
Alhoholismin aaihutustasot j a toipuminen

Veli Mattö Helminen-Kalertto Kos ouni Siraiö

Viime vuosina on kaikessa hiljaisuudessa
virinnyt pohdiskelu päihdehuollon ihmiskäsi-
tyksistä (esim. Niemelä l9B4 & l9B7). Kyry-
myksen ottaminen esille ei ole turhaa. Päihde-
huollon antropologia on alkoholismin tulkin-
nassa peruskysymys: Käsitys ihmisestä liittyy
olennaisesti siihen, millaisen kokonaiskuvan
me muodostamme alkoholismin luonteesta.
Mikä tärkeintä, sillä on keskeinen praktinen
ulottuvuutensa: se vaikuttaa käytännön tasolla
päihdetyöntekij öiden toimintaan.

Jorma Niemelä ennakoi moniaineksisen, tie-
teidenvälisen lähestymistavan tuloa päihde-
huoltoon (Niemelä l9B7). Alkoholismitutki-
muksen näkökulmasta tämä ns. biopsykososi-
aalinen lähestymistapa on mitä ilmeisimmin
hedelmällinen. Mutta sillä on myös heikkou-
tensa, kuten Niemelä toteaa: siltä ei saa odot-
taa liikoja itse hoitotyön kannalta. Tuskin edes

tuo lähestymistapa pystyy kehittämään tutki-
mustuloksistaan kausaalista syiden ja seurauk-
sien verkostoa, jolla alkoholisoitumista voi-
daan kuvata.

Alkohoksmin a aikutustas ot

Alkoholisoituminen ei ole yhtäkkinen tapah-
tuma, vaan pitkäaikainen, joskin keskeytettä-
vissä oleva prosessi. Lienee selvää, että tuon
prosessin syyt eivät ole yksiselitteisiä. Voimme
kuitenkin pääpiirteissään hahmottaa ne erilai-
set tekijät, jotka ovat vaikuttamassa alkoholi-
soitumisessa. Näistä tekijöistä voidaan edel-
leen rakentaa vaikutustasomalli, joka on alko-
holisoitumisen ymmärtämisen kannalta tär-
keä. Vaikutustasoja ovat:

l) Biolagis-kemiallinen taso. Lukuisat tutki-
mukset osoittavat yhden tai useamman biolo-
gis-kemiallisen riskitekijän vaikuttavan alko-
holisoitumisessa. Tässä tasossa on otettava
huomioon myös alkoholin käytön aiheuttama
vaurio ihmisen elimistössä ja etenkin aivoissa

ja keskushermostossa, mikä korostaa tämän
tason vaikuttavuutta alkoholisoitumisessa.
Tähän liittyy myös alkoholismin aineriippu-
vuus. Kuitenkin biologis-kemiallisen tason yli-
arvioiminen alkoholismin hoidossa ennemmin-
kin turmelee kuin edistää potilaan toipumista.
Krapulalääkkeiden harkitsematon jakaminen
on johtanut monessa tapauksessa lääkeaddikti-
oon, jolloin potilaan aineriippuvuus syvenee ja
vaikeutuu siten entisestään.

2) Psykologinen taso. Mitä ilmeisimmin
psyykkisiä tekijöitä on korostettu liikaa alkoho-
lismin synnyssä. Erityistä alkoholistipersoonal-
lisuutta ei ole löydetty. Psyykkiset tekijät vai-
kuttavat lähinnä alkoholisoitumisen edistäjinä
tai jarruttajina. Sen sijaan alkoholisoitumisen
edetessä psyykkiset tekijät tulevat voimak-
kaasti esille. Alkoholismi koetaan niin häm-
mentäväksi, ettei se voi olla vaikuttamatta asi-
anomaisen psyykeen.

3) Eksistentiaalinen taso. Humaltuminen on
kokemus, joka vaikuttaa ihmisen tietoisuuteen
alkoholisoitumisen edetessä. Tuo kokemus
muokkaa tietoisuuden sisältöä: ajan mittaan
ihmisen uskomus- ja arvojärjestelmä mukau-
tuu humalahakuiseksi. Riittävän pitkälle edet-
täessä humalakokemuksen rinnalle nousee toi-
senlainen kokemus, nimittäin kokemus riippu-
vuudesta, jonka merkitystä toipumisessa ei
voida aliarvioida.

