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ATKOHOTISTIN TAHEISET

Pyrin tässä artikkelissa antamaan yleiskuvan

alkoholistien laheisia koskevasta tutkimuk-

sesta. Psykologian, psykiatrian ja laaketie-

teen alan ja kliinisiin aineistoihin pohjaavat

tutkimukset j äävät tässä katsauksessa vähem-

mälle huomiolle, ja lisäksi ulkopuolelle jäävät

kokonaan perheenjäsenten hoitoa käsittele-

vät tutkimukset. Perheitten hoidosta Pohjois-

maissa on vastikään ilmestynyt katsaus

(Haugland & Rosenqvist 1993).

Otan aluksi esille vanhempia näkökulmia,

joiden rajallisuus on nykyisin jo kaynyt sel-

väksi (Orford 1984, 109-110). On hyödyllis-

tä selventää, millaisen historiallisen kehityk-

sen keskustelu on käynyt läpi, sillä voidaan

olettaa vanhempienkin mallien edelleen vai-

kuttavan ihmisten käsityksissä ja hoitoteori-

oissa.

HÄIRIINTYNYT PERSOONAI.TISUUS TAI

STRESSAANTUNUT UHR,I

Ennen vuotta 1960 tehdyn englanninkielisen

tutkimuksen taustalla vaikutti yleisesti ajatte-

lutapa, jossa alkoholistin perheenjäsen näh-

tiin persoonallisuudeltaan häiriintyneenä

(Orford 1984, 109). Tutkimus keskittyi lahes

kokonaan juovan miehen ja hänen vaimonsa

väliseen suhteeseen. Oletettiin, että alkoho-

listin vaimot tuntevat vetoa alkoholisteihin ja

pysyvät yhdessä aviomiestensä kanssa omien

persoonallisuuspiirteittensä vuoksi. Vaimolla

oli ehka ylenmääräinen tarve kärsiä, kontrol-

Ioida, rangaista, tai hän oli kovin päättämätön

(Whalen L953,63444f). Malli rajoittui pari-
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suhteeseen ja pohjautui vahvoihin ennakko-

oletuksiin.
Stressaantunut uhri -perspektiivi syntyi

edellisen mallin vaihtoehdoksi, ja siinä pyrit-

tiin suhtautumaan perheenjaseniin vähem-

män syyttelevästi. Tässä ajattelussa mukaan

saatiin myös perheen lapset (Cork 1969; Wil-

son & Orford I97B). Juominen aiheuttaa per-

heenjäsenille pysyvän stressitilan, joka tuo

mukanaan erilaisia negatiivisia vaikutuksia

heidan terveyteensä ja elämän hallintaansa'

Tämän stressin ilmenemistä ja hallintaa ku-

vattiin tutkimuksilla.

Jim Orfordin ja kollegojen tutkimuksissa

keskeinen käsite on "coping". Tämän näkö-

kulman taustalla on ensinnäkin tieto siitä, että

alkoholistin perheenjäsenten oma terveys ja

hyvinvointi on pitkän päälle uhanalainen.

Heidan reaktioittensa voi ymmäftää olevan

reagointia juomisen aiheuttamaan stressiin'

Toinen tausta-ajatus on, että ajatellaan per-

heenj äsenten reaktiotavoilla olevan vaikutus-

ta siihen, miten juojan ongelma kehittyy. Jot-

kut reaktiotavat oletetaan juomisongelman

kannalta myönteisiksi, toiset kielteisiksi.

