Miksi Jeppe juo?

Matti Isohanni

Alkoholin ongelmakäytön taustaa

Runsaan j a kontrolloimattoman alkoholin

käytön sosiaaliset, kansanterveydelliset

ja

kansantaloudelliset haittavaikutukset
ovat küstämättömät ja tunnetut. Ongelmakäyttäjälle nüden esüntuominen ei ole
uutinen eikä haittatekijöiden korostaminen yleensä hillitse lüallista käyttöä
tiedostamattaan tai tiedostaen itseään
tuhoavalle henkilölle käy usein päinvastoin. Miksi sitten monet juovat liikaa?
Tätä kysymystä yritän seuraavassa selvittää sekä potilastyön kokemusten että
kaunokirjallisuuden kuvausten valossa.

Alkoholi

j a p sy

avulla ainakin tilapäistä huojennusta ahdistukseensa ja täten välttää jopa itsemurhan elämäntilanteen ehkä ajan kualkoholuessa helpottuessa
- tai ajautua
Iin vaikutuksesta syvemmälle
masennukseen ja ehkä krapula-aamun itseinhossa
itsemurhaan; jakomielitautia sairastava
saa alkoholin avulla edes jonkinlaisen
kontaktin ulkomaailmaan. Alkoholin

käyttö voi olla, kuten syöminen tai
tupakoiminen, lääke ahdistukseen, suruun, epämukavuuteen, masennukseen,
yksinäisyyteen tai kipuun.

kiatrin en oir e en-

muodostus

Alkoholin haitallinen käyttö on ymmärrettävissä, jos tarkastellaan alkoholin
adaptiivisia, käyttäjän sisäistä tai ulkoista
tasapainoa ja sopeutumista tilapäisesti
parantavia vaikutuksia. Nämä perustuvat
alkoholin ahdistusta, masennusta tai sisäistä kontrollia vähentävään vaikutukseen. Alkoholin käytön adaptaatiota edistävillä vaikutuksilla tarkoitan käyttöön
lüttyvää yritystä välttää tilapäisesti vaikeaa oireenmuodostusta ja henkistä taantumista merkitsevää kehitystä alkoholin

avulla (ks. Davis & al. L974). Näistä

ainakin lyhyellä aikavälillä sopeutumista
edistävistä vaikutuksista voi psykiatrinen
potilas usein antaa kärjistyneen selvän
esimerkin. Humalassa voi pelko-oireista
kärsivä neuroosipotilas (esim. vaikea jännittäiä) tehdä asioita, joihin hän ei muuten kykene; masentunut ja itsemurhaa
miettivä henkilö voi saada alkoholin

Hänen tajuunsa nousi elävä mielikuva kapakasta,
lasien kilinästä, soiton huminasta, puheen sorinasta.

Vain sieltä löytyi lohdutus ja rauha... Hän muisti
omituisesti ilahtuen
kuin päivä olisi pilkistänyt
- oli
pilvien raosta
että
manttelin taskuun oli illalla
- tuskan varalta... Hän siemasi
jä{estynyt jotakin
useita kertoja pullosestaan, siemaisi sen tyhjäksi,
ensin kotvasen epäröityään... Samalla alkoi päässä
ja koko ruumüssa tuntua miellyttävämmältä, tuntui
siltä, että taasen volsi joten kuten sietää tätä
maailmaa,..

(Pentti Haanpää: Juoppous)

Alkoholin itsetuntoa lisäävä vaikutus
on oleellista etenkin nülle henkilöille,
jotka kärsivät itsetunnon säätelyn heikkoudesta; tähän ryhmään kuuluu huomattava osa psykiatrisista potilaista. Lisääntynyt tieto itsetunnon säätelyn patologiasta (Kohut 1971; Kernberg L974)
antaa uusia viitteitä myös alkoholin ongelmakäytön taustatekij öistä.
Huonosta itseluottamuksesta kärsivä
henkilö joutuu vaikeuksün törmätessään
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nühin rajoituksün, joita epävarma, rajoittunut, pettymyksiä tuottava ja ohimenevä ihmiselämä tuo mukanaan. Juuri nämä
tai
pettymykset
- esim. ikääntyminen
ihmissuhteiden,
menetykset terveyden,
tavoitteiden ja ihanteiden alueella
voidaan tunnetusti puuduttaa ohimenevästi alkoholin avulla.
Alkoholi teki minut huimapäiseksi ja hämmästyttävän teräväksi. Minä nautin huomatessani miten
hienosti pystyin johtamaan keskustelua ja kumoamaan toisten väitteet. Ei se ollut mitään juopon
höpinää, luultavasti isä oli ollut samanlainen parhai-

