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Juopottelan ta ustoist a j a
hoödon taaoötteösta

Viime aikoina on julkisuudessa esiintynyt kovin
yksipuolisia näkemyksiä päihdeongelman luontees-
ta. A-klinikkatyön arkipäivästä käsin hahmottuu
kuiten*.in toisenlainen kuva. Pyrin erittelemään asi-

akaskunnan minulle välittämää kuvaa sijoittamatta
sitä mihinkään ennalta määriteltyyn teoreettiseen
kehykseen. Yritän kuvata sitä todellisuutta, jonka
asiakkaat hoitopaikkaan välittävät.

Näyttää siltä, ettäjotkut ihmiset pyrkivät hallitse-
maan hankalia elämäntilanteitaan alkoholilla. Ns.
normaalikäytön yhteydessä se onnistuukin, onhan
alkoholi nopeasti vaikuttava keskushermostoa la-
maannuttava aine. Siten se sekä rauhoittaa että
poistaa estoja. Ongelmallisessa alkoholin käytössä
on kysymys epäonnistuneesta ongelmien hallinta-
yrityksestä.

Kun alkoholin käyttötottumuksia aletaan muut-
taa tai pyritään kokonaan irti alkoholista, tulee
kiinnittää huomiota niihin tekijöihin, jotka voivat
olla tukemassa tätä pyrkimystä. Tällöin on usein
kysymys niistä ongelmista, joita henkilö on yrittänyt
ratkaista juomalla.

Päihdeongelmaisten välittämästä kuvasta käsin
hahmottuu neljä ongelmaryhmää, jotka näyttävät
vaikuttavan asianomaisen suhtautumiseen elämän-
tilanteeseensa. Yksittäisellä päihdeongelmaisella on
mukana joko jokin tai useampi näistä ongelmaryh-
mistä eri tavoin painottuneena. Hoidon tavoitteita
asetettaessa ne on kuitenkin hahmotettava erikseen.

ONGELMARYHMAT
Ihmissuhdeongelmat

Kontaktivaikeuksista kärsivän on vaikea ilmaista
itseään, etenkin tunteitaan. Hän joko ei uskalla
puhua tai ei löydä sanoja ja kokee, ettei tule ymmär-
retyksi. Hänen voi olla myös vaikea ymmärtää
toisia. Tästä voi seurata vetäytyminen tai ajautumi-
nen yksinäisyyteen.

Estoiset ihmiset voivat pelätä esiintymistä, uusia
ihmisiä, uusia paikkoja, vastakkaista sukupuolta,
johtajia, vanhempia, nuorempiajne. Edellä esitetty-

jä ongelmia ovatjotkut hoitaneet onnistuneesti alko-
holilla. Näyttää kuitenkin siltä, että pitemmän pääl-
le on toleranssi kasvanut ja annostus suurentunut,
niin ettei entistä myönteistä vaikutusta tulekaan'
Pikemminkin lisääntynyt alkoholin määrä on kas-

vattanut ongelmia.
Oma ihmissuhdeongelmien alueensa ovat vuoro-

vaikutuspelit. Vuorovaikutuspeleissä ihminen käyt-
täytyy niin, että hän ajaa (pelaa) tilanteen sellaisek-
si, ettei se tyydytä ketään. Kyseessä on yleensä

kiellettyjen tai torjuttujen tunteiden väistäminen.
Nämä epätyydyttävät vuorovaikutuskuviot ajavat
jotkut etsimään tyydytystä alkoholista. Juomista
käytetään myös pelivälineenä. Aviopari voi esimer-
kiksi säädellä sillä läheisyyttään. Yleensä perhesuh-
teisiin liittyvän alkoholin käytön takana on moni-
mutkainen vuorovaikutuskokonaisuus.

Pslgtkkiset ongelmat

Eräitlä ihmisillä on alhainen sietokyky kaikkiin tai
erityisesti joihinkin vastoinkäymisiin nähden. Alko-
holilla saatetaan lievittää sietämätöntä oloa. Oikeal-
la annostuksella ei ehkä synny ongelmia, mutta
määrien kasvaessa voi juominen tuottaa lisää vas-
toinkäymisiä ja sietämätöntä oloa.

Eräät neurootikot pyrkivät juomalla laukaise-

maan sosiaalista jännittämistä tai selittämättömiä
tuskatiloja, jotka eivät näytä liittyvän mihinkään
senhetkiseen asiantilaan. Useilla päihdeongelmai-
silla esiintyy erilaisia neuroottisia pelkoja (esim.

ahtaanpaikankammo), joita pyritään hallitsemaan
juomalla. Alkoholilla pyritään lääkitsemään myös

depressiivisyyttä ja maanisuutta. Liiallinen hyvä tai
huono olo yritetään leikata pois.