Näissä tutkimuksissa on etsitty profiileja per-

heenjäsenten reaktiotavoille ja etsitty vasta-

usta eri tapojen tuloksellisuudelle juomisen

muuttumisen kannalta. Tuloksien erittelyä

haittasi mm. se, että reaktiotapojen määrä oli

suoraan yhteydessä juomisen määrään. Toisin

sanoen mitä suurempia ongelmat ovat, sitä

enemmän perhe on joutunut yrittämään erilai-

sia konsteja, ja täten eri toimintatapojen "tu-

loksellisuudesta" on vaikea sanoa mitään (Or-

ford & al. 1975).
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PERHE SYSTEEMINA

Alkoholistiperhettä systeeminä tarkasteleva
suuntaus on l98O-luvun vaihteessa kehitty-
nyt yleisten systeemiteorioiden sovellus
(Steinglass l9B2). Perhe käsitetään tässä ajar-
telussa toisistaan riippuvaisten osien jaka-
mattomaksi systeemiksi, joka pyrkii homeos-
taasin periaatteen mukaisesti aina vastusta-
maan muutosta ja palautumaan tasapainoon.
Yhden perheenjäsenen ongelmien syy ei sys-
teemisessä mallissa paikannu yksilöön vaan
on osa kokonaisuutta. Ajattelu sisältää ole-
tuksen, että juomisella voi olla perheeseen
myös sopeuttavia vaikutuksia, koska juomi-
nen sallii kanssakäymisen tai perheprosessit,
jotka eivät toteudu muuten kuin yhden per-
heenjäsenen juodessa. Esimerkiksi juova per-
heenjäsen ei kommunikoi muitten kanssa
lainkaan muuten kuin humalassa, tai muut
perheenjäsenet rentoutuvat ainoastaan sil-
loin, kun juova henkilö on poissa kotoa.

Erilaiset juomistyylit tuottavat myös erilai-
sia vaikutuksia perheen systeemissä. Ame-
rikkalaisten perheiden keskuudessa tehty tut-
kimus osoittaa, että jatkuvasti juovien ja kau-
sijuojien valilla on joukko eroavaisuuksia sii-
nä, miten juominen vaikuttaa perheen elä-
mään (Leonard 1990, 238).

Tähän tarkastelutapaan liittyy myös sen tut-
kiminen, miten perhe "mahdollistaa" juomi-
sen. Mahdollistaminen on kliininen käsite,
joka on tullut voimakkaasti mukaan kuvaan.
Mahdollistamisella tarkoitetaan näissä tutki-
muksissa mm. sitä, että perheenjäsenet suo-
jaavat juojaa juomisen seuraamuksilta hoita-
malla hänen tehtäviään, salaamalla juomista
työnantajalta tai hoitamalla juojan taloudelli-
set velvoitteet (Leonard 1990, 22O).

PERHEENJASENTEN TITANNE JA

tr^ÄAnlrrelvN pRosEssl

Osassa tutkimuksia on kiinnostuttu ennen
kaikkea perheenjäsenten omasta kokemuk-
sesta. On haluttu ymmärtää heidän elämäänsä

osana pitkään kestänyttä erikoislaatuista per-
hetilannetta.

Kun potilasaineistoissa näkökulma on
usein poikkileikkausmainen, ymmärtävällä
otteella tehdyissä haastatteluissa korostetaan
sita pitkaa tiedollista ja emotionaalista pro-
sessia, jonka perheenjäsenet käyvät lapi. per-

he joutuu tilanteeseen asteittain ja tulee jo
tästäkin syystä osalliseksi juojan elämisen
prosessia sitä itse milloinkaan tietoisesti va-
litsematta.

Varsinainen klassikko on jo 1950-luvulla
ilmestynyt Joan Jacksonin turkimus (1956)
perheenjäsenten sopeutumisesta alkoholis-
min tuomaan kriisiin. Haastateltuaan kolmen
vuoden aikana 50 Al-Anonissa mukana ollut-
ta alkoholistin vaimoa Jackson kehitti funk-
tionaalisen teoriansa.

