekin lisäämään sen käytön
kontrollia. Juomisen merkityksen symbolinen
havaitseminen ei niissä ole muuttunut. Sama
pätee tyypillisen abstinenssialkoholistin koh-
dalla. Toipunut alkoholisti ei juo, koska hän ei
halua juoda. Sen sijaan alkoholista pidättäyty-
vällä alkoholistilla on halu juoda, mutta hän
tietää, ettei voi. Pattison väittää, että monet
alkoholistit eivät ole koskaan olleet normaali-
juojia. Tällöin alkoholisti ei voi palata normaa-
liin juomiseen, vaan paremminkin hänen täy-
tyy oppia normaali juominen ensimmäistä ker-
taa elämässään muuttamalla alkoholin symbo-
lista merkitystä ja käyttöä.

Seuraavassa tarkastelemme joitakin arvi-
ointi- ja seurantatutkimuksia, joissa on käsi-
telty hoidossa olleiden alkoholistien kohtuujuo-
misen onnistumista ja yleisyyttä. Mukana on
sekä täysraittiuteen tähtääviä hoito-ohjelmia
että hoito-ohjelmia, joissa muukin juomista-
voite kuin ehdoton raittius on ollut mahdolli-
nen. Viimeksi mainitut ovat suurelta osin käyt-
täytymisterapeuttisesta viitekehyksestä lähte-
viä. Tässä yhteydessä emme käsittele sitä,
kuinka paljon kohtuujuojia on löytynyt erilai-
sista hoito-otrjelmista ja millaiset henkilöt ovat
onnistuneet juomaan kohtuullisesti hoidon jäl-
keen. Näitä asioita samoin kuin juomistavoit-
teen valintaan liittyviä ongelmia on laajasti
pohtinut mm. William Miller (1982 ja 1983).
Seuraavassa keskitymme lähinnä käytettyihin
käsitteisiin ja kriteereihin, joiden perusteella
henkilöitä on pidetty normaalijuojina, sosiaali-
sina juojina tai kontrolloivina juojina. Esiteltä-
vät artikkelit ja tutkimusraportit ovat pääosin
englantilaisia, amerikkalaisia ja kanadalaisia.
Mukana on myös yksi uusiseelantilainen ja
yksi norjalainen tutkimus. Emme löytäneet
yhtään suomalaista tutkimusta, jossa olisi yksi-
tyiskohtaisesti määritelty kohtuujuomista.

Tä1 s r ai ttiuteen tähtääa ät hoito -o hj e lmat

On arvioitu, että hoidetuista alkoholisteista
5-15 7o on onnistunut kohtuujuomisessa siitä
huolimatta, että hoito on tähdännyt täydelli-
seen raittiuteen (Pattison 1966). Seuranta-ajat
ovat vaihdelleet muutamasta kuukaudesta use-

aan vuoteen. Rand-tutkimuksessa (Polich &
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al. l98l) todettiin, että lB 7o hoidetuista joi
ilman ongelmia ja riippuvuuden oireita neljän
vuoden kuluttua hoidosta lähdöstä. Tutkimuk-
sessa kartoitettiin haastatteluajankohtaa edel-
täneiden kuuden kuukauden juominen.

Kohtuujuomiselle asetettuja kriteereitä tar-
kastellaan seuraavassa kuuden tutkimuksen
pohjalta. Emme osaa sanoa, kuinka hyvin
nämä edustavat kaikkia täysraittiuteen tähtää-
viin hoito-ohjelmiin kohdistuneita tutkimuk-
sia, joissa kohtuujuominen on määritelty. Tar-
kastelemiimme tutkimuksiin on kuitenkin
usein viitattu kirjallisuudessa. Tutkimuksista
neljä on suoritettu 1960-luvulla, yksi 1970-
luvulla ja yksi l980-luvulla. Kaksi tutkimusta
on englantilaisia, kolme amerikkalaisia ja yksi
kanadalainen.

Kolmessa tutkimuksessa käytettiin termiä
normaalijuominen, kahdessa sosiaalinen juo-
minen ja yhdessä kohtuujuominen. Kaikki viit-
taavat näillä termeillä jokseenkin samaan ilmi-
öön. Kohtuujuomisen kriteerit ovat aina aset-
taneet tutkijat, koska kaikilla seurattavilla
hoito tähtäsi täydelliseen raittiuteen. Kahdessa
tutkimuksessa kohtuujuomisen kriteerit oli ase-
tettu etukäteen, ja lopuissa neljässä ne muo-
dostettiin seurantatietojen käsittelyn yhtey-
dessä.