Oma ryhmänsä psyykkisiä ongelmia ovat harhat
ja paranoia. Joillakin alkoholi näyttää auttavan
niihin, joillakin se pahentaa tilaa.

E ks is tentiaali s e t onge lmat

Monet ihmiset suorittavat noin kymmenen vuo-
den välein jonkinlaisen elämän uudelleenarvioinnin.

Joillakin se on selkeämpi prosessi, joillakin hämä-
rämpi - hahmottumattomampi. Usein kysymyk-
sessä on elämisen tarkoituksen ja oman elämän
tavoitteiden uudelleenarviointi. Tähän liittyy elä-
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mänhalun ailahtelua ja tarkoituksettomuuden tun-
netta. Joillakin herkillä ihmisillä tämä on läpi elä-
män kestävä aaltoileva prosessi. Kysymys "Mitä
minä haluan?" kieppuu epämääräisesti ajatuksissa.

Jotkut yrittävät käydä alkoholin avulla tätä pro-
sessia, etsien olevaisen tarkoitusta ja paikkaansa
siinä, jotkut taas yrittävät juomalla torjua koko
kysymyksen.

Ongelma voi olla myös siinä, että henkilö ei
hahmota todellisuuttaan tai hahmottaa sen kovin
puutteellisesti ja käyttäytymiseh tasolla ikään kuin
ajelehtii tapahtumasta toiseen. Eksistentiaaliset on-
gelmat voivat näkyä päivittäisenä lähes pakonomai-
sena juomisena, vaikka määrät eivät olisikaan suu-
ria, tai pitkinä tuhoisina putkina, joiden välillä
elämän tarkoitus konkretisoituu juomiskauden va-
hinkoj en korj aamisessa.

Kriisiongelmat

Elämänmuutokset voivat aina aiheuttaa kriisin,
vaikka eivät olisikaan isoja tai rajuja muutoksia.
Kriisi on aina vaikea prosessi, jossa voidaan erottaa
neljä vaihetta: shokki, reaktio, uudelleen orientoitu-
minen ja uuden opettelu.

Alkoholilla yritetään lievittää tai nopeuttaa krii-
siprosessia. Joissakin tapauksissa se näyttää onnis-
tuneenkin. Monesti kuitenkin käy niin, että normaa-
li surutyö ja muuttuneen todellisuuden kohtaami-
nen epäonnistuvatja että prosessi ei etene. Prosessi
jää heilumaan jonnekin shokki- ja reaktiovaiheen
välille, eikä henkilö kykene uudelleenarviointiin.
Pitkään jatkuessaan tällainen juominen voi kroonis-
tua ja tuottaa uusia ongelmia.

Edellä kuvattujen r,.5al o.,g.t-aryhmän syvyys-
aste vaihtelee runsaasti päihdeongelmaisten piiris-
sä. Ihmissuhteet voivat olla joko normaalia vaike-
ampaa keskinäistä kinaa tai voimakkaan symbioot-
tisia suhteita, jotka saattavat ajoittain olla jopa
hengenvaarallisia (esim. perheväkivalta).

Samoin psyykkiset ongelmat voivat vaihdella lie-
vistä neurooseista aina psykoottisuuteen asti. On-
gelman syvyysaste saattaa vaikuttaa juomisen mää-
rään, tiheyteen ja tuhoisuuteen. Syy-yhteys ei ole
kuitenkaan suoraviivainen. On huomattava, että
elävässä elämässä voi esiintyä useita taustaongelmia
samanaikaisesti ja että ne voivat esimerkiksi hoidon
aikana vaihdella.

HOIDON TAVOITTEISTA

Päihdeongelmaa hoidettaessa on kiinnitettävä
huomiota edellä kuvattujen ongelmien käsittelyyn,
j otta j uomiskäyttäytymisen muutospyrkimyksiä voi-

taisiin tukea. Tässä yhteydessä en puhu itse juomis-
käyttäytymisen muuttamisesta tai siihen liittyvistä
tavoitteista. Juomiskäyttäytyminen ei aina ole muu-
tettavissa, ellei kuvattuja ongelmia saada ratkais-
tuiksi.

Hoidon kannalta edellä kuvatut neljä ongelma-
ryhmää ovat asianomaisen reaktioita sosiaaliseen
todellisuuteensa (työ, asuminen, toimeentulo, ih-
missuhteet, tulevaisuuden mahdollisuudet jne.).
Näiden ongelmaryhmien käsittelyn rinnalla on hoi-
don tavoitteena myös saada asiakas toimimaan sosi-
aalisen todellisuutensa muuttamiseksi itselleen tyy-
dyttävämmäksi. Hänen valmiuksiaan tässä pyritään
lisäämään. Mikäli sosiaalisen todellisuuden muutta-
minen on mahdotonta, ollaan tekemisissä sopeutu-
misongelmien kanssa (kriisi- ja eksistentiaaliset on-
gelmat).