4) Sosiaalinen taso. Ihmisen sosiaalinen lähi-
ympäristö vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä,
myös alkoholin käyttöön. Alkoholisoitumisen
edetessä ihmisen sosiaalinen lähiympäristö
muuttuu yhä enemmän alkoholisoitumista
edistäväksi ('Juomisen mahdollistajat").

5) Yhteiskunnallinen laso. Alkoholin saatavuu-
della on vaikutuksensa sen kulutukseen. Myös
sosiaalisen deprivaation kokemukset (mm.
asunnottomuus ja työttömyys) voivat olla alko-
holismin vauhdittajina. On kuitenkin korostet-
tava, että alkoholisteiksi katsottavia ihmisiä on
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jokaisessa yhteiskuntaluokassa. Siten yhteis-
kunnallisia tekijöitä ei tule korostaa liikaa.

6) Kulttuurinen taso. Tässä tasossa tapahtuu
alkoholismin määrittely. Alkoholikulttuurit
vaihtelevat suuresti, esim. joillakin Etelä-Ame-
rikan intiaaniheimoilla monen päivän juomin-
git voivat kuulua normaaliin elämänmenoon.
Toisin sanoen jos alkoholistinen juominen ei
ole normaalista poikkeavaa, sitä ei ole erikseen
määriteltykään. Alkoholikulttuuri vaikuttaa
monien tutkimusten mukaan paljon enemmän
alkoholisoitumiseen kuin esim. yhteiskunnalli-
set tekijät. Tästä on "mainiona" esimerkkinä
suomalainen humaltumista ihannoiva kult-
tuuri, joka edistänee alkoholisoitumista enem-
män kuin italialainen juomisen hyväksyvä,
mutta humaltumista paheksuva kulttuuri.

Edellä mainitut vaikutustasot ovat toisiinsa
nähden monimutkaisessa vuorovaikutussuh-
teessa. Ainakin välillisesti jokainen näistä
tasoista vaikuttaa toisiin tasoihin. Käytännön
päihdetyön kannalta oleellista ei ole tietää
yksityiskohtaisen tarkasti, mitkä tasot vaikut-
tavat alkoholisoitumiseen eniten ja mitkä vähi-
ten. Oleellista on hahmottaa näiden tasojen ja
niiden keskinäisten suhteiden avulla kokonais-
valtainen kuva alkoholismista.

Tasoja voidaan arvioida toisaalta niiden
objektiivisuuden ja subjektiivisuuden suhteen,
toisaalta sen suhteen, onko kyseessä yksilölli-
nen vai yhteisöllinen, vaikutuksiltaan yksilölli-
syyttä laajempi taso. Objektiivisuudella ja sub-
jektiivisuudella tarkoitetaan tässä ihmisen
aktiivisen tietoisuuden osuutta tasossa: mitä
subjektiivisempi taso on, sitä suurempi merki-
tys on ihmisen tietoisuudella ja mielen aktiivi-
suudella. Eri vaikutustasot voidaan asettaa
kaksiulotteiseen kenttään kaavion I esittämällä
tavalla.

Mitä subjektiivisempi ja yksilöllisempi jokin
taso on, sitä keskeisempi se on toipuvan alko-
holistin hoidon kannalta. Samoin mitä subjek-
tiivisempi jokin taso on, sitä suurempi osuus
toipumisessa on ihmisen omilla toimenpiteillä.
Tämän mukaan vastuu esim. eksistentiaali-
sella tasolla (3) tapahtuvista muutoksista on
toipuvalla alkoholistilla itsellään. Sen sijaan
mitä objektiivisempi ja yhteisöllisempi jokin
taso on, sen merkityksettömämpiä siinä tapah-
tuvat muutokset ovat toipuvan alkoholistin
kannalta. Siten yhteiskunnallisella (5) ja kult-

22

Kaauio l. Alkoholismin vaikutustasot

objektiivisuus

yksilötasot
biologis-
kemiallinen
(l)

kulttuu-
rinen
(6)

psyko-
loginen
(2)

yhteiskun-
nallinen
(5)

subjektiivisuus

eksisten-
tiaalinen
(3)

sosiaalinen
(4)

yhteisölli-
set tasot

tuurisella tasolla (6) tapahtuvilla muutoksilla
ei ole suurikaan merkitys alkoholistin toipumi-
sessa, vaikka ne olisivatkin luoneet olosuhteet
hänen alkoholisoitumiselleen.

