
kiinnostuksen kohteita men-

neenä vuosikymmenenä. Myös

metodologiset kysymykset

seka alkoholipolitiikkaan ja al-
koholiin.iu muihin huumeisiin
liittyvät kysymykset ovat saa-

neel osukseen merkittävää

huomiota. Kymmenen vuoden

aikaisesta kehityksesta roi-
daan todeta. että alkoholion-
gelmia ja juomatapoja käsitt.-
leväl esitl ksel ot al vurtsien

kuluessa menettäneet suhteel-

Iista osuuttaan. Hieman yllat-
tävää voi olla, että alkoholipo-
litiikkaa ja alkoholiasent.ita
käsittelevien esitysten osuus

on pysynyt melko ennallaan,

kun sen sijaan hoitoa koskette-

levien esitysten osuus on ollut
vähenemässä. Oma-apuryhmät

seka alkoholia ja huumeila

Kansanomaisen käsityksen

mukaan jatkuva juopottelu te-

kee viisaasla tyhmän ja tyh-

mästä vielä tyhmemmän. Tut-

kijat oval päätyneel suurin

piirtein samoihin tuloksiin.
Runsas alkoholin kaytto nayt-

tää erilyisesti heikentävän niin
sanottuja eksekutiivisia funk-
tioita eli toiminnan suunnill"-
lua, säätelyä ja seurantaa. Eli
juuri niita toimintoja, jotka

ovat tehneet ihmisestä elain-
kunnan erikoistapauksen.

A lkoholistien kognitiivisten
hairioiden syiden tarkka sel-

vittely ei kuitenkaan ole help-
poa. Kyseessähän eivät ole ai-
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koskettelevat kysymykset ovat

puolestaan saaneet osakseen

Iisääntyvää huomiota. Se, että

alkoholia ja itsemurhaa koske-

vat esitykset ovat Iisääntyneet,

liittyy erityisesti tätä aihettä

koskevan projektin toimintaan

kesäsymposiumin olennaisena

osana viime vuosien aikana.

Mitcn sitlen tämänvuolista

pääkokousta voidaan luonneh-

lia suhteessa edella esitettli-
hin painotuksiin ja kehityskul-
kuihin? Juomatavat, alkoholi-
haitat, alkoholipolitiikka ja al-
koholiasenleel olirat varsin

hyvin edustettuina tänäkin

vuonna. Myös melotlulogiset

klsymyksel. naiset ja nuoriso

samoin kuin alkoholi ja muut

huumeet olivat hyvin esilla.
Myos paikallistason toimintaa,

noastaan etanolin välittömät
vaikutukset keskushermos-

toon. Erilaisilla valillisilla te-

kijtiilla on vähintään yhtä suuri

merkitys. Esimerkiksi mak-

savauriol ja rerenkiertohäiriöt
vaikuttavat myös keskusher-

moston toimintaan. Alkoholis-
tinen elämäntapa lienee kui-
tenkin suurin riski. Se sisältaa

monia vaaroja: tapaturmia,

tappeluja. yk"ipuolista ravin-
toa ja runsasta tupakointia.

Syiden ohella myös seurauk-
sel jää\ät monesti havailse-

malla. Se johluu seuraavista

kulmesta seikasta. Ensinnä-

kin, itsehoito ei kuulu alkoho-

oma-apua ja hoitoa kasiteltiin
useammassa esityksessä. Ko-

koukse'sa kititeltiin mriis
kahden esityksen voimin alko-
holin kohtuukäyttöön mahdol-

lisest i liittl viä l.rryevdellisesti

hyödyllisiä vaikutuksia; kah-
dessa paperissa oli teemana

ikaantyneiden alkoholin kaytto
ja kroalialaislen Dragica Koza-

rir:-Kovacicin ja Vera Folnego-

vit'-Smalcin esitl kse'lä saatiin

kosketus Euroopan nykytodel-
lisuuteen. Siina kasiteltiin al-
koholistien hoitoon ottoa sodan

aikana Kroatiassa ja keskus-

teltiin muun muassa sotakoke-

musten ja tappamisen vaiku-
tuksesta alkoholisteihin.
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listiseen elämäntapaan. Toi-

seksi, ter-veydenhuolto ei lii-
emmin rakasta näitä ihmisia.
Kolmanneksi, neuropsykologi-

nen asiantuntemus ei sisälly

suomalaiseen paihdehuoltoon.