Edellä kuvatun perusteella voidaan hoidon tavoit-
teita johtaa yksityiskohtaisemmin ja yksilöllisesti.

Kontaktivaikeuksista kärsivän hoidossa kiinnite-
tään huomiota ilmaisu- ja kuuntelukyvyn paranta-
miseen. Tähän yleensä liittyvät myös minäkuvan
selkeyttäminen ja itsetunnon vahvistaminen.

Estoisten ihmisten kohdalla tavoitteena voi olla
erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin harjaannuttaminen.
Estoisuuteen liittyy usein heikko tai vääristynyt
minäkuva. Jännittäminen voi olla myös seurausta
käsittelemättä jääneestä traumaattisesta kokemuk-
sesta, joka hoidossa voidaan yrittää laukaista.

Vuorovaikutuspelit ovat usein syvästi persoonal-
lisuuteen liittyviä ongelmia. Pelaaja tarvitsee vasta-
pelurin, joka suostuu rooliinsa. Näistä syistä vuoro-
vaikutuspelit vaativat usein erityisiä, näitä varten
kehitettyjä terapiatekniikoita (perheterapia, trans-
aktioanalyysi, systeemiteoreettiset terapiat).

Alhaista vastoinkäymisten sietokykyä voi lievem-
missä tapauksissa harjaannuttaa. Vaikeammissa ta-
pauksissa joudutaan ainakin aluksi turvautumaan
Iääkkeisiin. Oikein käytettyinä ne eivät ole niin
tuhoisia kuin alkoholi. Riippuu tapauksesta, mitkä
mahdollisuudet näissä tilanteissa on supportiivisella
tai muulla terapialla.

Lievemmissä tapauksissa sosiaalinen jännittämi-
nen tai selittämättömät tuskatilat on mahdollista
hallita lievällä lääkityksellä tai asianomaiselle sopi-
valla rentoutumiskeinolla, jos sellainen on löydettä-
vissä. Vaikeammissa tapauksissa joudutaan usein
turyautumaan lääkitykseenja varsin pitkiinkin tera-
piasuhteisiin. Tämä pätee myös neurootrisiin pel-
koihin, depressiivisyyteen tai maanisuuteen sekä
rajatilatasoisiin psyykkisiin ongelmiin.

Eksistentiaaliset ongelmat päihdeongelman taus-
tana ovat ehkä problemaattisimmat. Ne ovat vaike-
asti hahmotettavissa, ja konkreettista tavoiteasette-
lua ei aluksi voi olla. Elämisen tarkoitusta ja tavoit-
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teita etsiija määritteleejokainen ihminen itse. Tera-
peutin ammattitaito ei sitä voi eikä saakaan määri-
tellä. Terapeutti voi kuitenkin olla avuksi. Elämän-
halunsa menetettyään ja elämäntarkoituksensa ka-
dotettuaan ihminen joutuu usein haparoimaan pi-
meässä useita kuukausia, jopa vuosia. Tärkeää on,
että kysymykset otetaan esille ja että niille annetaan
aikaa ja tilaa. Joillakin päihdeongelmaisilla ei ole
kykyä hahmottaa eksistentiaalisia ongelmiaan kes-
kustelun avulla; heille voi jonkinmuotoinen ryhmä-
toiminta tai muu kontaktiterapia olla paras vaihto-
ehto.

Kriisijuopoilla on yleensä löydettävissä noin kah-
den kolmen vuoden takaa jokin elämänmuutos.
Usein asianomainen aluksi itse vähättelee sen mer-
kitystä. Runsaampi juominen on kuitenkin alkanut
juuri tuohon aikaan tai välittömästi sen jälkeen.
Tällaisia kriisejä voivat olla läheisen kuolema, avio-
ero, vammautuminen, työolojen muuttuminen, asu-
misolojen muuttuminen tai taloudelliset asiat. Huo-
mattavaa on, että kriisi voi aiheutua myös ns. positii-
visista elämänmuutoksista, kuten lapsen syntymäs-
tä tai ylenemisestä uralla. Hoidossa on tärkeää
tapahtuman merkityksen huomaaminen ja muuttu-
neen tilanteen kohtaaminen - pysähtyminen. Krii-
sille on annettava aikaa ja rauhaa. Usein ei kuiten-
kaan tarvita montakaan hoitokäyntiä kriisin kohtaa-
miseen, jopa yksi käynti voi riittää.