na päivinään. Mutta myöhemmin minusta alkoi
tuntua, että oli ihanaa istua yksin ja hitaasti
rentoutua, kun suuret ajatukset sukelsivat sywyksistä kuin jättiläisvalaat verkkaisesti lükahdellen.

Ne purskauttivat ilmoille kimaltelevan vesisuihkun

ja sukelsivat takaisin syvyyteen valtameren peilityynen pinnan alle. Noina hetkinä tunsin olevani
kuin Hemingway, ajatukseni muuttuivat lyhyiksi
toistoiksi, ja kaikkialla vaaniva vaara tenhosi minua.
Vaikka esimerkiksi sarvikuono olisi yht'äkkiä rynnännyt baarikaapista kohti pöytääni, olin valmis

kohtaamaan sen. Hammastikku aseenani minä
pistäisin sen kuoliaaksi.
(Henrik Tikkanen: Majavatie 11, Herttoniemi)

Alkoholin käyttö lütetään usein suomaIaisessa alkoholikulttuurissa itseluottamukseen, miehekkyyteen ja voimaan.
Alkoholin kulutuksen minimointiin pyrkivän monopolilükkeen alkoholijuomien nimetkin kuvaavat
myyvästi?
-voimaa
ja maskuliinisuutta- (esim. Karhu,
RautaAmiraali,
koura,
Leijona, Koskenkorva
ym.). Mahtaisiko sitten vähentää kulutustä, jos juomat nimettäisün uudelleen
(esim. Lammas, Mämmikoura, Matruusi,
Pupu, Puronreuna)
- mene tiedä. lüEnsimmäinen alkoholinkäyttökerta
tetään usein puberteettirüttinä mieheksituloon. Alkoholi "miestä väkevämpänä"
on voimakas ja vaarallinen aine, jonka
kanssa tapahtunut menestyksekäs voimainmittely vasta merkitsee miehuuden
alkua tai olemassaoloa, aivan kuten taistelu vihollisen tai vaarallisen eläimen
kanssa primitüvisten kansojen parissa.
Eräille henkilöille lievänkin alkoholirüppuvuuden havaitseminen tai epäileminen merkitsee iskua itseluottamukselle
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ja pelkoa tulla nöyryyttävän riippuvaiseksi ulkopuolisesta tekijästä. Tämä tilanne voi johtaa joko osittaiseen tai
täydelliseen raittiuteen. Alkoholista pi-

dättäytyminen tuo tällöin suurempaa

mielihyvää ja enemmän itsetuntoa kuin
sen käyttö. Sama mekanismi on yleensäkin oleellisena syynä rajoittamassa alkoholin
myrkyllisen aineen
- sinänsä
Alkoholin myrkkyvaikutus -ei
käyttöä.
houkuttele silloin, kun ihminen kykenee
ahdistuksensa säätelyyn ja normaaliin
rentoutumiseen ilman alkoholia.
Alkoholi