Jos joku asiakas ei pysy muka-

na hoitoryhmän rauhrlissa.
seuraaralla kerralla hänet si-
joitetaan perushoito-osastolle
ja silla siisti.

Siinä prologi arviooni Juhani
Vilkin julkaisusta "Toiminnan
ohjelmoinnin neuropsykologi-

set hairiöt". Kyseessä on koos-

te kuuden vuoden aikana

HYKS:n neurokirurgian klini-
kassa tehtll istä lutkimuksista.
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Vilkin tavoitteena on rakentaa
r lein"n leoreeltinen malli toi-
nrinnan ohjelmoinnista sekä

kehittaa siihen perustuva tut-
kimusmetrxliik ka.

Julkaisun alussa on katsaus

otsalohkovaurioita koskevan
tutkimuksen menneisyyteen.
Se ttn tieteenhisloriallisesti
varsin opettar ainen tarina.
Suuri osa alan vanhemmasta

aineistosta on peräisin henki-
Ioilta, joiden «rtsalohkojen yh-
te1k.iä airojen muihirr osiin
katkaistiin kirurgisesti.'l'ata
lobotomiaksi kutsuttavaa me-
nettelyri k11 tettiin yleisesli
1940- ja 1950-luvulla psykiat-
risten häirit;iden, esimerkiksi
tuskaisuuden ja nrasenlurrei-

suud"rr, hoirlossu. l.eikkuus toi

lrelpotusla näihin oireisiin
rnutta aiheutti samalla uuden
oirerhtvmün. johon kuuluival
muun muassa aloitekyvyttit-
m11s. rälinpilänrältömrys ja
lyhvtjänteisvys. Sittemmin sitä
on alettu kutsua otsalohko-
syndroomaksi.

Otsalohkovaurioiden psyvk-
kisten vaikuluslen tutkiminen
.i ole helppoa. Alan leoreelli-
set mallil eivät lleensä,rle riit-
tävän tarkkoja tutkimusmene-
telmien kehittamiseksi.
Useimmat otsalohkotestit on

loydetty pikemminkin sattu-
malta kuin johrlonmukaisen

kehittamistyön tuloksena.
Vilkki on asettanut tässä suh-
teessa kunnianhimoisen ta-
voitteen: teoreettisesti perus-
teltu otsalohkotesti.

tnnen oman mallinsa esittä-
mistä Vilkki analys<ii suuren
määrän alan teoreettista ja em-
piiristä tutkimusmateriaalia.
Hän muun muassa kahlaa lapi
tunneluimmat ulsalohkoleslit
seka pohtii syitä niiden päte-
\ ) \ [een. Syrjahl ppynä mainit-
lakoon. että alkoholistien tesli-

suorituksilla on ilmeisiä yhtv-
rnäkohtia otsalohkopotilaiden
suorilusten kanssa. Vakiintu-
neisiin toimintarutiineihin pe-
rustuvat testit eivät tavallisesti
tuota kummallekaan ryhmälle
pulmia. Vaikeuksia sen sijaun
syntyy, kun ryhdytaän kaytta-
mään välittynyttä tehtävä-
orientaatiota edellyttäviä teste-
ja. Wisconsinin korttien luokit-
telutehtävä (Wisconsin Card

Sorting Test, WCST) on yksi
esimerkki trillaisesta testistä.
Seka otsalohkopotilaat että al-
koholistit ovat menestyneet
heikosti siina. Yhtalaisyydet
eivät ole jääneet alkoholitutki-
joilta huomaamatta: yksi alko-
holisl ien kognitiir isten häiriöi-
den selitysrnalleista on nimetty
{l'ontol rasaalimalliksi