Muutoksen suunta toipumisessa kulkee kaa-
viossa I kuvatun kaksiulotteisen vaikutustaso-
kentän mukaan siis subjektiivisuudesta ja yksi-
löllisyydestä kohti objektiivisuutta ja yhteisölli-
syyttä. Yhteiskunnan kannalta ensiarvoisen
tärkeää on siis yksilön subjektissa tapahtuva
eksistentiaalinen muutos. Sen sijaan yhteis-
kunnallisella ja kulttuurisella tasolla tapahtu-
vat positiiviset muutokset voivat synnyttää
enintään alkoholismia ennalta ehkäisevää
asennetta. Sairaan, pitkälle kehittyneestä alko-
holismista kärsivän yhteiskunnan toipuminen
alkaa yksilöiden toipumisesta. Koska yhteis-
kunta muodostuu yksilöistä, on mieletöntä
puhua yhteiskunnan muutoksesta ilman yksi-
löiden muuttumista. Yhteiskuntaa ja kulttuu-
ria onkin mahdoton muuttaa enemmän alko-
holismia ehkäiseväksi, ellei yksilöitä, jo alkoho-
lisoituneita, hoideta. Voikin olla, että yhteis-
kunnan toipumisen pioneereja tulevat olemaan
toipuvat alkoholistit, koska heillä, jos kellään,
on eksistentiaalinen paine myös ulkoisten olo-
suhteiden muuttamiseen.

Vaikutustasoja arvioitaessa on tärkeää
havaita niiden yhteydet ns. holistiseen ihmis-
käsitykseen (ks. Rauhala l9B3). Vaikutustasot
voidaan luokitella pitäen silmällä tämän ihmis-
käsityksen mukaista olemismuotojen analyy-
sia. Tällöin biologis-kemiallinen taso (1) edus-
taa ihmisen kehollisuutta, psykologinen (2) ja
eksistentiaalinen taso (3) edustavat tajunnalli-
suutta sekä sosiaalinen (4), yhteiskunnallinen
(5) ja kulttuurinen taso (6) situationaalisuutta.
Holistisen ihmiskäsityksen merkitys alkoholi-



tutkimuksen kannalta on Se, että mitkään
ihmisen olemismuodoista eivät ole palautetta-
vissa toisiin olemismuotoihin, vaikka niiden
välillä onkin vaikutussuhteita. Päihdetyön
kannalta holistisen ihmiskäsityksen ja
samalla edellä kuvatun alkoholismin vaikutus-
tasomallin - merkitys ei kuitenkaan ole yksi-
selitteinen, ellemme pysty erittelemään ja suh-
teuttamaan päihdehuollon toimenpiteitä tuon
ihmiskäsityksen elementteihin.

Alkoholismin uaikutustas ot j a
pöihdehuollon toimenpite et

Kuten tunnettua, uuden päihdehuoltolain
yhtenä keskeisenä periaatteena on siirtää vas-
tuuta päihdehuollon järjestämisestä kunnille ja
kunnissa nimenomaan yleisille sosiaalihuollon
ja terveydenhuollon palveluille. Tavoitteena
on saattaa alkoholiongelmaiset ns. normaali-
palveluiden piiriin. Tällä on sekä hyvät että
huonot puolensa. Alkoholismin vaikutustaso-
mallin perusteella tavoite on askel kohti koko-
naisvaltaista päihdehuoltoa. Vaikutustasomal-
lin kannalta tavoite on myös ongelmallinen.
Eikö uudella päihdehuoltolailla saavutetta-
vissa oleva laaja-alaisuus ole lopulta vain erilli-
siä toimenpiteitä, päihdehuollon pirsroutu-
mista? Uusi päihdehuoltolaki asettaa valtavia
paineita eri sekroreiden yhteistyölle ja koulu-
tukselle.