t a p sy ko o si,p otila s

Alkoholin kemiallinen vaikutus voi lievittää mielisairaan potilaan (psykoosipotilaan) ahdistusta ja muita oireita. Etenkin
alkoholin vaikutus itsetuntoa kohottavana tekijänä lievittää psykoosipotilaalle
yleistä avuttomuuden tunnetta. Humalassa voi todellisuudesta irrottautuminen
auttaa ihmistä palaamaan hetkeksi lapsenomaiseen kaikkivoipaisuuden tunteeseen (Fox 1967). Humalassa ei tunnetusti
olla köyhiä eikä kipeitä. Vaikeista itsetunto-ongelmista kärsivälle eristäytyvälle henkilölle humala merkitsee myös
lisääntyvää mahdollisuutta ihmissuhteita
ja läheisyyttä sisältävään stimulaatioon
eli pakoa yksinäisyydestä.
Etenkin skitsofreniapotilaan sisäinen
tyhjyys ja minän rajojen epäselvyys
voivat olla taustatekijöinä tämän yrityksün selkeyttää kuvaa itsestään alkoholin
suoman stimulaation ar,rrlla. Tässä alkoholia voisi eräässä mielessä verrata joihinkin muihin psykoosipotilaan tekoihin
esim. alastomaksi rüsuuntumiseen tai
ranteiden vültelyyn. Descartesin tunnettu lause "Ajattelen, siis olen olemassa"
muuntuu skitsofreenikon piilotajunnassa
ehkä seuraavasti: "Käyttäessäni alkohoIia tunnen monia muutoksia ruumüssani
ja tunteissani; süs olen olemassa." Minäkuvan sisäisiä rajoja selkiyttävä ja ruumiin hahmoa stimuloiva vaikutus alkaa
suun alueen ärsytyksestä, jatkuu nielemisen ja mahalaukun limakalvon stimulaation avulla ja päätyy niihin koko kehon

tuntemuksün ja persoonallisuuden tilapäisiin muutoksün, joita alkoholi aiheuttaa. Etenkin epävakaan tai kokemattoman henkilön kohdalla alkoholi aiheuttaa
helposti ruumün hahmon hajoamisen tunnetta ja myös muita persoonallisuuden
toimintojen lamaantumisesta seuraavia
primitüvisiä elämyksiä (esim. kaikkivoipaisuuden tunteen).

Esko: Tuntuuhan kuin ruumiini ja sieluni sulaisivat yhteen ilman kanssa.
Antres: Oletpa vielä koossa!
Esko: Minä siivet selkääni saan ja pyllyyni pitkän
pyrstön, ja kohoon korkeuksün ylös.

Antres: Tantereella seisot vielä nünkuin minäkin,
syntinen ihminen.
Esko: Aäntäsi en oikein kuule tänne ylös. Mitä
sanoit?

Antres: Sinä tantereella seisot.
Esko: Mutta henkeni taivaan navalla pyörii.
(Aleksis Kivi: Nummisuutarit)

Vähentäessään omantunnon osuutta
persoonallisuuden toimintojen säätelyssä
(ks. Gale & Frances 1975) ja persoonalli-

suuden toimintojen hajanaisuutta sekä
lisätessään todellisuutta vääristävien
henkisten mekanismien käyttöä (esim.
tosiasioiden kieltäminen) alkoholi voi

johtaa myös psykoottisen oireenmuodostuksen lisääntymiseen. Mustasukkaisuusvainoharhaisuuden esünleimahtaminen
tai kärjistyminen humalatilan aikana lienee tavallisin esimerkki tästä. Alkoholi
vähentää persoonallisuuden kypsien toimintoj en tehokkuutta. Psykoosipotilaalla
nämä toimivat usein jo sinänsä puuttellisesti, ja alkoholin käyttö (varsinkin yhtä
aikaa psyyken lääkkeiden kanssa käytettynä) johtaa helposti persoonallisuuden
toimintojen lamaantumiseen ja siten psykoottisen oireenmuodostuksen lisääntymiseen.

Neuroottiset ongelmat j a alkoholi,n
käattö

Alkoholin runsas käyttö on verrattavissa
eräissä suhteissa neuroottiseen oireeseen.