Englantilaiset Davies (1962) ja R. E. Ken-
dell (1965) määrittelivät normaalijuomisen
alkoholistiksi määritellyn henkilön kohdalla
merkitsevän sitä, ettei alkoholin käyttö kos-
kaan ylitä niitä rajoja, joita pidetään sallittuina
niissä kulttuurisissa ryhmissä, joihin kohde-
henkilö kuuluu. Tapausselostuksissa esiin tul-
leiden j uomismallien pohj alta normaalij uoj ille
oli seuranta-aikana ominaista, että

- 
juomisesta ei ollut mitään ongelmia

- kontrollin menetystä ei tapahtunut

- ei juotu humalaan asti (tästä yksi poik-
keus: hän joi itsensä humalaan kaksi kertaa
vuodessa juhlatilaisuuksissa perhe- ja ystävä-
piirissä kontrolliaan menettämämä)

- ei käytetty lainkaan väkeviä, tai jos niitä
käytettiin, niin vain satunnaisesti juhlatilai-
suuksissa eikä silloinkaan humalaan asti

- päivittäinen oluen käyttö oli mahdollista;
tapausselostuksissa maksimimäärä oli arki-
iltoina l-1,5 litraa ja viikonloppuisin 2-2,5
litraa olutta päivässä.

Amerikkalaisista Pattison kumppaneineen

(1968) määritteli normaalijuomisen seuraa-
vanlaisilla kriteereillä:

- 
juodaan harvemmin kuin kerran viikossa

- ei humalaan asti juomista

- ei pakonomaista tarvetta jatkaa juomista

- ei kontrollin menetystä

- 
juomisesta ei ole ollut haitallisia psykolo-

gisia, fyysisiä tai sosiaalisia seurauksia.
Amerikkalaiset Reinertja Bowen ( l968) käyt-

tivät termiä sosiaalinen juominen, jonka he
määrittelivät alkoholin käyttämisenä, johon ei
liity yksin -juomista, kontrollin menettämistä,
humalaan asti juomista eikä ongelmia tai hait-
toja.

Kanadalainen Reginald Smart (1978) käytti
tutkimuksessaan käsitettä sosiaalinen juomi-
nen. Kriteereinä käytettiin seuraavia:

- ei yhtään juomakautta seuranta-aikana
(l u.)

- keskimääräinen päivittäinen kulutus
enintään 5 drinkkiä

- ei humalassa edellisillä 99 juomisker-
ralla.

Amerikkalaiset John Finney ja Rudolf Moos
(l98l) määrittelivät kohtuujuomisen kriteerit
seuraavasti:

- kulutus vähäisempää kuin ll9 g abso-
luuttialkoholia tyypillisenä juomispäivänä seu-
rantaa edeltäneen kuukauden aikana

- kulutus keskimäärin vähemmän kuin 7l
g absoluuttialkoholia päivää kohti

- ei sairaalahoitoja alkoholismin takia seu-
ranta-aikana

- ei ongelmia työssä, taloudessa, naapu-
rustossa tai muilla alueilla juomisen takia

- ei vakavia oireita kuten aamujuomista,
humalaan asti juomista, aterioiden laiminlyön-
tiä juomisen takia, muistikatkoja, vapinoita tai
vieroitusoireita.

Yhteistä näissä tutkimuksissa käytetyille
kohtuujuomisen kriteereille on se, että ollak-
seen kohtuullista juomisen täytyy entisen alko-
holisten kohdalla olla ongelmatonta, eikä hän
saa humaltua tai menettää kontrollia. Sen
sijaan juomisen useuteen ei ole kiinnitetty huo-
miota muualla kuin Pattisonin kriteereissä
(harvemmin kuin kerran viikossa). Vaikutel-
maksi tulee, että nämä määritelmät suosivat
juomismallia "usein mutta vähän". Vasta
1970-luvun lopulla kriteereihin tulivat tarkat
maksimialktiholimäärät kohtuujuomiselle.
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Esim. Finneyn ja Moosin määritelmän
mukaan henkilö voitiin alkoholimäärän puo-
lesta katsoa vielä kohtuujuojaksi, jos hän joi
juomispäivänä enintään kymmenkunta olutta
tai vajaan pullollisen Koskenkorvaa.