Uuden päihdehuoltolain vaatimus, jonka
mukaan hoitoyksiköiden "tulee tarjota hoitoa",
tulkittaneen siten, että hoitokotien perinteiset
karenssiajat joudutaan poistamaan uuden lain
hengen vastaisina. Asiakkaalla on oikeus hoi-
don saamiseen sitä halutessaan. Vaikka peri-
aate puetaankin humaanisuuteen, se on vain
näennäistä. Tällöin muutoksen hoidollinen
painotus vaikutustasokentän mukaan on
enemmän objektiivisella ja yhteisöllisellä
tasolla kuin asiakkaan subjektiivisella ja yksi-
löllisellä tasolla. Lain voirnaantulo on paikoin
johtanut siihen, että kiertokulku hoitoyksiköstä
toiseen on nopeutunut. Kenttätasolla myös asi-
akas saa kokea muutoksen. Asiakkaan mielen-
kiinto itsensä hoitamiseen heikkenee ja kiitolli-
suus hoitopaikkaa ja hoitoa kohtaan kärsii
inflaation, koska hän tietää pääsevänsä pian
takaisin, vaikka retkahtaisikin juomaan.
Samalla päihdehuollon kenttätyöntekijät saa-

vat uutta vettä omaa työtään koskevaan kyyni-
syyden myllyyn.

Uusi päihdehuoltolaki ja nykyinen alkoholi-
poliittinen ilmapiiri sälyttävät melkoisen vas-
tuun päihdehuollolle. Suomesta ei näillä näky-
min synny välttämättä alkoholihaittojen
vähentämisen mallimaata, vaan täällä halu-
taan kokeilla, mitä tapahtuu, kun "humalaha-
kuiseen" kulttuuriin lisätään juomisen salliva
ja sitä ihannoiva kulttuuri. On selvää, että
tämän "märän" kulttuurin pahenevia ongel-
mia pystytään sosiaalipoliittisin ja hoitotoi-
menpitein paikkaamaan hyvin vähän, jot
ollenkaan. Pahimmillaan voidaan puhua koko
yhteiskunnan alkoholisoitumisesta tai addik-
toitumisesta.

Muutoksen aikaansaaminen yhteiskunnalli-
sella ja kulttuurisella tasolla ei ole helppo teh-
tävä. Ainoa mahdollisuus on painottaa päih-
teettömän elämäntavan ja kulttuurin positii-
vista merkitystä. Mikä taho ottaisi tehtäväk-
seen kriittisesti analysoida nykyisen alkoholi-
kulttuurin kaksinaismoralismin (kulttuuri,
johon sisältyy toisaalta "vähän ottamisen"
pakko, toisaalta alkoholismin kieltäminen)?

Toipuminen

Keskeiseen asemaan nousee mielestämme
alkoholistin toipumisprosessin tarkka arviointi.
Mihin toipumisessa on tähdättävä? Mikä on
eri sektoreiden suorittamien toimenpiteiden
merkitys toipuvan alkoholistin kannalta?
Miten erilaiset hoidolliset, kuntouttavat ja
tukitoimenpiteet suhteutetaan toipumiseen?

Viime kädessä toipumisen analyysin suorit-
taa alkoholisti itse. Hän arvioi omaa toipumis-
taan tajunnallisuudestaan käsin. Karkeasti ja
yksinkertaistaen tämä tarkoittaa sitä, että
mikäli hän pitää alkoholisoitumisensa keskei-
sinä vaikuttavina tekijöinä vain oman subjek-
tinsa ulkopuolella olevia asioita, hän myös
arvostaa oman subjektinsa ulkopuolelle koh-
distuvia toimenpiteitä ylitse kaiken muun.
Mikäli hän kokee myös saavansa vastakaikua
päihdehuollon eri sektoreilta, hän on kaiken
todennäköisyyden mukaan tyytyväinen omaan
toipumiseensa. Vai onko? Todellisuuden koke-
miseen ja sen tulkintaan sisältyy aina myös
harhan mahdollisuus.