Teorian mukaan perhe kulkee 7-vaiheisen
prosessin kautta, jonka aikana tapahtuu rooli-
en uudelleen määrittely, perheen hajaantumi-
nen ja uudelleen organisoituminen. Ongelmat
lisääntyvät vähitellen, ja perheenjäsenten vä-
liset suhteet heikkenevät. Toisessa vaiheessa
perhe eristäytyy sosiaalisesti, elämä alkaa
pyöriä juomisen ympärillä, vaimo kokee ole-
vansa voimaton ja puolisoiden väliset ristirii-
dat karjistyvät. Lapsilla ilmenee tunne-elä-
män häiriöitä. Kolmannessa vaiheessa perhe
lakkaa yrittämästä vaikuttaa juomiseen ja
keskittyy elämään päivän kerrallaan välttäen
kaikkia pitemmän aikavälin tavoitteita. Vai-
mo alkaa kantaa huolta omasta terveydestään
ja suree kyvyttömyyttään muuttaa tilannetta.
Neljännessä vaiheessa vaimo ottaa perheessä
määräävän aseman ja juoja näyttäytyy säälit-
tävän lapsen hahmossa. Vihamieliset tunteet
vähenevät ja sääli ja suojelu tulevat tilalle.
Vaimon itsetunto alkaa palata. Viidennessä ja
kuudennessa vaiheessa vaimo eroaa miehes-
tään ja perhe organisoituu äidin ympärille il-
man juovaa miestä. Seitsemännessä vaihees-
sa mies raitistuu ja perhe kohtaa uusia ongel-
mia pyrkiessään palauttamaan miehelle ha-
nen alkuperäisen roolinsa perheessä. Luon-
nollisesti kaikki perheet eivär kulje kaikkien
vaiheiden läpi, vaan esimerkiksi kuolema tai
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lopullinen ero voi katkaista prosessin tai per-

he jaa pitkiksi ajoiksi yhteen vaiheeseen.

Jacksonin tutkimus tehtiin aikana, jolloin

avioero oli huomattavasti harvinaisempi kuin

nykyään.

Jacqueline Wisemanin tutkimus "The other

half' ja Ramona M. Asherin tutkimus 'o'Wom-

en with alcoholic husbands" jatkavat Jack-

sonin luomasta näkökulmasta. Nämä molem-

mat amerikkalaiset tutkimukset lähtevät sym-

bolisen interaktionismin teoriasta ja pyrkivät

ymmärtävällä otteella erittelemään perheen-

jäsenen kokemusta. Wisemanin tutkimus on

suomalaisten kannalta siinä suhteessa erityi-

sen kiinnostava, että hän vertaa kirjassaan

suomalaisia ja amerikkalaisia naisia. Huoli-

matta yhteiskuntien eroista naiset molem-

missa maissa kuvaavat tilannettaan melko sa-

malla tavoin (Wiseman t99l). Wiseman erit-

telee vaimojen "määrittelyuria" eli sitä pro-

sessia, jonka aikana heille selviaa, että mie-

hen ongelma on nimeltään alkoholismi. Seu-

raavana hahmottamisen tehtävänä naiset erit-

televät alkoholismin mahdollisia syita, ja syi-

den paikallistaminen muodostuu osaksi hei-

dän omaa copingiaan eli sopeutumistaan ti-
Ianteeseen. Esimerkiksi vaimo ottaa kantaa

siihen, onko puolisoiden suhde tai vaimon

kayttaytyminen mahdollisesti osasyynä toisen

juomiseen. Kolmas määrittelyprosessi koskee

sitten vaimon ja miehen suhdetta sekä sen

muuttumista ja naisen itsekuvaa (Wiseman

1991, 5). Wiseman tarkastelee myös, miten

vaimot onnistuvat auttamaan ongelmajuojaa

tai estämään ongelman kehittymisen entistä

pahemmaksi.
Myös Asher lähtee symbolisen interaktio-

nismin nakökulmasta. Hän jaksottelee nais-

ten kokemusten määrittelylle nelj a uravaihet-

ta: ongelman varhainen identifiointi, ongel-

man täsmentyminen, hoidon Iähestyminen ja

hoidon jalkeinen vaihe. Kaikissa näissä vai-

heissa perheenjäsen joutuu kohtaamaan hor-

juvia ja yhteensopimattomia, toistensa kanssa

kilpailevia määrityksiä juomisesta, omasta

roolistaan, perheen tilasta ja ympäristön odo-

tuksista (Asher 1992).
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Jacksonin, Wisemanin ja Asherin tutki-
muksille on yhteistä se, että ne ottavat koh-

teekseen ennen kaikkea sen, mitä tapahtuu

perheenjäsenten kokemuksissa ja ajatuksis-

sa. Ne tavoittelevat kokemusprosessin ym-

märtämistä ja tätä kautta selkiyttävät sitä ti-
lannetta, johon perheenjäsenet joutuvat.