Se sitoo ahdistusta ja masennusta sekä
tarjoaa samanarkaisesti mahdollisuuden
lapsenomaisten tarpeiden tyydytykseen
ja samoin tähän lüttyvän syyllisyyden
kokemiseen (esim. humalassa syyllisyydentunne lievenee, mutta sitten seuraavat krapula-aamun itsesyytökset). Alkoholin käyttö voi sitoa potilaan ahdistusta
ja olla hänen psykopatologiansa purkautumiskanava siinä määrin, että hän voi
ainakin jonkin aikaa säilyttää elämänsä
osa-alueita oireettomina.
Joskus neuroottisten oireiden taustalla
olevat ristiriidat menettävät kehityksen
kuluessa sisäistä merkitystään, mutta
oire on tästä huolimatta opittuna jäänyt
asianomaisen kriyttäytymiseen. Näin voi
olla esim. impotenssissa tai sosiaalisissa
peloissa. Alkoholi voi tällaisessa tilanteessa laukaista oireita helpottavan kehityksen. Toisaalta mikäli oireenmuödostuksen
taustalla olevat sisäiset ristiriidat ovat
ratkaisematta, alkoholin käyttö pyrkü
kuitenkin jäämään välttämättömäksi
osaksi tilapäistä oireesta irrottautumista
esimerkkinä vaikkapa ujon pojan
jokakertainen humala tansseissa.
Pitkäaikainen neuroottinen oireenmuovoi
dostus
esim. juuri pelkoneuroosi
piillä ongelmallisen alkoholin käytön
taustalla. Tämän tilanteen diagnostisointi
on tärkeää, sillä näissä tapauksissa on
perusongelmaan kohdistuvalla asianmukaisella psykoterapeuttisella hoidolla
varsin usein hyvä vaikutus myös ongelmakäyttöön.
MikäU neuroottisten ongelmien taustalla on epäreaalisen ankara omatunto, voi
alkoholi auttaa irrottautumaan neuroottisista syyllisyydentunteista ja alemmuudesta. Tähän perustuu alkoholin sosiaalinen käyttö rentouttavana ja jännitystä
poisi,avana aineena; perin tyypillistä juuri
suomalaiselle sosiaaliselle yhdessäololle
on taipumus antaa lüallisen itsekritükin
(usein toisün projisoituna) häiritä vühtymistä. MikäU syyllisyysongelmien taustalla on vaikea persoonallisuuden kehittymättömyys, voi humalatila johtaa esim.
primitiivisen aggressüvisuuden esünmurtautumiseen ja väkivaltaisuuteen.
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Luonnehöiri.öong elmat j a alkohoh.

jasti ongelmakäytön yhteyttä perhe-elämään ja aviolüttoon. Usein katsotaan

Luonnehäiriöpotilaan ("psykopaatin")

ongelmakäyttäj än perhetasapainon edelIyttävän yhden jäsenen oireenmuodostusta. Totta onkin, että ongelmakäytön
taustaa pohdittaessa ja hoitoa suunniteltaessa perhekeskeinen näkemys avaa
uusia arvioinnin ja hoidon mahdollisuuk-

käyttäytymisen ja oireenmuodostuksen
taustalla voi olla yritys välttää joko
masennusta tai psykoottista oireenmuodostusta (Tuovinen 19?3). Alkoholin mielialaa kohottava ja tuskaisuutta lievittävä
vaikutus vähentää ainakin tilapäisesti
näiden oireiden uhkaa. Sisäisen paineen
purkamista käyttäytymisen avulla alkoholi myös helpottaa. Käyttäjän sisäinen
helpotus johtaa helposti ulkopuolisten
häirintään humaltuneen korostaessa riippumattomuuttaan, itseriittoisuuttaan ja
kuviteltua mahtiaan. Hänen riippuvuudentunteensa ja itsetunto-ongelmansa
tulevat esille laskuhumalan avuttomuudessa, itsesäälissä ja masennuksessa.
Luonnehäiriöpotilaan ia yleensä alkoholisoituneen henkilön lapsenomainen itsekeskeisyys heijastuu myös nüssä käyttäytymisen piirteissä, joita humalaisen
esüntyminen julkisena häirikkönä ja "Alkon mannekünina" perisuomalaiseen tapaan pyrkü sisäItämään.
Ong elmaj uoj an r aittius j a ymp

äristön

asenteet

Ongelmakäyttäjän raittiuskausiin kiinnitetään paljon vähemmän huomiota kuin
itse ongelmakäyttöön. Mikäli aikaisempi
olettamus, että alkoholin avulla voidaan
ainakin tilapäisesti lievittää tai peittää
psykiatrista oireenmuodostusta, pitää
paikkansa, on varsin todennäköistä, että
tämä oireenmuodostus tulee esille tai
pahenee raittiuskausina. Monen ongelma-

juojan kohdalla tämä tuntuukin pitävän

sia.