Mitkä sitten ovat hoidollisia, kuntouttavia ja
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tukitoimenpiteitä? Miten ne eroavat toisistaan?
Alkoholismin vaikutustasomallista nousee
yhtenä mahdollisuutena käsitys, että mitä
enemmän toipumisprosessiin sisältyy subjektii-
visia elementtejä, sitä hoidollisempaa toipumi-
nen on. Mitä enemmän toipumisprosessi käsi-
tetään siten, ettäsühen sisältyy objektiivisia ja
laaja-alaisia, yksilön vaikutusmahdollisuuk-
sien ulkopuolelle asettuvia elementtejä, sitä
enemmän toipumisprosessiin sisällytetään
ainoastaan kuntouttavia ja tukitoimenpiteitä

- hoidollisten kustannuksella. Väitämme siis,
että tukitoimenpiteet on katsottava yhteiskun-
nalliseen ja kulttuuriseen tasoon kohdistuviksi.
Kuntouttavat toimenpiteet operoivat mieles-
tämme biologis-kemiallisella tasolla sekä osit-
tain psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Varsi-
naiseksi hoidoksi on katsottava psyykkisellä,
sosiaalisella ja eksistentiaalisella tasolla tapah-
tuvat muutokset.

Myönnämme, ettei tällainen erottelu ole
käytännössä kovinkaan selkeä - siitä yksin-
keitaisesta syystä, että ihminen on kokonai-
suus. Alkoholistin toipuminen on käsitettävä
kokonaisvaltaiseksi prosessiksi, josta on vaikea
käytännössä erotella toisistaan hoidollisia,
kuntouttavia ja tukitoimenpiteitä. Ehkä tär-
kein osoitus kokonaisvaltaisuudesta on kuiten-
kin se, että mikäli jokin näistä kolmesta ele-
mentistä puuttuu, toipumisprosessi on torso.

Toipumisprosessia voidaan tarkastella myös
jakamalla ihmiset "vuohiin ja lampaisiin".
Toiset ihmiset käyttävät alkoholia ja toiset
eivät. Mutta ketkä ovat alkoholisteja? Asiahan
ei ole missään mielessä selkeä ja yksiselittei-
nen. Niin sanotusti kohtuullisesti, hallitusti ja
vastuullisesti alkoholia käyttävien mieleen ei
luultavasti juolahda, että he voisivat olla alko-
holisteja. Sitä eivät myönnä itselleen edes

kaikki ne, jotka selvästi juovat "yli rajojensa".
Sen sijaan osa niistä, jotka eivät ole enää vuo-
siin käyttäneet alkoholia, katsoo yhä edelleen
olevansa alkoholisteja. Kommentoimatta tuota
nimitystä sen enempää todettakoon, että käsite
on luonteeltaan suurelta osalta subjektiivinen

- positiivisesti käsitettynä alkoholistiksi tun-
nustautuminen on tärkeä osa toipumispro-
sessia.

Huomattava osa alkoholismiin liittyvistä
käsitteistä on hämäriä. Mitä loppujen lopuksi
tarkoittavat kohtuullinen ja kohtuuton alkoho-
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lin käyttö, raittius sekä alkoholikeskeinen elä-
mäntapa? On olemassa ihmisiä, jotka käyttä-
vät alkoholia kohtuullisesti ja hallitusti ja joi-
den elämäntapaa ei missään nimessä voi luon-
nehtia alkoholikeskeiseksi. Mutta on olemassa
myös niitä, joiden elämäntapa jäsentyy merkit-
tävällä tavalla alkoholin käytön ympärille,
vaikka he juovatkin kohtuullisesti, hallitusti ja
annoksiaan säännöstellen. Päihdehuollon lai-
toksissa on puolestaan suuri osa niitä, jotka
ovat lopettaneet käytön, mutta joiden elämä,
teot, ajatukset ja tunteet vielä viittaavat siihen,
että heidän elämäntapansa on alkoholikeskei-
nen. Ovatko nämä ihmiset raittiita sanan var-
sinaisessa merkityksessä?

Tämä kaikki viittaa siihen, että raittius on
selkeästi erotettava alkoholikeskeisestä elä-
mäntavasta. Raittiutta voidaan kutsua vaik-
kapa ei-alkoholikeskeiseksi elämäntavaksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että niiden ihmisten
elämä, joita voidaan sanoa raittiiksi, rakentuu
ja jäsentyy mielekkäällä tavalla jonkin muun
asian kuin alkoholin käytön varaan. Toisin
sanoen raittiutta ei määritellä alkoholin käy-
töstä käsin, vaikka raittiuteen kuuluukin alko-
holin käytöstä pidättäytyminen. Raitista elä-
mää viettävä ei mittaa elämäänsä "alkoholimi-
talla".