Tauoiteaaihtoehtona kontrolloitu juominen

Ensimmäisen kokeilun, jossa hoidon tavoit-
teeksi asetettiin selvästi kontrolloitu juominen,
suorittivat australialaiset psykologit S. H.
Lovibond ja G. Caddy vuonna 1970. Sen jäl-
keen kontrolloituun juomiseen tähtääviä hoito-
ohjelmia ja tekniikoita on kehitelty useita. Val-
taosin näiden taustalla on käyttäytymistera-
peuttinen viitekehys. Tässä viitekehyksessä
alkoholin väärinkäyttöä pidetään lähinnä epä-
tarkoituksenmukaisena oppimistuloksena, epä-
adekvaattina tapana reagoida elämisen ongel-
miin (Halonen l978). Olennaista tällaisille
hoito-ohjelmille on, että ne tarkastelevat kont-
rolloitua juomista tasavertaisena tavoitteena
raittiuden kanssa.

Hoito-ohjelmissa korostetaan kontrolloidun
juomisen määritelmien yksilöllisyyttä. Aivan
samoin kuin juomisessa on eroja ongelmajuo-
jien välillä, myös tavoitteena oleva kontrolloitu
juominen vaihtelee. Joistakin karkeista rajoista
voidaan yleisesti sopia. Esimerkiksi kanadalai-
sessa hoito-ohjelmassa (Popham & Schmidt
1976) kaikkien kohdalla kontrolloidun juomi-
sen tavoitetta määriteltäessä käytettiin kar-
keina kriteereinä sitä, että tavoiteltu alkoholin
käyttö ei haittaa työtä tai perhe-elämää, rajoit-
tuu vapaa-aikaan eikä sisällä humalaan asti
juomista.

Norjalainen Fanny Duckert (1982) antaa
esimerkin siitä, mitä kontrolloitu juominen
hänen mielestään voi merkitä eri henkilöille:

- 
juodaan harvemmin, mutta sama määrä

kuin ennenkin

- 
juodaan yhtä usein, mutta vähemmän

joka kerralla

- 
juodaan sekä harvemmin että vähem-

män joka kerralla

- 
juodaan sama määrä kuin aikaisemmin-

kin, mutta muutetaan aikaisempia haitallisia
seurauksia.

Kontrolloituun juomiseen tähtääviin hoito-
ohjelmiin kohdistuvia arviointi- ja seurantatut-
kimuksia on raportoitu jo parisenkymmentä
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(Miller l983). Juomisen kontrolloinnissa
onnistuneiden määrä vaihtelee niissä 25 "/o:n ja
90 o/":n välillä; keskimäärin se on 65 o/o, jos
otetaan huomioon vain ne tutkimukset, joiden
seuranta-aika on vähintään 12 kuukautta.

Tarkastelemme tässä viittä tutkimusta sen
pohjalta, miten niissä on määritelty kontrol-
loitu juominen. Vaikka hoito-ohjelmissa ei
tarkkoja määritelmiä annetakaan, niin seuran-
tatutkimuksissa yksityiskohtaisia kontrolloi-
dun juomisen kriteereitä on tarvittu luokitelta-
essa seurattavia raittiisiin, kohtuujuojiin ja ei-
kohtuujuojiin. Hoidossa ja tutkimuksissa näyt-
tävät vakiintuneen termit "moderate drinking"
ja "controlled drinking". Käsitteitä on käytetty
osittain samassa merkityksessä. Tarkastelemis-
tamme tutkimuksista on kaksi amerikkalaista,
yksi kanadalainen, yksi uusiseelantilainen ja
yksi norjalainen.

Sekä kanadalaisessa (Popham & Schmidt
1976) että uusiseelantilaisessa (Brown l9B0)
tutkimuksessa kontrolloidun juomisen kritee-
rinä käytettiin yksinomaan päivittäistä alkoho-
lin kulutusta. Uusiseelantilaisen päivittäinen
kulutus ei saanut ylittää B0 g:aa absoluuttial-
koholia, jotta kontrolloidun juomisen katsottai-
siin onnistuneen. Kanadalainen sen sijaan ei
voinut juoda keskimäärin enempää kuin 60 g
absoluuttialkoholia juomispäivää kohti tullak-
seen luokitelluksi kohtuujuojaksi tässä tarkas-
tellussa tutkimuksessa.