Vilkin leoreettisen anulyysin
ju testikehittelyn ltlinkäsite on

oljeLmointi tiedostetuin osata-
util lein. Koska otsalohkopoti-
luitlen vaikeudet kuskevat ni-
nlenomaan toiminnan ohjel-
mointia eivätkä niinkään ope-
rationaalisia taitoja, otsalohko-
testit fitäisi suunnitella siten.
ellä nämä kak.i aspeklia v,,i-
daan erottaa toisistaan. Tämä
on vaikea pala purtavaksi. Toi-
saalta testit eivät saa olla ope-
rationaalisesti kovin mutkik-
kaita, jotta ohjelmointi saa-

daan kaivettua esille; toisaalta
jos lesti on operalionaalisesti
kovin 1 ksinkertainen. se ei

edellytä juuri ohjelmointia.
Vilkin kehittamä testausrne-

netelmä on kieltämättä kekse-
liäs. Potilas suoriltua testin
kahteen kertaan, ensin vakio-
la\oitlein ja sitten omin tavoil-
tein. Ohjelmoinnin pätevyyttä
milalaan verlaumalla suoritus-
kertojen tuloksia. Koska en-
simmäinen suorilus mittaa
operalionaalisten resurssien
tasoa ja jälkimmäinen suoritus

lisäksi vielä ohjelmointia, saa-
r.laan ohjelmoinnin osuus esille
vähentämällä jälkimmäiseslä
suorituksesta tehtävien yhtei-
nen varianssi.

Empiiriset tutkimukset,
joissa kaytettiin tällaista me-

nellellä. anloirat lupaavia tu-
Ioksia. l\4enelelmällä voitiin
erotella otsalohkopotilaat sel-
laisista potilaista, joilla oli
vaurioita aivojen takaosassa.

Molempien ryhmien potilaat
oli leikattu pääasiassa kas-
yainten poistamiseksi. Niin
ikään mielenkiintoinen tulos
oli, että aivotraumapotilailla
esiintyi ohjelmoinnin hairioita
siinäkin lapauksessa" että vau-
riot eirät sijainneet aivojen
etuosassa. Se lienee .johtunut
otsalohkojen yhtel ksi*n vauri-
oitumisesta. Voisiko osa alko-
holistien eksekutiivisista hai-
riöistä selittya samalta pohjal-
ta? Alkoholisteillahan on kes-
kimäärin monikertainen määrä

aivolraumoja muuhun väes-

töön verrattuna.
Testausmetodiikka herättää

myös vastar äitteilä. Ensinnä-
kin, rakiotaruitlein suorileilu
testaus ei mittaa pelkästään
operationaalisia taitoja, vaan

siihenkin sisältyy testin tehtä-
värakenteesta ja testattavan
lähtötasosta riippuen vaihtele-
va määrä ohjelmointia. Toisek-
si. testeini kä1 tett t Corsin
kuutiot ja WAIS:n merkkikoe
ovat tehtävärakenteeltaan eh-
kä liiankin yksinkertaisia.

Vilkki pohtii julkaisunsa lo-
pussa loiminnan ohjelmoinnin
hairiOistä kärsivien potilaiden
kuntoutusta. Se on luonnolli-
sesti paljon vaikeampaa kuin
operationaalisten taitojen häi-
riöistä kärsivien potilaiden
kuntoutus. Vaativat kuntoutus-
muodot edellyttävät kuntoutu-
jan omaa kykyä asellaa pää-
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määriäja keksia keinoja niiden
saavuttamiseksi. Sama ongel-

ma on nähtävissä myös alkoho-

listien hoidossa, sillä monet te-

hokkaiksi havaitut hoitomene-

telmäl perusturat pitkalti asi-

akkaan metakognitioon. Siinä

tapauksessa, että asiakkaalla

on puutteita näissä taidoissa.
joudutaan elenemään hlvin
pienin askelin. Tällainen työs-

kentely asellaa suuria vaati-

muksia myös hoitotyt;ntekijal-
le.

