
antanut (Aivojen fysiologiasta ja psyykestä,
WSOY 1978). Voimme siis huoletta käyttää tätä
termiä sellaisten psyykkisten tilojen kuvaamiseen
kuin uskonnollinen etiikka tai miksei vaikkapa
alkoholin vaikutus ihmiseen. Vaikuttaahan alko-
holi juuri hermoston makrotiloihin psyykkisissä il-
menemismuodoissaan.

Joten mielestäni meidän ei pitäisi pelätä käsitellä
ihmisen ongelmia poikkeavillakaan tavoilla, edel-
lyttäen, että käytetään kohtuullista kritiikkiä.
Ongelmat ovat siksi vakavia, että kaikkia luovuu-
den keinoja tulisi käyttää niiden ratkaisemiseen,
rohkeitakin. Ovathan klassiset ajattelutavat esim.
ihmisen psyyken ymmärtämiseksi osoittautuneet
kelpaamattomiksi ja vieneet meidät maailmanlaa-
juisiin ongelmiin, jotka uhkaavat tuhota koko ih-
miskunnan.

En o1e käyttänyt entropian käsitettä ',allegoriana
tai symbolina", kuten Antero Honkasalo arvelee,
vaan fysikaalisena terminä, jossa ei ole tilaa moni-
selitteisyydelle. Lisäksi en aliarvioisi Alkoholipoli-
tiikan lukijakuntaa jättämällä kertomatta luovuu-
teen liittyvistä fysikaalisista tapahtumista aivoissa.
Tämä kertominen päinvastoin tervehdyttää käsi-
tystämme ihmisestä poistaen turhia ja mystifioivia
käsityksiä psyykestä ja sen korkeimmista toimin-
noista. Käsitykseni mukaan juuri tämä mystiikan
vaaliminen tuo mukanaan ihmistä tuhoavia ongel-
mia. Tässäkin mielessä tervehdin iloisesti Jarmo
Heinosen esitystä. Samassa mielessä kehotan
jokaista, joka on huolissaan ihmiskunnan kohta-
Iosta näinä aikoina, rohkeasti tarttumaan ihmisen
ongelmiin ja keskusteluun niistä sillä kielellä ja
niillä käsitteillä, jotka ovat hänelle luontevia. En
suosi Antero Honkasalon akateemista suhtautu-
mista ongelmien käsittelyssä, sitä että ,'ei saisi
käyttää sen ja sen alan termejä sen ja sen ongelman
ratkaisussa". Useimmiten ongelmien lopullinen
ratkaisu ei välitä vähääkään sovituista akateemi-
sista säännöistä. Tämä juuri on todellista tuo-
vuutta.

Matti Bergström

(Alkoholipolitiikka 5/83) tätä ei ole otettu huo-
mioon.

Palautteessa kritisoidaan artikkeleitani lähinnä
siitä, että en ole tarpeeksi ottanut huomioon muita
näkökulmia. Totean jo artikkelin I osassa, että hoi-
totoiminnan kohde näyttäytyy erilaisena eri tietei-
den näkökulmista ja että kohteen määrittelyssä
psykologian näkökulmasta on tärkeä löytää mm. ne
persoonallisuuden ulottuvuudet, joilla päihdeon-
gelmainen kokee suurimmat vaikeutensa. Tämä ei
merkitse sitä, että olisin hahmottamassa persoonal-
lisuuden teoriaa, kuten Murto & Österberg vihjaile-
vat. Kun kohdetta määritellään eri tieteiden näkö-
kulmista, saadaan erilaisia painopisteitä, ja eri
asiat nousevat keskeisiksi. Eri näkökulmat eivät ole
toisiaan pois sulkevia vaan täydentäviä.

Eri näkökulmat voivat kuitenkaan olla toisiaan
täydentäviä vain silloin, kun tiedetään, mistä näkö-
kulmasta käsin jotakin ilmiötä kulloinkin tarkas-
tellaan. Muutoin poimimme vähän sieltä, vähän
täältä, ilman että tarkasteltavien asioiden keski-
näisiä yhteyksiä olisi eritelty.

