
panja jo muotona väärä?

- Epäilen kampanjamuotoi-
suutta, vaikka en kokonaan kiistä
sen mahdollisuuksia. Mutta tär-
keintä olisi ensin miettiä kam-
panjan filosofista perustaa, sitä,
miksi kampanjoidaan ja mihin
sillä pyritään, ja vasta sitten ru-
veta miettimään muotoja. Luu-
Ien, että tulokseen vaikuttaa
olennaisesti päämäärä; keinot
ovat vain keinoja.

- Totta kai ihmisiin on oikeus
yrittää vaikuttaa, mutta silloin
pitää kysyä perusteita. Ja joka
tapauksessa ympäristö säätelee
meidän tekemisiämme paljon
voimakkaammin kuin tällaiset
kampanjat koskaan voivat tehdä.
Minun mielestäni niillä tällä het-
kellä yritetään paikata niitä hait-
toja, joita tämä raju kilpailusys-
teemi ihmisille aiheuttaa. Ne
yrittävät trimmata meitä pysty-
viksi kestämään tätä systeemiä
tai sitten antamaan kelkasta pu-
donneille, kuten työttömille, jon-
kinlaista terapiaa.

- Hirveästi on viime vuosina
puhuttu holhousyhteiskunnasta,
mutta en ymmärrä, mitä sillä tar-
koitetaan. Minusta Suomi ei ole
mikään holhousvaltio. Täällä on
aivan hyvin saanut olla kipeä ja
kuolla ilman, että siihen on ku-
kaan tehokkaasti puuttunut. Sen

sijaan ollaan kovaa vauhtia me-
nossa terapiayhteiskuntaan. Sillä
tarkoitan sitä, että kilpailuyhteis-
kunnan rattaista joko jollain lail-
la pudonneet tai muuten päähän
potkitut ryhmät pannaan hoita-
maan ja terapoimaan itse itse-
ään, jotta ne pystyisivät kestä-
mään ulkopuolelta tulevat pai-
neet. Ja valitettavaa on, että
myös feministinen liike on viime
aikoina osittain siirtynyt tasa-ar-
vovaatimuksista tällaisille tera-
pialinjoille. Se harrastaa radikaa-
lia feministiterapiaa - en tiedä,
mitä se on, enkä voi sitä sinänsä
arvostella - mutta ainakin tasa-
arvon edistäjänä sen vaikutukset
ovat vähintäänkin minimaaliset.

Looginen seuraus tällaisesta olisi
kai se, että seuraavaksi hankitaan
miestalo, .iossa miehet istuvat
paijaamassa toisiaan päähän sa-

malla tavoin kuin nyt naiset tera-
poivat toisiaan naistentaloissa.

- En usko, että tällainen tera-
pointi ainakaan yhteiskuntaa
muuttaa. Se vain auttaa ihmistä
kestämään ne kolhut, joita hän ei
saisijajoita hänen ei pitäisi ottaa
vastaan. Pitäisi tapella niitä vas-
taan. Minusta se on ainoa mah-
dollisuus, jos sekään on mahdol-
lista. Tämä näkemys liittyy nii-
hin ristiriitoihin, joita itse olen
kokenut naisen elämässä. Niitä ei
terapialla voi ratkaista. Ristirii-
dat ovat minussa, tai ne ovat yh-
teiskunnassa niin kauan, kuin
minä elän tai yhteiskunta muut-
tuu. En halua muuttaa itseäni
sopeutujaksi. Ja ymmärrän hy-
vin, jos mies kapinoi eikä suostu
sopeutettavaksi.

Sopeuttamisesta

Sinun mielestäsi miestä ollaan
siis nyt sopeuttamassa?

