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Addiktio oli tuntematon käsi-
te 1970-luvun Suomessa. Sitä 
ei tunne Raittius- ja alkoholi-
asiain tietokirja vuodelta 1971, 
ei lääketieteellinen lehdistö eikä 
Kettil Bruunin kirja ”Alkoho-
li: käyttö, vaikutukset ja kont-
rolli”, samoin vuodelta 1971. 
Riippuvuus jälkimmäisessä kyl-
lä esiintyy. Bruun toteaa, ettei 
riippuvuus ole kovin käyttö-
kelpoinen käsite, koska olem-
me riippuvaisia hyvin monista 
asioista. Siksi hän ei käytä tätä 
käsitettä, vaikka Maailman ter-
veysjärjestö WHO sitä suositte-
leekin.

Suomessa toki oli 1970-lu-
vulla juoppoja ja huumeiden 
käyttäjiä. Heitä nimitettiin al-
koholisteiksi ja narkomaaneik-
si. Käsitteet addiktio ja riippu-
vuus ovat ulkomaista tuontita-
varaa. Käsitteet vastaavat likipi-
täen toisiaan, vaikka ulkomail-
la on paljon riidelty siitä, kum-
paa sanaa olisi parempi käyt-
tää. Addiktio on sanana vanha, 
mutta sen merkitys on muuttu-
nut vuosisatojen varrella. An-
tiikin roomalaisilla se merkit-
si orjan tai huutokaupatun ta-
varan saantoa. Sittemmin ylei-
nen merkitys oli omistautumi-
nen jollekin asialle tai harras-
tukselle. Vasta paljon myöhem-
min syntyi erityismerkitys Eng-
lannissa ja Yhdysvalloissa. Sana 
alkoi ammattipiireissä tarkoit-
taa hallitsematonta juoppoutta. 
Websterin englannin kielen sa-
nakirja vuodelta 1968 mainitsee 
ohimennen, että tämänkaltai-
nen negatiivinen sivumerkitys-
kin on sanalla olemassa. Nykyi-
sin nimellä Addiction ilmesty-

vä tieteellinen lehti oli vuoteen 
1946 saakka nimeltään British 
Journal of Inebriety. Inebrie-
ty tarkoittaa juoppoutta. Joku 
voisi tutkia merkityksen muun-
tumisten historiaa tarkemmin. 
Mutta vaikka sana addiktio 
näyttää saaneen nykyisen mer-
kityksensä varsin myöhään, niin 
sekin on alkanut tuntua joissa-
kin piireissä vanhanaikaiselta ja 
leimaavalta. Uudistushaluiset 
saivat uitettua WHO:n tauti-
luokituksen yhdeksänteen tar-
kastettuun painokseen käsitteen 
alkoholiriippuvuus (englannik-
si alcohol dependence) 1970-lu-
vun lopulla. Seuraavaan pai-
nokseen saatiin mukaan joukko 
laittomiiin huumeisiin liitty-
viä riippuvuuksia 1990-luvulla. 
Nyt osa uudistajista on alkanut 
katua ja vaatii yhdysvaltalaisen 
mielenterveyshäiriöluokituksen 
tekeillä olevaan versioon DSM-
5 korvaavaksi käsitteeksi sanaa 
addiktio riippuvuuden tilalle ja 
haluaa laajentaa sen koskemaan 
alkoholin ja huumeiden lisäksi 
uhkapelaamista.

Matilda Hellman kuvaa väi-
töskirjassaan sitä, miten käsitys 
addiktioista on muuttunut Suo-
messa vuosien 1968−2006 ai-
kana. Tehtävä on hankala, kos-
ka käsite addiktio yleistyy Suo-
messa vasta aineiston alkuvuot-
ta myöhemmin. Suomalaiseen 
tautiluokitukseen ensimmäi-
nen addiktioksi katsottava häi-
riö − alkoholiriippuvuus − il-
mestyy vuonna 1987. Pulman 
Hellman ratkaisee etsimällä ai-
neistostaan kuvauksia, jotka so-
pivat addiktion nykymerkityk-
seen: puhetta jatkuvasta, toistu-

vasta, ongelmallisesta ja hallitse-
mattomasta käytöksestä.

Aineisto on poimittu Helsin-
gin Sanomista (HS). Joka toi-
sesta vuosikerrasta on valittu sa-
tunnaisesti kolme viikkoa, joi-
den lehdistä on etsitty addikti-
oita käsitteleviä osioita. Ei pel-
kästään kirjoituksista. Sarjaku-
vakin on kelvannut mukaan. 
Väitöskirjan otsikko viittaa sii-
hen, että olisi tutkittu kaikkia 
joukkoviestimiä, ei pelkästään 
HS:n sivuja.

Vuosien varrella HS:n tarjo-
ama kuva addiktiosta on muut-
tunut selvästi. Addiktio näh-
dään entistä enemmän yksi-
lön, ei yhteiskunnan ongelma-
na. Tarve selittää, mistä on ky-
se, vähenee, käsite tarjoillaan 
yhä useammin itsestään selvyy-
tenä. Addiktin kuva ei enää ko-
rosta hänen poikkeavuuttaan 
tavallisista ihmisistä, vaan ero 
on siinä, osaako tavallinen ih-
minen hallita käytöstään vai ei. 
Yhä useampia liiallisena pidet-
tyjä käyttäytymismuotoja kut-
sutaan addiktioiksi. HS:n ai-
neiston lisäksi väitöskirjassa kä-
sitellään kahden naismuusikon 
ja yhden mannekiinin päihde-
huuruisen elämän kuvauksia 
keltaisessa lehdistössä. Tulok-
set esitetään neljässä artikkelis-
sa, joista kaksi on julkaistu tie-
teellisissä lehdissä.