Edellä kerrotusta on tullut esille, kuinka moninai-
set ovat juomisen taustaongelmat. Tässä ei ole tilaa
selvittää, kuinka moninaiset ovat myös ongelmajuo-
misen tavat. Päihdeongelmainen on yksilö niin on-
gelmiensa kuin juomatapojensa suhteen.

Tämä asettaa varsin suuren haasteen päihdehuol-
lolle. Moninaisiin ongelmiin pitää löytää moninaiset
hoitomuodot. Ei ole olemassa yhtä hoitomallia, joka
sopii kaikille, vaikka näin on virheellisesti markki-
noitu.

Päihdehuollon työntekijä on melkoisten vaati-
musten edessä. On opittava tunnistamaan ongelmat
asiakkaan usein melko sekavastakin kerronnasta ja
Iöydettävä niihin sopivat terapeuttiset menetelmät.
Yksilöllisiin ongelmiin on löydettävä yksilölliset lä-
hestymistavat. Tässä tarvitaan myös melko lailla
luovuutta.

Harri Kosonen

Humalan keönoista
ja laadusta

Hyvät suurj uopot, kohtuukäytt äjät, ja raittiitkin
jos joukossa sellaisia on! Ainoa mahdollinen syy,

miksi minua on pyydetty puhumaan humalasta,
krapulasta ja raittiudesta, on Alkoholipolitiikka-
lehdessä (2/l9B+) julkaisemani essee. Toinen mah-
dollinen syy olisi se, että tiedän jotain alkoholitutki-
muksesta; en tiedä siitä mitään. Kun kysyn itseltäni,
miksi en tiedä, ei vastaus ole, ettei minulla ole ollut
aikaa sitä opiskella vaan ettei se kiinnosta minua.
Että en tarvitse sitä.

Alkoholitutkimus muistuttaa eräissä suhteissa so-

tilaallista tutkimusta. Kumpikin työllistää mahta-
vat määrät tiedemiehiä. Sotatiede pystyy ratkaise-
maan useimmat sotilaallista toimintaa koskevat on-
gelmat. Vain yhden edessä se on täysin voimaton:
Miten vähentää aseita? Samoin tietää alkoholitutki-
mus viinasta lähes kaiken muun paitsi sen, miten sen

kulutusta voi vähentää. OIen viisaampi kuin koko
yhdistetty viinatiede, koska minä tiedän sen asian.
Enkä vain sen, että voi ollajuomatta, vaan myös sen,

että on hyvä olo, kun on juomatta. Johdan teitä
tahallani harhaan: yksilön juomattomuus ei ole tie-
teellinen vaan moraalinen kysymys. Sanan mos (lat.
'tapa') merkityksessä: elämäntapaa koskeva ky-
symys.

Raittiuden perusteluja terävöittää humalan ja
viinan käsitteellinen erottaminen toisistaan. Viinar
humala on humalan yksi laji, viina on yksi keino
saada humala. Moraalinen kauhu viinaa ja sen

seurauksia kohtaan on voimatonta. Sen sijaan kan-
iattaa kysyä, kestääkö viina arvostelun humalan
keinona. Vastaan: Ei kestä.

Minkä asioiden kanssa viina sitten humalan kei-
nona kilpailee? Kokoelman vastauksia voi kerätä
runoilijoilta ja kirj ailijoilta, vertausten, metaforien
ja symbolien ammattimaisilta käyttäjiltä. Viinalla ei

ole vain paljon ilmauksia, sitä on myös pa§oon
verrattu. Luulin ensin, että ilmaukset "humalassa
työstä, matkasta tai rakkaudesta" olivat metaforia;
mitä kauemmin ajattelin asiaa, sitä vähemmän ne
alkoivat niiltä näyttää. Tästä avautui paras tietämä-
ni raittiuden filosofia. Mutta katsokaapa ensin si-

taattien kokoelmaani.
Nuoruus on lakkaamatonta huumausta; se on järjen

kuumetta. (La Rochefoucauld)
Mitä villikansat nykyisin ensiksi omaksuvat eurooppa-

laisilta? Viinan ja kristinuskon, eurooppalaiset huumaus-
aineet. (Nietzsche)

Sanat ovat ihmiskunnan voimakkain huumausaine.
(Kipling)

On aina oltava humalassa, siinä kaikki. Mutta mistä?
Viinistä, runoudesta, tai hyveestä, mielen mukaan. (Bau-
delaire)

Elämänjanoaan hän luulijanoksi, jajoi viiniä. (T§ehov)

Työtä käytetään usein samaan tarkoitukseen kuin alko-

Puhe Eino Leino -seurassa 20.12.1984
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