Raittius-käsitteen rinnalle on tuotava absti-
nenssin käsite. Näitä käsitteitä yhdistää se, että
kumpikin sisältää alkoholin käytön lopettami-
sen. Mutta ne eroavat suhteessaan alkoholikes-
keiseen elämäntapaan: abstinenssi on osa alko-
holikeskeistä elämäntapaa. Abstinenssi on
"kuivuutta" ja "pakkoraittiutta". Vaikka abs-
tinenssia noudattava ihminen ei käytäkään
alkoholia, hänen elämänsä rakentuu alkoholi-
keskeisesti. Hän mittaa elämäänsä "alkoholi-
mitalla".

Kohtuuttomasti ja hallitsemattomasti alko-
holia käyttävien lisäksi alkoholikeskeisen elä-
mäntavan piiriin on luettava myös osa niistä
ihmisistä, jotka käyttävät alkoholia kohtuulli-
sesti, hallitusti ja vastuullisesti. He osaavat
pitää kiinni rajoistaan, mutta alkoholin käyttö
muodostaa silti keskeisen elementin heidän
elämäntavassaan.

Joudumme toteamaan, että alkoholikeskei-
sen elämäntavan käsite ei ole selkeä. Edellä
oleva anallysi viittaa siihen, että sitä ei voida
tyhjentävästi määritellä alkoholin käytön hal-



RAITTIUS ABSTINENSSI

KOHTUUTON
ALKOHOLIN
xAyrrö

Kaauio 2. Alkoholismia koskevat keskeiset käsitteet näkymä johtuu nähtävästi siitä, että juodes-
saan hallitustikin alkoholisti saa jatkuvasti
muistutuksia alkoholikeskeistä elämäntapaa
ylläpitävistä kokemuksistaan. Mikään mekaa-
nisesti opeteltu tekniikka ei pysty murtamaan
alkoholistin kokemismaailman ja elämäntavan
välistä vuorovaikutteista suhdetta (vrt. Halo-
nen 1987).

Tarkoitamme toipumisella siten siirtymistä
raittiuteen. Niinpä suljemme keskustelun koh-
tuukäytön opettelemisesta tämän artikkelin
ulkopuolelle, vaikka edellä kuvattu alkoholis-
min vaikutustasomalli ja alkoholikeskeisen elä-
mäntavan analyysi tarjoaisivatkin teoreettisia
lähtökohtia siihen. Käsityksemme mukaan on
nimittäin olemassa ihmisiä, joilla alkoholisoi-
tuminen on edennyt niin pitkälle, että kohtuu-
käyttöön ohjaaminen osoittaa vastuuttomuutta
ja epärehellisyyttä heitä kohtaan.

Kokonaisaaltaisen hoödon kösite

Ideaalisesti ajatellen hoidollisten ja kuntout-
tavien toipumista tukevien elementtien tulisi
liittyä saumattomasti yhteen tähtäyspistee-
nään kokonaisvaltainen toipumisprosessi. Sel-
laisen utooppisen terapeuttisen yhteisön idea,
joka ottaa todesta ihmisen kaikki olemismuo-
dot - alkaen yhteisen ruokavalion noudatta-
misesta ja yhteisön jäsenten sitoutumisesta
yhteiseen alakulttuuriin - tulee lähelle traditi-
onaalisen luostarilaitoksen toimintaa. Tämä
saattaisi olla kuitenkin lähinnä vaihtoehtoisen
päihdetyön tehtäviä, esimerkiksi jonkin hen-
gellisen yhteisön. Virallinen päihdehuolto voi
toiminnallaan toki sallia ja suosia tällaisten
yhteisöjen perustamista.

Edellä kuvatun kaltainen alkoholismin vai-
kutustasomallin tarkastelu nostaa selkeästi
esille lähinnä kolme vaikutustasoa, joihin tulee
kiinnittää erityistä huomiota toipumisen hoi-
dollisessa elementissä. Nämä ovat psykologi-
nen, sosiaalinen ja eksistentiaalinen taso.
Nämä vaikutustasot ovat kiinteässä vuorovai-
kutussuhteessa keskenään. Ne ovat myös
lähempänä ihmisen subjektiivista kokemis-
maailmaa kuin muut vaikutustasot. Siten
niissä tapahtuvat muutokset ovat avainase-
massa toipumisen kannalta.