Kummassakin tarkastellussa amerikkalai-
sessa tutkimuksessa kontrolloidun juomisen
kriteereinä käytettiin määrättynä aikana juo-
tua määrää ja veren alkoholipitoisuutta. Roger
Voglerin, Theodore Weissbachin ja John
Comptonin (1977) tutkimuksessa oli kontrol-
loidun juomisen tavoite toteutunut, jos henkilö
oli juonut vähemmän kuin n. I 200 g absoluut-
tialkoholia kuukaudessa ja jos lB kuukauden
seuranta-aikana oli ollut enintään yksi juomis-
episodi, jossa veren alkoholipitoisuus ylitti 0,8
promillen.

Millerin ja Mark Joycen (1979) tutkimuk-
sessa henkilö oli onnistunut kontrolloidun juo-
misen tavoitteessa, jos hän oli juonut viikossa
vähemmän kuin 237 g absoluuttialkoholia,
eikä veren alkoholipitoisuus seuranta-aikana
ollut ylittänyt 0,8:aa promillea. Näihin kritee-
reihin verrattuna Voglerin, Weissbachin ja
Comptonin kriteerit ovat hieman väljempiä.



Heidän seurattavansa voivat juoda kuukau-
dessa 150 g absoluuttialkoholia enemmän kuin
Millerin ja Joycen tutkimat henkilöt ja lisäksi
humaltuakin vähän, mutta harvoin.

Näiden kriteerien mukaan siis kohtuullisesti
tai kontrolloidusti juodessaan amerikkalainen
ongelmajuoja voi juoda kuukaudessa enintään
7-B Koskenkorva-pullon verran alkoholia
edellyttäen, että hän nauttii sen niin, ettei
veren alkoholipitoisuus ylitä 0,8:aa promillea.

Juomisen useuteen ja peräkkäisinä päivinä
juomiseen ei edellä mainituissa kriteereissä
kiinnitetä lainkaan huomiota. Sekä kanadalai-
sissa että uusiseelantilaisissa kriteereissä kes-

keistä oli suhteellisen alhainen kertamäärä.
Myös amerikkalaisissa tutkimuksissa käyte-
tyistä kriteereistä voisi päätellä, että taustalla
on "usein mutta vähän" -juomismalli. 0,8 pro-
millen veren alkoholipitoisuus merkitsee melko
lievää humalaa. Kuitenkin amerikkalaisten
kriteerien mukaan ainakin puoltatoista Kos-
kenkorva-pulloa vastaavan alkoholimäärän voi
kuluttaa viikossa tullakseen vielä luokitelluksi
kontrolloivaksi juojaksi. Tutkimuksissa koros-
tetaankin, ettei kulutettu määrä yksistään hei-
jasta riittävästi onnistumista, vaan juomisen
määrän ohella on otettava huomioon juomis-
malli. Esimerkiksi noin kolme Koskenkorva-
pulloa kuukaudessa käyttävää voidaan pitää
väärinkäyttäjänä, jos henkilö kuluttaa tämän
määrän yhdellä tai kahdella kerralla (Vogler &
al.1977).

Verrattaessa ehdottomaan raittiuteen täh-
täävän hoito-ohjelman läpikäyneiden henkilöi-
den siirtymistä "onnistuneeseen normaalijuo-
miseen" ja myös kontrolloidun juomisen vaih-
toehdon sisältäneen hoito-ohjelman läpikäy-
neiden henkilöiden onnistumista kontrolloi-
dussa juomisessa voidaan todeta onnistunei-
den osuuden olevan selvästi suurempi jälkim-
mäisissä hoito-ohjelmissa. Tähän ovat var-
masti vaikuttaneet, paitsi hoidettavien valinta,
myös käytetyt juomiskriteerit. Yksinomaan
raittiuteen tähdänneiden hoito-ohjelmien arvi-
ointitutkimuksissa normaalijuomisen kriteerit
olivat, varsinkin 1960-luvulla, hyvin tiukat.
Niissä ei kiinnitetty huomiota pelkästään juo-
miseen ja juomismalliin, vaan edellytettiin,
että "onnistuneen normaalijuojan" oli oltava
ongelmaton joka elämänalueella. Vähän liioi-
tellen hänen oli oltava hyvin onnellinen ja