Kansalliseen juomakulttuuriimme liittyy ehkä varsin ainutlaatuisena piirteenä

raitistuneen henkilön eIämäntapojen

muutosta seuraavat ympäristön haitalliset reaktiot. Hämmästyttävän yleisiä
ovat etenkin miesten keskuudessa raitistuneeseen toveriin kohdistuvat sadistissävytteiset kompailut ja kiusottelut, jopa
ryypyn tyrkyttäminen. Raittius herättää
usein muissa ihmisissä ahdistusta ja
omaan alkoholin käyttöön lüttyvää syyllisyyttä, jotka altistavat raitistuneen painostamiseen. Raitistuneelle itselleen erilaisuus merkitsee helposti huonommuutta. Raittiutensa voi jo alkujaan alemmuudentunteisün altis ongelmakäyttäjä nähdä ympäristöstä erottavana, samoin heikkoutta, arkuutta, pelkuruutta ia maskuliinisuuden puutetta kuvastavana piirteenä
ja ajautua joskus ympäristön sosiaalisen
paineen takia uudelleen ongelmakäyttöön.

Edellä kuvatun aiheen käsittely on
usein hedelmällistä raitistuneen hoidossa,
etenkin silloin kun hänelle voidaan osoittaa raittiuteen liittyvän moraalisen rohkeuden ja itsehallinnan arvo ja toisaalta

myös raittiuteen helposti esim. juuri
työpaikalla liittyvät ristiriitaiset asenteet
ja työtovereiden ajoittainen epäterapeuttisuus.

paikkansa.

Ongelmakäyttäjän ympäristö pitää
raittiusajan oireita usein erittäin kiusallisina. Etenkin perheenj äsenet havaitsevat
yllätyksekseen, että alkoholisoituneen
perheenjäsenen raittius ei poistakaan
kaikkia ongelmia" vaan että se saattaa
tuoda mukanaan yllättäviä ja uusia ristirütoja (ks. Estes & Hanson 1976). Toisinkin toki usein tapahtuu.
Kirjallisuudessa kuvataan varsin laa24

Johtopöötökset

Alkoholin avulla voidaan ainakin tilapäisesti vähentää ahdistusta ja masennusta.
Mikäli potilaan psykopatologia ei ole
kovin vaikea ja esim. ulkoisilla, muuttuvilla elämänolosuhteilla ("stressi") on
oleellisesti osuutta hänen ahdistukseensa,
voi alkoholin käyttö olla vaihtoehtona,
ainakin lyhyellä aikavälillä, taantuvalle

kehitykselle ja oireenmuodostukselle. Mikäti ulkoinen elämäntilanne helpottuu,
voi asianomainen yleensä saada alkoholin
käyttönsä entisün uomün tai luopua siitä.
Tässä tapauksessa voidaan alkoholin käytön sanoa auttaneen adaptaatiota.
Sosiaalisiin tai terveydellisün haittoihin
johtavan ongelmakäytön taustalla on
usein vaikea persoonallisuuden häiriö.
Tällainen henkilö,yrittäessään lievittää
ahdistustaan tai masennustaan alkoholin
avulla, menettää usein kehittyneitä psykologisia keinojaan säilyttää tasapainonsa, ja hänen persoonallisuutensa muuttuu
j oustamattomaksi ja sopeutumiskyvyttömäksi. Runsaaseen ja pitkäaikaiseen alkoholin käyttöön lüttyvät elimistön vauriot vaikeuttavat entisestään potilaan
selviämistä. Tämän alkoholisoitumiskehityksen seurauksena humalatila merkitsee
ainoastaan hetken helpotusta piilevään
ahdistukseen ja masennukseen. Alkoholin
näennäinen apu sopeutumiseen ja selviäja
miseen on muuttunut sen esteeksi
tässä onkin alkoholisoitumistapahtuman
traagisuuden yksi lähde: näennäinen apu
johtaakin tilanteen vaikeutumiseen.
Ihmisten tulisi kyetä itsetuntonsa ja
ahdistuksensa rüttävään säätelyyn ilman
haitallista alkoholin käyttöä. Edullisen
yhteiskunnallisen kehityksen lisäksi tämä
päämäärä edellyttää kypsempää psyykkistä tilaa kehittävää kasvatustyötä, jonka käytännön toteuttaminen vaatii mitta-
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via opetuksellisia ja psykoterapeuttisia
toimia.
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