Riippumatta yhteiskuntien, ikapolvien ja yk-

siltiiden välisistä eroista prosesseissa on pal-

jon yhteistä. Perheenjäsenet kulkevat tietä-

mättömyydestä oivaltamisen kautta parantu-

miseen.

Kiinnostavaa näissä tutkimuksissa on se,

että niissä painotetaan niinkin selvästi ongel-

man määrittelyn, selventymisen ja sitä kautta

ratkaisujen teon merkitystä. Tutkitaan siis

kognitiivis-emotionaalisia prosesseja. Per-

heelle ei ole lainkaan yksiselitteisen helppoa

paikantaa ongelman ydintä, ja pelkästään sen

toteamiseen, että mies on alkoholisti, saattaa

kulua runsaasti aikaa. Taman jalkeen on har-

kittava muiden tekijoiden suhdetta tähän on-

gelmaan sekä erilaisten toimintatapojen etuja

ja oikeutusta.

IAHEISRIIPPUVUUDEN KASITE

AA-liikkeestä juurensa saanut, sittemmin

hoitokoneistojen pitkalti omaksuman ajatus-

tavan mukaan myös alkoholistin perheenjäse-

net ovat sairaita. Perheenjäsenille opetetaan,

että he ovat kanssa-alkoholisteja tai kanssa-

riippuvaisia, riippuvaisia perheenjäsenen al-

koholismista oman hyvinvointinsa turvaami-

seksi. Tästä seuraa, että perheenjäsen tarvit-

see hoitoa ja että hän ei voi parantaa juojaa,

jonka on itse itsensä parannettava. Jotta per-

heenjäsen itse voi parantua, hänen on tunnus-

tettava sairautensa. Hoidossa hän samastuu

samassa tilanteessa oleviin ja voi irrottautua

aiemmin omaksumistaan alkoholistin per-

heenjäsenen negatiivisista leimoista.

Laheisriippuvuus-ajattelu on hyvin voima-

kas ideologinen Iiike, joka hallitsee talla het-

kellä suurta osaa alkoholistien perheenjäse-

nille järjestettyä tukea ja auttamista. Ajattelu-
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suuntauksen mukaisia ryhmiä ja piireja on
syntynyt useissa maissa, ja ajattelun tai sen
muunnoksien vaikutus ammattilaisten hoito-
työssä on kasitykseni mukaan tuntuva, vaikka
tästä ei varsinaista tutkimusta ole käytössani
ollutkaan.

Edella mainitussa teoksessa Asher tutkii
tämän muutoksen negatiivisia seuraamuksia
(Asher 1992; ks. myös Denzin 1993, 953).
Kanssariippuvuus synnyttää naisissa uuden
negatiivisen identiteetin, kehittaa heille sai-
rausroolin. "Sairaudelle'o on tässä yhteydessä
ominaista epämääräiset henkiltin psyykkisia
ominaisuuksia ja kayttaytymistä koskevat
luonnehdinnat. Perheenjäsenelle saatetaan
suositella elinikäistä toipumisen prosessia ja
elinikäistä uuden "parantuneen" identiteetin
etsimistä. Han jaa helposti loppuiäkseen
kanssariippuvuusverkostojen vangiksi ja
marginaalisen ryhmän jäseneksi.

TAHEIsRIIPPUVUUs-KAsITE IDEoToGIANA
KRIITTINEN TUTKIMUS

Aivan viime vuosina on alkanut ilmestyä tut-
kimusta, jossa vakavasti kyseenalaistetaan
laheisriippuvuuden käsire. Eräät kirjoittajat
ovat olleet erityisen kiinnostuneita niistä laa-
jemmista ideologisista prosesseista, jotka voi-
daan nähdä tämän käsitteen taustalla.