hyvin sopeutunut ihminen

Suomalainen kohtuus j a kontrolloidun
juomisen kriteerit

Vaikka taulukossa I esitetyt päihdehuollon
asiakkaiden mielipiteet kohtuullisesta kerta-
määrästä näyttävät suosivat suhteellisen suu-
ria kertamääriä, niin B7 7o:ssa kokonaisalkoho-
limäärä alittaa kuitenkin amerikkalaisten tut-
kimusten (Miller & Joyce 1979; Vogler & al.
1977) maksimirajan viikossa tai kuukaudessa
juotavasta alkoholimäärästä. Ongelmana
onkin suomalainen juomatapa; yhtä mittaa ei
haluta juoda, mutta silloin kun juodaan, sen

pitäisi jossain tuntuakin.
Vertailtaessa suomalaisten päihdeasiakkai-

den käsityksiä kohtuullisesta kertamäärästä
tutkijoiden kertajuomiselle asettamiin maksi-
mikriteereihin Finneyn ja Moosin kertsjuomi-
sen maksimirajan (ll9 g absoluuttialkoholia)
alittaisi 37 % tutkimistamme asiakkaista.
Robert Pophamin ja Wolfgang Schmidtin edel-
listä tiukemman maksimikertamäärän (60 g
absoluuttialkoholia) alittaisi enää 16 7o asiak-
kaista.

Asiakkaista 56 % piti kohtuullisena kerralla
juotavana määränä vähintään Koskenkorva-
pulloa vastaavaa määrää. Yleinen suunta
näytti olevan se, että mitä pienempiä kerta-
määriä suosittiin, sitä suositumpia olivat myös
harvat nauttimiskerrat. Esimerkiksi alle 60 g:n
kerta-annoksen kannalla olevista 79 7o suosi
harvemmin kuin viikoittain tapahtuvaa nautti-
mistiheyttä. Tosin vähintään Koskenkorva-
pulloa vastaavaa kertamäärää suosivistakin 54

"/" piti kohtuullisena nauttimistiheytenä har-
vemmin kuin viikoittain tapahtuvaa juomista.
Sen sijaan "usein ja vähän" -juominen ei kuulu
suomalaisen päihdeasiakkaan kohtuuteen. Päi-
vittäisiä tai useammin kuin kerran viikossa
tapahtuvia pienkäyttökertoja suosi ainoastaan
4 henkilöä eli 5 o/o kohtuukäytön määritelmän
antaneista.

Lähempänä suomalaista juomatapaa kuin
edellä tarkastellut tutkijat on määrittelyissään
norjalainen Fanny Duckert (1982). Hän ei tuo
lainkaan esille, missä rajoissa juomisen tulisi
tapahtua ollakseen vielä kontrolloitua tai koh-
tuullista. Kontrolloitu juominen määritellään
sen vaikutusten kautta. Jos asiakas ja hänen
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perheensä ovat yhtä mieltä siitä, ettei juomi-
sesta ole ollut haittaa perheelle ja työlle, juomi-
sen vähentämistä pidetään onnistuneena. Juo-
misen määrän osalta ainoana "onnistuneen
vähentyneen juomisen" kriteerinä Duckert
pitää enintään kahta "repsahdusta" vuoden
aikana.

Päätelmiä

Suomessa on paljon puhuttu alkoholin koh-
tuukäytöstä, vaikkei olekaan tarkemmin mää-
ritelty, millaisia alkoholimääriä tai käytön vai-
kutuksia tarkoitetaan. Yritys saada ulkomaisen
kirjallisuuden avulla selkeyttä asiaan onnistui
vain osittain. Vaikka joitakin kehityssuuntia
todettiinkin, jäi kokonaiskuva silti ristiriitai-
seksi.