Tutkimus on kuvaileva. Teo-
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Usein arkea pidetään pitkäs-
tyttävänä ja tapahtumaköyhä-
nä. Arjessa samat asiat toistu-
vat samalla tavalla, ja vapaus ja 
elämykset löytyvät arjen ulko-
puolelta. Tämä käsitys on ka-
pea. Arki ei ole valmis ja py-
syvä asia, vaan se on sidoksissa 
kulttuuriin ja yhteiskuntaan ja 
muuttuu niiden mukana. Niin-
pä arjen kokeminen ja tutkimi-
nen on paljolti kiinni asenteista 
ja elämäntavasta.

Elävään ja muuttuvaan ar-
keen pääsee parhaiten käsiksi 
nojaamalla omiin kokemuksiin 
ja käyttämällä havainnollista ja 
elävää kieltä. Tämän on myös 
sosiaaligerontologian professori 
Antti Karisto tajunnut.  Karis-
to on laskeutunut akateemises-
ta norsunluutornista alas arjen 
keskelle ja kirjoittanut aiheesta 
lukuisia kolumneja Etelä-Suo-
men Sanomiin.  Nyt ne on koot-
tu kirjaksi Yksi piano vai kym-
menen lehmää?

Jo aiheiden runsaus viestii ar-
jen moniulotteisuudesta. Niitä 
ovat muun muassa toivon ja pe-
lon utopioita ja onnen etsintä, 
hyvinvointi ja hoiva, kaupunki- 
ja kesämökkielämä, katukuva ja 

arkiviihtyvyys, urheilu ja kult-
tuuri, kellot ja kalenterit sekä 
vanhuuden kammo ja kuolema.

Hyvinvointi ja onnellisuus 
ovat sanoja, joita toistellaan 
kaikkialla ja joiden oletetaan 
merkitsevän kaikille samaa. Ka-
risto kyseenalaistaa näitä selvi-
öitä ja löytää niiden takaa mo-
nia keskenään yhteensopimat-
tomia merkityksiä. Usein hy-
vinvointi tarkoittaa kymmen-
tä lehmää, eli se samastetaan ai-
neellisen vaurauden kanssa. Hy-
vinvointia syntyy kun huoleh-
ditaan yritysten toimintaedel-
lytyksistä ja annetaan talouden 
toimia.

Kuitenkin ihmisiä kalvaa tyh-
jyydentunne ja ahdistus. Kym-
menenkään lehmää ei riitä hy-
vinvoinnin takeeksi, tarvitaan 
myös ainakin yksi piano. Va-
paus, itsenäisyys, turvallisuus, 
työssä jaksaminen ja hyvä mie-
li kuuluvat myös hyvinvointiin.

Sekä tietysti onnellisuus, jos-
ta puhutaan ja kirjoitetaan vie-
lä enemmän kuin hyvinvoinnis-
ta. Myös markkinat ovat otta-
neet onnen omakseen ja tuot-
teistaneet sen. Onni samaste-
taankin usein mielihyvään, sii-

hen että tarpeet tulevat tyydy-
tetyksi. Karisto huomaa, että tä-
hän on sisäänrakennettu salaka-
vala ansa: mitä enemmän ihmi-
nen saa vaikkapa elämyksiä, sitä 
enemmän hän haluaa niitä lisää. 
Markkinoille tämä tietysti sopii, 
mutta onni jää kaukaisuuteen 
pakenevaksi kangastukseksi.

Karisto päätyy paradoksiin: 
Onni ei löydy etsimällä. On-
ni on sattuman satoa, onni tu-
lee silloin, kun siihen ei kiinni-
tä huomiota ja etsi ja tavoitte-
le sitä. Oivallusta voisi täyden-
tää toteamalla buddhalaiseen 
sävyyn, että juuri pyyteet ja tar-
peet ovat onnettomuuden läh-
teitä. Tämä tulee esiin siinä, et-
tä niiden tyydyttämisen jälkeen 
ne heräävät eloon entistä vaati-
vampina ja kyltymättömämpi-
nä. Valaistunut ei etsi ja juok-
se onnen perässä, ja juuri tämä 
pyyteettömyydestä syntyvä va-
paus ja mielenrauha ovat todel-

reettiseksi perustaksi mainitaan 
grounded theory. Se ei ole teo-
ria ollenkaan, joten sen osuvin 
suomennos voisi olla kariutu-
nut teoria. Aineistoon vain käy-
dään käsiksi, ja tulokset ja tul-
kinnat riippuvat tutkijan sosio-
logisesta mielikuvituksesta, jo-
ka osaa liittää havaintoihin mo-
niakin erilaisia teoreettisia näke-

myksiä. Ei ole teoriaa, jota koe-
teltaisiin aineiston avulla. Viite-
kehys on sosiaalista konstrukti-
onismia.

Luettavuutta heikentää epä-
looginen jäsentely. Tutkimuk-
sen tarkoitus, metodit ja tulok-
set on hajautettu moneen eri 
paikkaan. Myönteistä on, että 
väitöskirjan alussa on lyhyt tii-

vistelmä kolmella eri kielellä.
Kirjan kannessa on kuva vaa-

leansinisen, alastoman miehen 
päästä ja ylävartalosta. Tulee 
mieleen eräs yöpäivystys ja po-
tilas, kesäyön sininen ja viileä, 
jo kovasti kuollut. Sellaista voi 
tapahtua, oli addiktio sosiaali-
nen konstruktio tai ei.
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