Mikäli vain luetellaan erillisiä tekijöitä (yhteis-
kunnallisia, psykologisia, biologisia), tämä ei auta
työntekijää jäsentämään vaikuttamisyrityksiään,
olivatpa nämä sitten ehkäisevää tai hoitotyötä. Ei
riitä, että luetellaan, mitkä tekijät vaikuttavat; olisi
§syttävä, minkälaisessa keskinäisessä yhteydessä
nämä tekijät ovat ja millaisten prosessien kautta ne
vaikuttavat. Murto & Österberg kertovat monisa-
naisesti, että päihdeongelma on monitieteellinen
juttu; kuitenkin eri tieteenalojen anti käytännön
työIle edellyttää pidemmälle kehittynyttä ana\rysia
päihdeongelmasta näiden tieteenalojen näkökul-
masta. Artikkeleissani olen alustavasti eritellyt
päihdeongelmaa psykologian näkökulmasta.

Artikkelin I osassa totean yleisesti, että hoidolli-
sesti vaikuttavat tekijät määräytyvät myös sen
mukaan, onko ongelmana pääasiallisesti yksilön
sisäinen ristiriita ja siitä seuraava §kenemättö-
mJ4fs vastata ympäristön asettamiin haasteisiin
(joita erittelen II osassa) vai ovatko ongelmana
ympäristön yksilöön kohdistamat liialliset vaati-
mukset ja esim. epäinhimilliset työolot, joissa yksi-
löllä ei ole mahdollisuuksia käyttää hyväkseen
itsessään olevia positiivisia voimavaroja. Kun
rajoitun käsittelemään pääasiallisesti ensimmäistä
ongelmakokonaisuutta, keskittyvät Murto & Öster-
berg taas vastineessaan jäIkimmäiseen eli itse asi-
assa siihen, miten A-klinikkatoimen ennaltaehkäi-
sevää työtä tulisi kehittää. Ihmettelen kuitenkin,
miten niinkin kokonaisvaltaisesta ja maailmaa
syleilevästä orientaatioperustasta käsin on mah-
dollista teoreettisesti eritellä ennaltaehkäisevän
työn painopistealueita. Ennen kuin marssimme

Palautetta Lasse lllunolle ja
Ingalill Österbergille

Artikkeleissani "Mitä päihdehuolto hoitaa I-II,,
(Alkoholipolitiikka 6/82 ja 4/83) olen pyrkinyt täy-
dentämään A-klinikkasäätiön yrnpäristöpainot-
teista näkökulmaa hahmottamalla hoitotoiminnan
kohdetta nimenomaan psykologian näkökulmasta.
Lasse Muron ja Ingalil österbergin palautteessa
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elinympäristöön, olisi kai hyvä pysähtyä harkitse-
maan, mihin haluamme vaikuttaa, eli mikä on
päihdehuollon ennaltaehkäisevän työn kohde.

Vastauksena palautteen loppuosaan totean, että
en edusta näkökantaa, jonka mukaan a-klinikoita
olisi muutettava psykoterapiakeskuksiksi. Tämä
Murron & Öslerbergin virheetlinen tulkinta on
ilmeisesti syntynyt siten, että he ovat lukeneet vain
artikkelin I osan, joka kieltämättä onkin yksipuoli-
sempi kuin II osa. Murron & Österbergin esille
nostama ajatus, että psykoterapia soveltuu huo-
nosti päihdeongelmaisille, on itse asiassa II osan

keskeisimpiä johtopäätöksiä. Mikäli he olisivat vai-
vautuneet lukemaan II osan ennen palautteen kir-
joittamista, koko palautetta ei olisi ilmeisesti ollen-
kaan tarvittu. II osassa totean kohteen teoreettisen
erittelyn jälkeen, että riippuvuusproblematiikasta
johtuu, että päihdeongelmaiset kestävät huonosti
psykoterapiasuhteen intiimisyysvaatimuksia, min-
kä jälkeen erittelen päihdeongelmaisten hoitosuh-
teen dynamiikkaa varteenotettavien tekijöiden
kannalta. Riippuvuusristiriidan käsite näyttää ole-
van Murrolle & Österbergitle melko vieras. Ei riip-
puvuus sinänsä ole mikään ongelma, ongelmaksi se

saattaa tulla eri suojautumiskeinojen kautta (ääri-
päinä liiallinen tukeutuminen ja itseriittoisuus).
Edellä olevasta ei voida tehdä johtopäätöstä, että
hoito kokonaisuutena olisi rakennettava "kapealle
psykoterapeuttiselle pohjalle". Kohteen teoreetti-
nen erittely ja käytännön hoitotyö ovat kaksi eri
asiaa: Kohteen teoreettisella erittelyllä hahmo-
tamme käytäinnön hoitotyötä ohjaavaa strategiaa,
jonka tehtävänä on jäsentää hoitoprosessia osata-
voitteiksi aikaperspektiivillä. Näin päästään kestä-
vimpiin arviointikriteereihin eri menetelmien
tehokkuudesta, samalla saamrne vihjeitä siitä, min-
kälaisiin asioihin työntekijän tulee painottaa työs-
kentelyä hoidon eri vaiheissa.