- Vähän tällainen sopeuttava
ajatus monissa kampanjoissa,
mm. Mies 2000 -kampanjassa, on
taustalla. Miehistä ollaan teke-
mässä hissukoita ja lässyköitä,
jotka kyllä elävät terveesti, mutta
joista kaikki pienikin kapinahen-
ki puuttuu ihan täysin. Enkä mi-
nä kutsu sitä miehisyydeksi, vaan
omanarvontunnoksi, koska sellai-
nen pitää olla yhtä lailla naisessa.
Ihmisen elämässä, niin miehen
kuin naisen, on ratkaisemattomia
ristiriitoja. Tasapaino ei välttä-
mättä ole tavoiteltava olotila ih-
miselle, koska vain kovin yksin-
kertainen ihminen voi tässä maa-
ilmassa olla harmoninen.

-Jostain 
tietysti pitäisi saada

voimaa kestää näitä ristiriitoja,
mutta ei niitä voi tuosta vaan
silitellä pois, koska se konflikti on
jossain muualla ja meissä itses-

sämmekin, koska kaikki yhteis-
kunnan konfliktit heijastuvat

meissä. Mutta emme me voi niitä
pelkästään itse tykönämme rat-
kaista. Vastuun siirtämisessä yk-
silölliselle tasolle näkökulma sup-
penee ja suppenee.

Kaikista ollaan tekemässä
oman onnensa seppiä?

- Nimenomaan. Ja se taas on
täysin päinvastaista kuin se, mitä
edellä sanoin, eli se, että meidän
pitäisi tuntea velvollisuutta kaik-
kia muita maailman ihmisiä koh-
taan. Toisistamme me olemme
vastuussa, mutta itseämme koh-
taan meillä ei ole mitään velvolli-
suuksia. Se on minusta aika tär-
keä asia huomata.

Jorma Hentilä 
- 

Matti Virtanen

PAVI-lait kumoon,
päihdehuoltolaki tilalle

Alkoholistihuoltoa on maas-
samme rakennettu rinnan alko-
holin saatavuuden kontrollin
kanssa. Viinan kotitarvepoltto
Iakkautettiin 1865. Vuonna 1883

annettiin irtolaisasetus, jolla
aiemmin suurta osaa maatonta
väestöä koskeva irtolaiskäsite
määriteltiin tarkoittamaan enää
pahantapaisia, siveettömiä ja
juoppoja. Asetuksen mukaista
työlaitoshoitoa voidaan pitää
eräänlaisena Iakisääteisen alko-
holistihuollon esiasteena. Vuon-
na I 8BB perusti raittiusjärjestöjen
Turvaseura ensimmäisen vapaa-
ehtoisuuteen perustuvan alkoho-
listiparantolan.

Vuonna l9l9 tuli voimaan
kieltolaki. Se antoi kunnille mah-
dollisuuden perustaa raittiuslau-
takuntia valvomaan kieltolain
noudattamista ja ohjaamaan
koulujen raittiuskasvatusta. Al-
koholihaittoj en korjaaminen puo-
lestaan osoitettiin ensisijaisesti
poliisille, oikeuslaitokselle ja köy-
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häinhoidolle. 20-luvun puolivä-
lissä alettiin valmistella lakisää-
teistä alkoholistien erityishuol-
toa. Samoihin aikoihin vuonna
1932 tapahtuneen kieltolain ku-
moamisen kanssa tuli voimaan
pakkohoitolain korvikkeena ns.
hiljaisten humalaisten nuhtelula-
ki. Se velvoitti köyhäinhoitolau-
takuntaa varoittamaan juoppoa
silloin, kun häntä ei tuomittu ri-
koslain mukaan.

Lakisätiteinen huolto

Varsinainen lakisääteinen al-
koholistihuolto käynnistyi vuo-
den 1936 alkoholistilailla. Alko-
holin liikakäyttö osoitettiin siinä
ensisijaisesti häiriökäyttäytymi-
seksi, johon yhteiskunnan tulee
vastata lähinnä itseään suojaten.
Terveydenhuollon osuus alkoho-
liongelmaisten hoidossa jäi näin
pitkään varsin vähäiseksi, mikä
on osaltaan vahvistanut kuvaa
päihteiden ongelmakäytöstä
alempiin sosiaaliryhmiin liittyvä-
nä ilmiönä.