Varhaisemmat tutkimusraportit käsittelevät
lähinnä alkoholisteiksi nimitettyjä henkilöitä,
joista vähäinen osa näytti pystyvän omaksu-
maan sellaiset "normaalin" tai "sosiaalisen"
juomisen piirteet, joita muutkin ihmiset siinä
kulttuuriympäristössä noudattivat. Hoito-
ohjelmien tavoitteena oli yksinomaan täysrait-
tius, joten normaaliin juomiseen siirtyminen
tapahtui tavallaan hoidon sivutuotteena. Nor-
maalisti juovalta edellytettiin, ettei juominen
saa aiheuttaa ongelmia eikä muitakaan elä-
mänongelmia saa olla. Juomatapojen osalta
vaadittiin, että humaltua ei saa, mutta usein
juominen oli mahdollista.

Kontrolloidun juomisen käsite toi muka-
naan näkemyksen, että jatkuvan itsekontrollin
avulla juomista voidaan säännöstellä, vaikkei
juomisen sisäinen merkitys olisikaan aiem-
masta muuttunut. Kontrolloituun juomiseen-
kin tähtäävien hoito-ohjelmien toiminta-aja-
tuksena näyttää säilyneen "usein mutta
vähän" -juomatapa. Hoidettavia ei nyt nimi-
tetä alkoholisteiksi, mikä antaa aiheen pitää
mielessä, että nämä hoito-ohjelmat on tarkoi-
tettu ainakin osittain eri kohderyhmälle kuin
täysraittiuteen tähtäävät ohjelmat.

Kontrolloidun juomisen tavoitetta on suo-
malaisissa hoitopaikoissa pidetty alempiarvoi-
sena tai väliaikaisena tavoitteena raittiuteen
nähden; siihen on tyydytty, jos raittiutta ei ole
saavutettu. Tämä on ymmärrettävää, koskapa
kontrolloidun juomisen hoito-ohjelmat eivät
Suomessa ole vielä saaneet laajempaa jalansi-
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jaa. Niiden muokkaaminen suomalaisia oloja
ja juomatapoja varten on välttämätöntä, koska
ainakin oman tutkimuksemme pohjalta suo-
malainen kohtuukäsite lähtee aivan eri poh-
jalta kuin anglosaksisissa maissa. "Haryoin
mutta humalaan" -juomatapa on kuulunut
suomalaiseen juomisperinteeseen ja näyttää
säilyneen myös ongelmajuojien näkemyksenä
kohtuudesta, tosin lisätoiveena on, että siitä ei
olisi "jälkihaittoja".

Kontrolloitu juominen edellyttää erityistä
itsehallintaa. Siihen viitaten suomalaisempi
nimitys hallittu juominen voisi sopia myös
arkikieleen j uurrutettavaksi.
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English Summary

Anja Sirm- Rauno Mäkelä: Nonnaalijuomisesta hal-

littuun juomiseen (From Normal Drinking to Controlled

Drinking)
A study of treatment plans in alcohol and drug

welfare revealed that one-halfofnew clients entering
non-institutional alcohol or drug welfare (A clinics)
hoped to become moderate drinkers sooner or later.
Definitions assigned to moderate drinking turned
out to vary widely, however, particularly regarding
the amounts of alcohol consumed on a single drink-
ing occasion. The frequency of moderate drinking
was usually defined to be once a week or less often.
Moderate drinking was also expected to produce
some state of intoxication but no alcohol-related
detriment.

Foreign literature often previously applied the
concepts of "normal drinking" and "social drink-
ing" to refer to a drinking content resembling that
of the majority of the population in the culture
concerned. At the end of the 1960s the concept of

controlled drinking was adopted, incorporating the
need for constant seltcontrol, since a former prob-
lem drinker was not believed to be able to drink in a
"normal way". During the 1970s the concept of
controlled drinking was more accurately, although
ambiguously, defined at the same time as controlled
drinking found approval as an alternative treat-
ment objective as behavior therapy treatment prog-
rams became more widespread.

The definitions of both normal and controlled
drinking as a rule encompass the idea ofdrinking "a
little but often". Finnish drinking has traditionally
represented the type "seldom but a lot". The con-
ceptions of moderate drinking by open-ward clients
sulfering from an alcohol problem point in the same
direction. If the aim .is to modify treatment plans
with controlled drinking as the objective in Finnish
conditions, the criteria behind controlled drinking
must also be reshaped to fit Finnish drinking
habits.
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