Vilkin julkaisu ei ole mikään

kansanpainos. Esimerkiksi

Ihminen matkustaa sekä ajassa

että paikassa. Siksi matkoja

voidaan elää ja eletään muis-

loissa. Oslelluina tuliaisina,
lähelettyinä korlleina. olettui-
na ralokuvina tai tietoisemmin

tehtyinä nrulkakurauksina.
eräänlaisina kokemusten loki-
kirjoina. Kai juuri siksi tahan

kaikkeen liittll aina enemmän

tai vähemmän romantiikkaa
vähän samaan tapaan kuin
vanhoihin koskettaviin valoku-
r iin. Niissä on jotain naiivia.
hyr in helllttärää.ja ehkäjuuri
siksi niite hairahtuu pitämään

totena, lorlellisena kuvana ai-

kakaudesta ja sen elämisen ta-

vasla. Tuon kaiken yhdistressä

lukijan edessä voi olla vaikka-
pa Hilpi Sauren ja Liisi Huhta-
lan kc,kuanta kirja "Sinisen ju-
nan ikkunasta". Kirja koostuu

paihdehuollon tvöntekijöiden
voi olla vaikeata ymmärtää,

miten se liittyy heidan työhön-

sa. Eihan siinä ole sanaakaan

alkoholismista. Julkaisun ide-
oiden kääntäminen paihde-

huoll,,n kielell. edellyttäisi
melkoista ohjelmointipanosta.

postik«rrteista, kirjeistä, mat-

kujutuista. henkili;kohtaisista
muistiinpanoista, joita ovat lä-
hetelleet suomalaiset kirjaili-
jat ja taiteilijat matkoiltaan

Euroopassa ennen toista maa-

ilmansotaa.
Silloin matkustaminen oli

jonkin rerran hankalampaa ja

sosiaalisesti erottelevampaa

kuin tänä päivänä. Sosiaalisen

erottelun pelkistää "kaikkien
matkaskribenttiernme äiti".
maailmanmatkaaja 0lavi Paa-

r olai nen 19.4.1928 päi vätvssä

kirjeessä isälleen: "Kiitos, ra-

kas Pappa. rahoistal Hataan-

nyin pyytämään aivan liikaa."
Rahvaalla ei ollut varaa mat-

kuslau. Se oli ylitellrt rajoja

Iahinna sotilaina tai oppipoiki-
na. nrulla ei r i.lä ns. luristeinu,
mikä olisi vaatinut sekä vapaa-

Hoitotyt;nteki.jät tarvitsisivat
kaikkein ensimnräiseksi prak-
t isen oppaan. jossa sel vileliän.
miten tällaiset vaikeudet tun-
nistetaan ja mita sitten teh-
(läan.
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aikaa että rahaa. Matkustami-
nerr oli eluoikeus. Ja lätä eluoi-
kpx11s 

- 
vailla mussojen pai-

netta - tuntuvat ns. massatu-

rismikriitikot tänä päivänä ha-

muavan "laatuna" massamat-

kailun "pinnallisuuden" si-
jaan.

Joka tapauksessa käsillä
oler au kirjaa lukee ja sen r ie-

hättävaa, nostalgista nrm. kor-

teista, rnatkakuvista ja piirrok-
sista koostuvaa kuvitusta selai-
lee kuin r anhaa sallumalta vin-
tin kätköistä löytynyttä per-

healbumia. Ehkä sillä erotuk-
sella, että matkustamisen "hur-
man" ohella tähän "perhealbu-
rniin" piirtyvät mvös matkusta-

misen synkemmät sävyt: han-

kaluudet, koti-ikävä, musta-

sukkaisuus, rahahuolet jne.

Aineistosta ainakin toden-
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