Ensinnäkin on kiinnitetty huomiota kasit-
teen sukupuolisidonnaisuuteen. \äikka kans-
sariippuvainen voi periaatteessa olla niin nai-
nen kuin mieskin, on käsitteen sisälto kaytan-
nössä ollut nimenomaan naisten kayttayty-
mistapoja ja kulttuuria arvioiva. Suurin osa
läheisryhmien jäsenistä on naisia.

Christa Appel erittelee kirjassaan vuosisa-
dan vaihteen naisyhdistysten raittiustoimin-
nan ja nykyaikaisen kanssariippuvuuskes-
kustelun yhteyksia. Appel osoittaa, että näi-
den valilla onjatkuvuus. Sukupuolten välinen
työnjako toistuu ja saa vain eri muodon. Val-
litsevan ideologian mukaan naisen suurin al-
koholiongelma ei enää olekaan miesten juop-
pous, kuten ajateltiin vuosisadan vaihteessa,

vaan naisten oma patologinen riippuvuus juo-
vasta miehestä tai rakkaudesta (Appel l99I).
Esimerkkinä vallitsevasta ajattelusta on se,
että yksi takavuosien suursuosikkeja amerik-
kalaisilla kirjamarkkinoilla oli teos,oWomen
who love too much".

J. A. Krestanin ja C. Bepkon (199I) hyvin
kiinnostavassa artikkelissa mennään kanssa-
riippuvuuden käsitteen takana oleviin ylei-
sempiin kysymyksiin ihmisten välisistä suh-
teista ja perhemalleista. Artikkelissa pala-
taan peruskysymyksiin perheen vastuusta ja
ihmisten keskinäisestä riippuvuudesta tai it-
senäisyydestä riippumatta siitä, millainen
poikkeava tai patologinen kayttaytyminen on
kyseessä.

Krestan ja Bepko esittävät kanssariippu-
vuus-käsitteen vaihtoehdoksi käsitettä,,yli-
vastuullinen kayttaytyminen". He toteavat,
että ylivastuullista kayttaytymistä on nykyai-
kana alettu kutsua kanssariippuvuudeksi, ja
erittelevät tämän valinnan syitä. Kanssariip-
puvuuden kasite pyrkii patologisoimaan tyy-
pillisesti naiselliseksi määriteltyä toimintaa,
naisten työtä. Yhtenä tärkeänä motiivina tässä
on hoitosektorin ammattilaisten tarve keksia
sairauksia taloudellisen ja poliittisen ansain-
nan vuoksi. Kun alkoholistin perheenjäsenil-
lä todetaan olevan sairaus, heille on myös hel-
pompi myyda hoitopalveluja.

Mutta tämä suuntaus ei pelkisty vain yhden
ammattiryhmän intresseihin, vaan kertoo laa-
jemmista ideologisista seikoista. Se liittyy
Bepkon ja Krestanin mukaan taipumukseem-
me ajatella yleistermeillä sen sijaan, että ha-
vaitsisimme vastakkaisuuksia, monimutkai-
suutta ja erilaisuutta myös niissä perheissä,
joissa eletään alkoholismin kanssa. Kanssa-
riippuvuuden kieli syyttää ihmisiä, erityisesti
naisia, poikkeavuudesta, kun he omaksuvat
sosiaalisen roolin, jota aiemmin pidettiin nor-
matiivisena ja funktionaalisena, eli kun he
pyrkivät tukemaan perheensä jäsenia ja pita-
mään perhettä koossa riippumatta perhettä
kohdanneista vaikeuksista.