Samaan aikaan alkoholistilain
kanssa tuli voimaan irtolaislaki.
Vaikka juopot alkoholistilailla
pyrittiin erottamaan irtolaishuol-
lon kohteista, on Iaeilla käsitelty
paljolti samoja vähäosaisten
ryhmiä.

Irtolaislaki, alkoholistilaki ja
vuoden l96l laki päihdyttävien
aineiden väärinkäyttäjien huol-
losta (PAV-laki) ovat perustu-
neet asteittain koveneviin toimin-
tamuotoihin. Neuvonnasta ja
valvonnasta on voitu päätyä usei-
den vuosien työlaitos- ja huolto-
lakomennuksiin. Lakien perus-
teella maahan rakentui raskas,
viranomaisia työllistävä pakko-
laitosjärjestelmä, jonka tulokset
hoidon osalta osoittautuivat keh-
noiksi.

Kieltolain aiheuttamat laajoja
yhteiskuntaryhmiä koskettavat
haitat pakottivat yhteiskunnan
luopumaan siitä verrattain nope-
asti. Alkoholisti- sekä myöhempi

PAVI-huolto ovat puolestaan
kohdistuneet suppeisiin, poliitti-
sesti vähämerkityksellisiin ryh-
miin. Lakien uudistaminen on
näin viivästynyt.

Vaikka PAVI-lakien pakkotoi
mien käyttöä on viime vuosina
voimakkaasti supistettu, ei lakien
vanhentuneisuutta kansalaisten
oikeusturvan kannalta kuiten-
kaan voine vähätellä. Irtolaislail-
la on esimerkiksi viime vuosiin
saakka toimitettu irtolaisuudesta
epäiltyjä l-2 kuukaudeksi van-
kilaan odottamaan lääninoikeu-
den päätöstä mahdollisesta pak-
kohoitoon määräämisestä.

Aaohoitoa gössä kä2uille

Alkon myymälöissä alettiin 50-
luvulla luopua yksilöllisestä
myynninvalvonnasta. Samaan
aikaan ryhdyttiin sosiaalihuollon
piirissä käynnistämään uutta
avohoitoa. Alkon Yhdysvalloista
tuoman keksinnön pohjalta alet-
tiin maahan rakentaa A-klinikka-
verkostoa, joka pääosin saatiin
valmiiksi 7O-luvun loppupuo-
lella.

Avohoidolla kyettiin parem-
min tavoittamaan työelämässä
mukana olevia. A-klinikoilla sekä
muussa sosiaali- ja terveyden-
huollossa omaksutut asiakaskes-
keiset toimintatavat ovat peh-
mentäneet myös perinteistä PA-
Vl-huoltoa. Avohoidon ja asu-
mispalvelujen kehittymisen myö-
tä vähentyi pakkohoito 70-luvul-
la, jolloin myös päihdehuolto-
lainsäädännön uudistamisen val-
mistelu aloitettiin sosiaali- ja ter-
veysministeriön yhteydessä toi-
mivassa päihdeasiain neuvottelu-
kunnassa usean eri tahon yhteis-
työnä.

Vappu Taipaleen ministeri-
kautena B0-luvun alkupuolella
laajennettiin valmistelu koske-
maan myös irtolaislakia.

Uusi päihdehuoltolaki

Uusi päihdehuoltolaki (+l l8+)
tulee voimaan vuoden 1987 alus-
ta ja siirtää PAVI-lait historiaan.
Lainuudistus on myös osa sosiaa-
li- ja terveydenhuollon kokonais-
uudistusta. Vuonna l9B4 tulivat
voimaan sosiaalihuoltolaki, sosi-
aali- ja terveydenhuollon suun-
nittelua ja valtionosuutta koske-
va laki, lastensuojelulaki ja rait-
tiustyölaki.

Päihdehuoltolain uudistami-
sella edistetään päihdehuollon
vapautumista irtolaisvalvontape-
rinteestään osaksi yleistä sosiaali-
ja terveydenhuoltoa. Lain vuosia
kestänyt valmistelu on vaikutta-
nut niin, että palveluja on jo pit-
kään kehitetty uuden lain hengen
ja tavoitteiden suuntaisesti.