Useimmat ihmiset ovat riippuvaisia sosiaali-
sesta lähiympäristöstään. Alkoholistin koh-
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Katkoviivalla on esitetty alkoholikeskeisen elämäntavan
piiri.

linnan perusteella (ks. kaavio 2). Sitä ei voi
mitata esimerkiksi juodun alkoholimäärän
avulla. Ehkä parhaiten se voidaan käsittää
"fenomenaalisesti", ihmisen kokemisma ailmaa
eksistentiaalisesti jäsentävänä. Alkoholikeskei-
nen elämäntapa antaa alkoholistin kokemis-
maailmalle merkityksen ja mielekkyyden.
Kokemismaailma vaikuttaa puolestaan elä-
mäntapaan psyykkisiä toimintoja ja sosiaalisia
suhteita muokkaavasti.

Alkoholikeskeisestä elämäntavasta käsin
voimme tarkastella toipumisprosessin eri ele-
menttejä ja päämääriä. Käsittääksemme koh-
tuullisesti ja hallitusti juovan ihmisen hakeutu-
minen esimerkiksi katkaisuhoitoon on harvi-
naista. Vasta kun juominen on saavuttanut
kohtuuttomat mitat, ihminen saattaa kokea
tarvitsevansa apua. Katkaisuhoidon - toipu-
misen kuntouttavan elementin - avulla saa-
vutettu abstinenssi on kuitenkin jatkuvasti ris-
tiriidassa asianomaisen elämäntavan kanssa.
Näin ihminen on vaarassa palata tuon elämän-
tavan kanssa sopusoinnussa olevaan käyttäyty-
mismalliin - 

juomiseen. Sillä ei ole merki-
tystä, palaako hän ensin hallittuun alkoholin
käyttöön. Hallittu alkoholin käyttö on vain
lyhvt välivaihe alkoholistin siirtyessä uudelleen
kohtuuttomaan juomiseen. Tämän uskomme
pätevän myös silloin, kun alkoholistille on hoi-
don yhteydessä opetettu hallitun juomisen tek-
niikkaa - hallitun juomisen vaihe on tällöin
vain pitempi üor on). Tämä "lohduton"
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dalla tuo lähiympäristö on kokenut alkoholisoi-
tumisen myötä useimmiten radikaalin muutok-
sen. Siitä on tullut luonteeltaan alkoholin käyt-
töä suosiva. Toipumisen kannalta on siten tär-
keää, että alkoholistin sosiaalinen lähiympä-
ristö kokee jälleen radikaalin muutoksen -tällä kertaa toipumista suosivaan suuntaan.
On myös huomattava, että alkoholistin sosiaa-
listen taitojen yhtenä "käyttövoimana" on ollut
alkoholi. Toipuvan alkoholistin on siis opetel-
tava uudestaan, kuinka menetellä raittiina
sosiaalisessa lähiympäristössään.

Psykologisella tasolla käyttäytymistä sääte-
levien kognitiivisten ja emotionaalisten proses-
sien orientoituminen uudelleen on ehkä ratkai-
sevan tärkeää. On mielenkiintoista havaita,
että kognitiivinen käyttäytymisterapia antaa
sijan ihmisten uskomuksille ja vastuullisuu-
delle omista valinnoistaan. Siten kognitiivisesti
orientoitunut terapia lähenee osaltaan koske-
maan myös eksistentiaalista vaikutustasoa.
Kuten Nils Holmberg toteaa, kognitiivisen
lähestymistavan vaarana on se, että alkoholisti
rakentaa terapian antamista aineksista entisen,
pakonomaisen ajattelunsa tilalle uuden,
samalla tavalla pakonomaisen ajattelustruk-
tuurin (Holmberg l9B4).

Parhaimmillaankin sosiaalisella ja psykolo-
gisella tasolla tapahtuvat muutokset ovat aino-
astaan kokonaisvaltaista toipumista hoidolli-
sesti tukevia elementtejä. Niiden tehtävänä on
osaltaan rakentaa toipuvan alkoholistin ympä-
rille suojamuureja, joiden tarkoituksena on
varmistaa toipumisprosessin eteneminen -ehkäistä siis retkahtaminen.