Käsitteen taustalla voi nähdä myös yleisem-
piä sukupuolten väliseen suhteeseen liittyvia
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poliittisia tavoitteita. Käsite auttaa siirtämään

vastuuta pois miespuoliselta alkoholistilta
naispuoliselle perheenjäsenelle. Kun juova

aviopuoliso määritellään sairaaksi, siitä seu-

raa, että vaimo on jotenkin vahvempi tai pa-

rempi, ja tämä uhkaa perinteisen perheen si-

säistä tasapainoa. Tallöin käsite "kanssariip-
puvuus" tulee hyödylliseksi tavaksi säilyttää

kulttuurinen status quo ja puolisoiden välinen

tasapaino: myös vaimo on sairas eli yhta heik-

ko tai huono. Osa alkoholismiin yhteiskun-

nassamme edelleen liittyvästä stigmasta ja

häpeästä siirtyy muille perheenjäsenille, ja

koko perhe leimaantuu suhteessa laajempaan

yhteisöön.
Krestanin ja Bepkon mielestä termi "ylivas-

tuullinen" on vähemmän leimaava ja viittaa

kayttaytymisen muutokseen eikä tarpeeseen

parantua sairaudesta. Vastuullisuus on yh-

teiskunnan arvojen ja normien mukaista tai-

pumusta huolehtia läheisistä ihmisistä ja yh-

teisöistä, laajemmista asioista kuin omat hen-

kiltikohtaiset tarpeet. Ylivastuullisuus voi-

daan ymmärtää tämän taipumuksen harha-

tieksi, liian voimakkaaksi tavaksi reagoida

vastuunkantamisen suuntaan, kun oman ter-

veyden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi pa-

rempi ehkä olisi luovuttaa tai saada vastuu

j akautumaan laajemmalle yhteistille.

KUTTTUURISET MATTIT

On esitetty, että alkoholiongelmien roolia per-

heessä ei voi ymmärtää ilman, että otetaan

huomioon perheen ja alkoholin kayttin kult-
tuurinen ympäristö ja historia (Ablon 1984).

Vasta kun ymmärretään, millaisia moraalisia
ja taloudellisia odotuksia ja rajoituksia per-

heen jäseniin kohdistuu jossakin kulttuuris-

sa, voidaan ymmärtää alkoholiongelmien dy-

namiikkaa perheessä. Uskonnon merkitys,

avioerojen yleisyys, moraalin kysymykset,

yleinen elintaso, naisten työssäkäynti, asun-

totilanne jne. muovaavat ratkaisevalla tavalla

perheenjäsenten liikkumavaraa ja kokemus-

ta. Sosiokulttuurinen lähestymistapa on tuo-
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nut esille, etta alkoholi saa perheessä suku-

puolittain eriytyneitä symbolimerkityksiä,
jotka välittavät perheen sisäistä kommuni-

kaatiota (Sulkunen & al. 1985; Holmila

leBB).
Tasta nakokulmasta on melko vähän, mutta

hyvin kiinnostavaa tutkimusta. J. Ablonin tut-

kimus (1980) kohdistui irlantilaisiin, saksa-

laisiin ja italialaisiin katolisiin perheisiin

Etelä-Kaliforniassa. G. Ames (1985) on tutki-
nut sekä keskiluokkaisia protestanttisia per-

heita että autotyöläisten perheitä. L. Bennet-

tin ja S. Wolinin tutkimus taas ei ankkuroidu
niinkään yhteiskuntaryhmien mukaisiin tai

etnisiin eroihin, vaan erittelee perheitä niiden

mikrokulttuurin ja perhetraditioiden siirtymi-
sen kannalta (Bennett l9B0; Bennett & al.

1987). Omassa tutkimuksessani on verrattu

helsinkiläisten, moskovalaisten ja tallinna-
laisten perheitten sisäistä epävirallista kont-

rollia (Holmilal9BT).
Kulttuurissamme naisiin kohdistuu odotuk-

sia vastuurationaalisesta asennoilumisesla:

heidän odotetaan soveltavan laajempaa vas-

tuullisuutta kuin miehet, olemaan ihmissuh-

teiden yllapitämisessä kyvykkaampiä ja aset-

tamaan perheen tarpeet omien yksilöllisten

tavoitteittensa edelle. Naisten ja miesten al-

koholin kayton erot ovat osa tätä työnjakoaja

sen symboleja. Miehet kayttavat enemmän

alkoholia kuin naiset, ja perheen naiset pyrki-
vät kontrolloimaan miesten ja lasten juomista