Irtolaislain kumoaminen mer-
kinnee huoltopoliisiyksiköiden
purkamista ja sulauttamista
muuhun poliisiin. Irtolaislain ku-
moamisen mahdollisesti aiheut-
tamien ongelmien ratkaisumah-
dollisuudet selvitetään sosiaali-
ja terveysministeriön asettamas-
sa toimikunnassa.

Päihdehuoltolaki on ilmeisesti
viimeinen päihdehuoltoa koskeva
erillislaki. Vastedes päihdehuol-
toa koskevat säännökset pyritään
sisällyttämään yleisiin sosiaali- ja
terveydenhuollon lakeihin. Tätä
ennen selvitetään mahdollisuu-
det kehittää sosiaali- ja terveysvi-
ranomaisten ja poliisin työnjakoa
päihtyneiden käsittelyssä.

Päihdehuoltolain mukaan
päihdehuollon tavoitteena on ke-
hittää päihdehuoltoa niin, että
sen avulla voidaan ehkäistäja vä-
hentää päihteiden ongelmakäyt-
töä sekä siihen liittyviä sosiaalisia
ja terveydellisiä haittoja sekä
edistää päihteiden ongelmakäyt-
täjien ja heidän läheistensä toi-
mintakykyä ja turvallisuutta.
Päihdehuolto sisältää näin ehkäi-
syn, hoidon ja huollon sekä ym-
päristön suojaamisen.

Sosiaalihuollon erityislakina
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päihdehuoltolaki täydentää sosi-
aalihuoltolakia, mutta velvoittaa
myös terveydenhuoltoa. Kunnas-
sa vastuu päihdehuollon järjestä-
misestä osoitetaan nyt sosiaali-
huollon osalta sosiaalilautakun-
nalle ja terveydenhuollon osalta
terveyslautakunnalle.

Lakiuudistuksen ehkä keskei-
sin pitemmällä aikavälillä uutta
käytäntöä luova seikka on tervey-
denhuollolle osoitettu vastuu
päihdehuollon järjestämisesta.
Laki edellyttää päihteiden ongel-
makäyttäj ien hoitomahdollisuuk-
sien parantamista ensisijaisesti
perusterveydenhuollossa. Lisäksi
Iaki velvoittaa raittiustointa,
asuntoviranomaisia, työvoimavi-
ranomaisia, koulu- ja nuoriso-
tointa sekä poliisia yhteistyöhön
päihdehuollon .j ärj estämisessä.

Ehkäisyö korostetaan

Laki korostaa voimakkaasti
ehkäisyä. Se velvoittaa sosiaali-
lautakuntaa .ja terveyslautakun-
taa seuraamaan päihteiden on-
gelmakäyttöä kunnassa ja välit-
tämään tietoa ongelmakäytön eh-
käisyyn j a hoidettavuuteen liitty-
vistä tekijöistä. Lautakuntien on
annettava asiantuntija-apua
muille viranomaisille sekä kun-
nan asukkaille. Laki lisää osal-
taan raittius-, sosiaali- ja lerveys-
lautakuntien toiminnan yhteen-
sovittamistarvetta. Sosiaalihuol-
lon perinteestä Iähtevän tiedotus-
ja vaikutustoiminnan rakentami-
nen raittius- ja terveyskasvatuk-
scn rinnalle tulee entistä tärke-
ämmäksi. Laki syventänee myös
sosiaali- ja terveydenhuollon pii-
rissä käytävää alkoholipoliittista
keskustelua.

Periaatteet

Uudistuksella edistetään sosi-
aali- ja terveydenhuollossa hy-
väksyttyjen palveluperiaatteiden
toteutumista päihdehuollossa.
Päihteiden ongelmakäyttö näh-

dään laissa keskeisesti ihmissuh-
teisiin liittyvänä vuorovaikutus-
ongelmana. Laki korostaa myös
kokonaiskuntoutuksen periaatet-
ta, jonka mukaan hoidossa on
otettava huomioon myös toi-
meentuloon, asumiseen ja työhön
liittyvät seikat.