Hoitotoimintaa koskevasta strategiasta en saa

selvää Murron & Österbergin palautteesta, jossa

käsitellään hoitotoimintaa ja ennaltaehkäisevää
työtä ilman näiden eri toimintamuotojen kohteen
rajausta tai teoreettista erittelyä.

En tunne yhtään tutkimusta, jossa olisi todettu,
että yleisillä ryhmätyön menetelmillä olisi erityistä
vaikutusta nimenomaan päihdeongelmaisten hoi-
dossa. Päinvastoin 60-luvulla muotiin tulleilla non-
direktiivisillä tunnetyöskentelyyn pohjautuvilla
menetelmillä on todettu olevan hyvin vähän spesi-
fistä vaikutusta, varsinkin hoidon alkuvaiheessa
(ks. artikkelin II osa).

AA taas on oirekeskeinen erityismenetelmä, jossa

on otettu huomioon alkoholistien erityisproblema-
tiikka. Esim. ryhmäistunnoissa jäsenet kukin vuo-
rollaan jäsentävät elämäntilannettaan ajattelutoi-

minnan tasolla. AA:ta voi tietysti eritellä myös elä-
mäntapanäkökulmasta. Kuitenkin AA on rinnas-
tettavissa lähinnä muille kulutusongelmaisille tar-
koitettuihin erityisryhmiin, kuten esim. Painonvar-
tijoihin (Iiikalihavat) tai Synanoniin (huumeiden
käyttäjät). Se, että AA käyttää ryhmässä olevia
voimia yhteenkuuluvuuden luomiseksi, ei tee siitä
sosiaalisen ryhmätyön menetelmää, jossa liikutaan
"ihmiset yleensä" -tasolla (ks. I osa, s. 339).

Murto & Österberg panevat vastineensa lopussa
suuhuni lauseen, joka alkaa näin: "Jos henkilÖ vain
tarvitsee . . .". Ykkösosan tarkempi lukeminen olisi
osoittanut heille, että kyseessä on O. Kernbergin
mielipide. Kernberg painotti ko. haastattelussa,
että meidän tulisi kehittää hoitomuotoja, jotka ovat
spesialisoituneempia ja sovellettuja tilaan, jota hoi-
detaan. SamaIIa hän kritisoi nonspesifistä suppor-
tiivista terapiaa (ks. Psykologiuutiset 3/82). TälIä ei
pyritä mitätöimään sitä, että "hyvän ystävän löytä-
minen on jokaiselle ihmiselle varsin aryokas asia".

Olen samaa mieltä Murron & Österbergin kanssa
siitä, että asiakas on tavoitettava "siinä, missä hän
todellisuudessa on, eikä siinä, missä hänen toivo-
taan olevan". Minäkin siteeraan mielelläni Ilkka
Halosta, jolta on seuraava lainaus (Vastuumalli
päihdeongelmissa. Päihdehuollon täydennyskoulu-
tuksen koulutusmoniste): "Päihdeongelmien
menestyksellisen hoitamisen kannalta on välttämä-
töntä, että asiakas vähitellen ottaa itselleen enem-
män vastuuta, ottaa itsestään vastuun. Mutta: jos

työntekijä ei ota huomioon sitä mahdollisesti
hyvinkin vaikeaa, patologista elämänhistoriaa,
joka monella asiakkaalla on takanaan, ja suhteuta
tämän hetken vaatimuksia asiakkaan todellisün
tämänhetki,sün oalmiuksiin, seurauksena on hoi-
don epäonnistuminen."

Kuten artikkelin I osassa totesin, ammatillisen
hoitotoiminnan tulee rakentua muunkin kuin pel-
kän positiivisen ihmiskäsityksen ja erilaisten
menetelmien hallinnan varaan. Kun pyrimme terä-
vöittämään psykologista näköku1maa, tulee näin
ollen tärkeäksi kehittää pidemmäIle psykologista
erittelyä kuin Murron & Österbergin empiiristä
yleistystä, joka tunnetaan nimellä Kellerin laki.

Nils Holmberg

Kolme kysymystä asioiden luonteesta

Kun yrittää sosiaalipsykologisesta näkökulmasta
tarkastella alkoholin käyttöä, alkoholia käyttävää
ihmistä ja aiheesta tehtyä tutkimusta, seuraa
yhtääIlä julkaisuja ja "tuloksia", toisaalla hämmin-
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