ja huolehtimaan arjen vaatimuksista. Tahan

liittyen naiset edelleenkin juovat huomatta-

vasti vähemmän kuin miehet. Alkoholistiper-

heissä tämä tarkoittaa sitä, että naiset saavat

hoivaroolin ja hoitotehtäviä. Kiinnostava tut-
kimusongelma tässä yhteydessä on se, miksi

sukupuolten välinen suhde on niin epäsym-

metrinen kuin se alkoholikulttuurissa ilme-

nee ja miksi miesten destruktiivinenkin alko-

holin kayttti pitää yllä heidan ylivaltaansa

(Natkin ISBB). Onkin esitetty, että alkoholin
käyttista voi perheen sisalla tulla vallankäy-

tön taktiikkaa: jo pelkka uhkaus juomaan lah-

temisestä voi toimia kuten lyömään kohotettu

nyrkki (Room 1980,5).
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ATKOHOTISMIN PERIYTYMINEN JA TASTEN

sostAusAATto

Edella on käsitelty lahinnä tutkimuksia, jorka
keskittyvät käsittelemään alkoholistiperheen
puolisoitten välistä suhdetta. Vanhempien
juomisen vaikutuksia lapseen on kuitenkin
tutkittu runsaasti. Valtaosa tästä tutkimukses-
ta on bioleaketieteen, psykiatrian tai psykolo-
gian alalta, mutta aiheesta on myös sosiaali-
tieteellisia tutkimuksia (Edgren-Henrichson
1993; Saarto 1987).

Suuri osa alkoholismin siirtymistä koske-
vasta tutkimuksesta on ollut retrospektiivistä.
Pääkiinnostus on kohdistunut siihen, missä
määrin alkoholismi tai muut ongelmat siirty-
vät sukupolvelta toiselle perheessä. Joukko
kliinisiin aineistoihin perustuvia tutkimuksia
useista maista on osoittanut, että liikaa juovil-
la on ollut alkoholia väärin käyttävä vanhempi
useammin kuin muilla (Orford & Velleman
1991). Retrospektiivisten tutkimusten ohella
on tehty joukko seurantatutkimuksia (Ryde-
lius 1981; Knop & al. 1985; Pitkanen 1990).
Vaikka tutkimukset osoittavat, että alkoholis-
tien lapsilla on muita lapsia enemmän nega-
tiivisia muistoja lapsuudestaan ja myös kou-
luvaikeuksia, ei mitään yksinkertaista yhteyt-
tä vanhempien alkoholin kayton ja jalkelais-
ten juomisen tai muiden ongelmien valilla ole
voitu osoittaa. Tama tukee tärkeää huomiota
siitä, että sukupolvien väliset katkokset psy-
kologisten ja psykiatristen ongelmien siirty-
misessä ovat lukuisia ja moninaisia (Orford &
Velleman l99l). Sosiaalisen aseman, esimer-
kiksi köyhyyden, merkitystä on useissa tutki-
muksissa ollut vaikea vakioida. Yksilöiden
valinnat jo nuorellakin ialla ovat ratkaisevia
(Pitkanen 1990).

Eräissä tutkimuksissa on kiinnostuttu ver-
taamaan perheitten eroja traditioiden siirta-
misen näkökulmasta. Perherituaalit ovat täs-
sä keskeinen kasite (Wolin & al. 1980, 199-
219). Perherituaaleista luopuminen juomisen

vuoksi on yksi ongelmien siirtymistä edistävä
tekija. Mytis nuorten aikuisten tietoinen va-
linta oman perhekulttuurin ja rituaalien suh-

teen on keskeistä. Eräissä tutkimuksissa pai-
notetaan juomisen ohella ennen kaikkea per-
heen ristiriitojen ja disharmonian vahingoit-
tavaa merkitystä (Velleman 1992).