Palvelut voidaan järjestää sosi-
aali- ja terveydenhuollon yleisis-
sä palveluissa tai erityisesti päih-
dehuoltoon tarkoitetuissa sosiaa-
Ii- tai terveydenhuollon palve-
luissa. Palvelujen on oltava hel-
posti saavutettavia, joustavia ja
monipuolisia. Lakia täydenne-
tään asetuksella. Sen mukaan
kunnan on muun muassa huoleh-
dittava siitä, cttä palveluja on ol-
tava saatavissa niinä vuorokau-
denaikoina, joina niitä tarvitaan.

Tahdosta riippumaton lruito

Tahdosta riippumatonta hoi-
toa koskeva osa on kirjoitettu si-
ten, että säädökset voidaan mah-
dollisimman helposti yhdistää Ia-
kiin, jossa säädettäisiin kaikista
sosiaali- ja terveydenhuollossa
toteutettavista pakkotoimista.

Tahdosta riippumattoman
hoidon edellytykset on jaettu
kahteen: terveysvaaraan ja väki-
valtaisuuteen. Terveysvaarape-
rusteiscn hoidon tavoite on selkc-
ästi yksilöä itseään suojaava, vä-
kivaltaisuusperustcise n hoidon
ensisijaisesti ympäristöä, läheisiä
suojaava.

Terveysvaaran perusteella voi-
daan määrätä hoitoon henkilö,
joka ilman päihteiden käytön
keskeyttämistä ja asianmukaista
hoitoa on hänellä olevan tai hä-
nelle päihteiden käytöstä välittö-
mästi aiheutumassa olevan sai-
rauden tai vamman johdosta vä-
littömässä henge nvaarassa tai
saamassa vakavan, kiireellistä
hoitoa vaativan terveydellisen
vaurion. Hoito voi kestää enin-
tään viisi vuorokautta. Sen aloit-
tamiseen tarvitaan kahden lääkä-
rin päätös.

Väkivaltaisuuden perusteella
henkilö voidaan määrätä hoi-
toon, jos hän päihteiden käytön
vuoksi väkivaltaisella tavalla va-
kavasti vaarantaa perheensä jä-
senen tai muun henkilön terveyt-
tä, turvallisuutta tai henkistä ke-
hitystä.

Lyhytaikaiseen, enintään vii-
den vuorokauden mittaiseen hoi-
toon voidaan määrätä lähinnä
sosiaalijohtajan päätöksellä. Pää-
tös tehdään esityksestä tai eräissä
tapauksissa, kun siihen on saatu
toisen työntekijän suostumus.

Lääninoikeus voi sosiaalilauta-
kunnan esityksestä päättää hen-
kilön määräämisestä hoitoon vä-
kivaltaisuusedellytyksellä e nin-
tään 30 vuorokaudeksi, milloin
lyhytaikaisempi hoito on osoit-
tautunut riittämättömäksi.

Lain valmistelun aikana on
tuotu esiin, että tahdosta riippu-
mattoman hoidon ei toivota li-
sääntyvän. Uudessa laissa pak-
kohoitoon määräämismenettelyä
on nopeutettu. Lain pakkohoidon
edellytysten katsotaan soveltu-
van paremmin niihin, joita tällai-
silla keinoilla voidaan todella
auttaa. Laki merkitsee myös sitä,
että hoitoyksiköitä ei enää voida
pitää hankalasti käsiteltävän so-
siaalihuollon asiakasryhmän säi-
lytyspaikkoina.

Poliisi on tähän saakka loutu-
nut vastaamaan lähes yksin per-
heväkivallan välittömästä käsit-
telystä. Päihdehuoltolain voi-
maantulo merkinnee sitä, että so-
siaalihuolto alkaa kehittää per-
hekriisien sovittelumenettelyjä,
joilla poliisitoimien tarvetta vä-
hennetään.

Tapani Saruanti
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