Sosiaalisella ja psykologisella tasolla tapah-
tuvien toipumista varmentavien muutosten
ongelmana on kuitenkin se, että ne saattavat
muodostua alkoholistin uudeksi henkiseksi
vankilaksi. Tällöin ne vain pitkittävät absti-
nenssivaihetta tai hallitun juomisen kautta.
Tämä tarkoittaa sitä, että ne saattavat estää
alkoholistia kohtaamasta todellisuutta. Sosiaa-
lisista ja psykologisista suojamuureista saattaa
muodostua pelkkä eloonjäämisstrategia, jolloin
elämän mielekkyys saattaa kadota näköpii-

ristä. Elämän kokeminen mielekkääksi ja sen
aktiivinen hallinta ilman viinaa on asetettava
kokonaisvaltaisen toipumisen tähtäyspisteeksi.

Kokonaisvaltaisen toipumisen päämäärä,
siirtyminen raittiuteen, on mahdollista saavut-
taa ainoastaan eksistentiaalisella tasolla tapah-
tuvan muutoksen kautta. Muutokset sosiaali-
sella ja psykologisella tasolla saattavat osal-
taan tukea ihmisen kokemaa eksistentiaalista
muutosta. Tuo eksistentiaalinen muutos siirtää
elämän mielekkyyden pois alkoholikeskeisyy-
destä. Muutos on selitettävissä siten, että alko-
holisti saa kokemismaailmaansa uusia ainek-
sia, jotka ovat vastakkaisia entisiin, alkoholi-
keskeistä elämäntapaa ylläpitäviin kokemis-
maailman aineksiin nähden. Uusista kokemuk-
sista ja niiden saamista tulkinnoista rakentuu
uusi, raitis ja mielekäs elämäntapa. Korostet-
takoon, että kokemukset eivät automaattisesti
saa aikaan tuota eksistentiaalista muutosta;
edellytyksenä on pidettävä sitä, että alkoholisti
on syvästi tietoinen omasta elämäntavastaan ja
sitä ylläpitävistä eksistentiaalisista kokemuk-
sista ja että hän kykenee uusien kokemusten
tulkinnassa asettamaan ne vastakkain entisten
kokemusten kanssa.

Siten kokonaisvaltaisen hoidon ja toipumi-
sen ytimeksi muodostuu eksistentiaalisella
tasolla koettu muutos. Toipumisen ytimenä on
hoito - hoidon ytimenä on ihmisen kokema
eksistentiaalinen muutos.
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English Summary

, Veli Matti Helmönen - Kal,onto Koskzla - Jouni
Sörtüö: Alhoholismin taikutustasot ja toipumönen
(Leoels of effects on olcoholism and recoaery)

An anthropological approach to detoxication is central
to the interpretation of alcoholism. Our concept of man
determines not only our interpretation o[ alcoholism but
also the practical solutions to be used in detoxication.

The various factors allecting alcoholization of the indi-
vidual can be used to construct a model of the dillerent
levels ofeffects. These different levels included l) the bio-
chemical, 2) the psychological, 3) the existential, 4) the
social, 5) the societal and 6) the cultural levels. These
levels can be appraised on the basis of their objectivity
and subjectivity on the one hand and on the basis oftheir
degree of communality or individuality on the other. The
more subjective and individual the level, the more central
it is from the viewpoint of the recovering alcoholic, and
the greater the room for action by the individual in
bringing about recovery. Correspondingly, the more
objective and communal the level, the more meaningless
will the eflects ofchanges in that level be from the point of
view ofthe alcoholic.

Recovery requires changes in the various levels of

effect. These changes can be divided into therapeutic and
rehabilitative categories. The more subjective and indi-
vidual the character of recovery, the more therapeutic it
is. Reciprocally, the more communal and objective the
character of recovery, the more it involves rehabilitative
elements at the expense of the therapeutic.

Therapeutic and rehabilitative measures should mesh
seamlessly together to produce a holistic form of recovery.
The purpose of the rehabilitative or, in other words, the
objective aspects of treatment should be to support
therapeutic measures.

Recovery can only succeed through changes on an
existential level. Therefore, legislation regarding alcohol
rehabilitation should require therapeutic treatment
which supports the alcoholic in his own efforts to diag-
nose his situation. Accordingly, detoxication elforts in the
field can demand that the alcoholic shows a degree of self
motivation towards the treatment. Changes on the exis-
tential level, therefore, form the basis for holistic treat-
ment and recovery. Recovery relies on treatment, and
treatment is based on an existential change in the indi-
vidual.
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