Yleensä oletetaan, että alkoholistiperheit-
ten lapset ovat tavalla tai toisella vanhempi-
ensa juomisen uhreja, ja täten tutkimus on
keskittynyt tarkastelemaan lasten psykologi-
sia ja kayttäytymisen ongelmia. Positiivinen
sopeutuminen on yleensä jäänyt huomiotta.
Poikkeuksena tästä on islantilainen tutkimus,
jossa todettiin alkoholistien lasten usein ke-
hittävän erityistaitoja, jotka auttavat heitä
menestymään tulevissa ammateissaan (Karls-
son 1985). Ongelmakeskeisyys johtuu osit-
tain siitä, että sosiaalitieteellisia tutkimuksia
lapsista ja alkoholista on vähän.

Tutkimusta, joka on kiinnostunut lapsuu-
desta elämänvaiheena sinänsä sekä lasten
kokemuksista ja kulttuurista, on yleensäkin
vähän, ja tämä koskee myös alkoholitutki-
musta. Esimerkkina lasten elämäntilanteesta
sellaisenaan kiinnostuneesta suomalaisesta
tutkimuksesta voi mainita Leena Poikolan pro
gradu -työn, jossa kuvattiin kouluikäisten las-
ten tapaa hahmottaa vanhemman alkoholis-
mia ja pärjätä sen kanssa (Poikola 1991).
Myös muissa Pohjoismaissa on ilmestynyt
muutamia tällaisia tutkimuksia, joissa aineis-
tona on lasten haastattelut (ks. Edgren-Hen-
richson 1993,7). Esikuvana voi pitaa kanada-
laisen Margaret Corkin sadan lapsen haastat-
teluun perustuvaa tutkimusta (Cork 1969).

YHTEENVETOA

Ideologiset virtaukset ovat vahvasti vaikutta-
neet alkoholia ja perhettä koskeviin tutkimus-
naktikulmiin. Tütkimusaiheiden valinta hei-
jastaa usein perheideologiaa tai sen kritiik-
kia, ja monet muutkin kuin alkoholistiper-
heen tarpeista lähtevät kysymykset ovat olleet
määrääviä. Perheinstituution kulloinenkin
merkitys laajemmalle yhteisölle, yhteisön ka-
sitys naisten asemasta ja perhemoraalista hei-
jastuvat tutkimuksissa. Vanhan raittiusliik-
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keen aikana juoja tuomittiin ja perhe oli juo-

jan uhri. Sittemmin alettiin alkoholismi ym-

märtää sairaudeksi ja tutkimus pyrki osoitta-

maan myös perheen sairaaksi. Perheraken-

teen muutos ja feministinen tutkimus ovat

tuoneet keskusteluun joukon perheenjäsen-

ten toimintaa heidan nakäkulmastaan ymmär-

tämään pyrkivia ja perheideologiaa kritisoivia
tutkimuksia.

Keskustelu liikkuu heilurin tavoin, mutta

psykologisesta käsitteistöstä huolimatta se

tuntuu aina joutuvan ottamaan kantaa myös

moraalin kysymyksiin. Taustalla oleva iso ky-

symys on yksilön ongelmien ja yhteisön vas-

tuun yhteys: missä määrin yksilti halutaan

nahda irrallisena ja elämästään itse vastuussa

olevana, missä määrin muista riippuvaisena'

Alkoholistiperhe on kohde, johon fokusoi-

daan monia yhteiskunnassa käsiteltävinä ole-

via perheen, moraalin, naisten aseman ja yh-

teiskunnan perusrakenteitten kysymyksia.

Yksi naktikulma, johon tutkimuksissa on
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comparison of cultural patterns, 6) children's so-
cialization and inherited alcoholism.

It seems that different ideological orientations
have a marked effect on research into alcohol and
the family. Family ideology, women's status in soci-
ety and moral climate are reflected in these stud-
ies. The underlying question is one concerning in-
dividual and collective responsibility for alcohol
problems.
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