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On sanottu, että päihdeongelmaisten laitos-
hoidon todennäköisin tulos on retkahdus. Tot-
ta onkin, että valtaenemmistö hoidossa olleista
käyttää alkoholia uudelleen hoitoa seuranneen
vuoden aikana (Armor & Polich & Stambul
1978; Orford & Edwards 1977). Tällä tutki-
muksella yritämme selvittää, minkälaisia ovat
ne tilanteet, joihin päihdeongelmaisten
raittiusyritykset meidän oloissamme näyttävät
kariutuvan. Tutkimus toteutettiin haastattele-
malla Järvenpään sosiaalisairaalan asiakkaita
heidän aikaisemmista retkahduksisraan. Ta-
voitteena on tämän tiedon pohjalta auttaa rai-
tistumaan pyrkiviä ennakoimaan heille mah-
dollisesti vaarallisia tilanteita.

Korostimme edellä sanoja "meidän olois-
samme", koska oletamme, että retkahdus on
paitsi psykologisesti myös kulttuurisesti mää-
räytyvä tapahtumasarja. Samoin kuin juomi-
nen ja siihen liittyvät rituaalit, normit ja arvos-
tukset vaihtelevat kulttuurista toiseen, voidaan
olettaa, että myös retkahdukseen johtavat pai-
neet ovat paitsi yksilöllisten kokemusten myös
kulttuuristen ajattelu- ja toimintamallien syn-
nyttämiä.

MIKÄ ON RETKAHDUS?

Kun päihdeongelmainen nauttii alkoholia
uudelleen kuivan jakson jälkeen, ulkopuolisen
on vaikea sanoa, onko kyseessä tietoinen pää-
tös juoda vai retkahdus. Tämän eron tekemi-
seen tarvitsemme tietoa henkilön aikomuksis-
ta. G. A. Marlatt ju W. H. George (1984)

ovatkin ehdottaneet, että retkahdukseksi kut-
su taan ep äonnis tumi s t a 1t r i t1 k s e s s ä muut t aa ko hte ena

oleaaa käyttä2tlmistä. Toisin sanoen raittiuden
jälkeistä juomista voidaan kutsua retkahduk-
seksi vain, jos siihen sisältyy epäonnistuminen
oman kohtuus- tai raittiustavoitteen ylläpitä-
misessä.

Usein retkahdus alkaa yllättäen, mutta sitä
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edeltää joukko ilmiöitä ja asioita, jotka luovat
pohjaa juomisen aloittamiselle. Joskus myös
ihminen itse tiedostamattaan valmistaa tai
" petaa" itselleen tilaisuuden j uoda. Retkahdus
ei siten useimmiten ole vain yksittäinen tapah-
tuma, vaan monivaiheinen prosessi.

Marlattin (1982) tätä ilmiötä koskevassa
mallissa lähtökohdan muodostavat elämänti-
lanteen ristiriitaisuus ja sen herättämä välittö-
män tyydytyksen tarve. Myönteiset humala-
odotukset, näennäisesti merkityksettömät pää-
tökset ja mahdollisten ongelmien kieltäminen
saattavat tällöin johtaa ihmisen erityiseen vaa-
ratilanteeseen. Ellei hän tässä tilanteessa hal-
litse mitään toimivaa selviytymismenetelmää,
päihteen käyttö on todennäköistä.

Jos juominen aloitetaan, sen jatkuminen
riippuu Marlattin mukaan alkoholin vaikutuk-
sia koskevien odotusten lisäksi siitä, kuinka
suuri sisäinen ristiriita syntyy raittiustavoit-
teen ja tapahtuneen lipsumisen välillä, sekä
siitä, minkä s1ryksi henkilö juomisensa lukee.

Jos ristiriita on suuri ja jos hän näkee syyn
itsessään, sairaudessaan tai heikkoudessaan,
hän masentuu ja luopuu hallintayrityksistä.
Tätä ilmiötä Marlatt kutsuu raittiuden rikko-
misefektiksi ja olettaa sen selittävän retkah-
duksen rajuutta. Jos syy taas sijoitetaan ulkoi-
siin tekijöihin, syyllisyys on pienempi ja tarve
tukahduttaa se juomalla vastaavasti vähäisem-
pi.

AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA
RßTKAH DU KSEE N J O H TAN EI STA
TEKIJöISTÄ

Kaikki addiktiot uusiutuvat helposti. Tätä
uusiutumistaipumusta alettiin tutkia järjestel-
mällisesti 7O-luvulla. Menetelmänä käytettiin
kyselylomakkeilla kerättyjä retkahduskuvauk-
sia. Tällä tavoin saatiin Englannissa tyypilli-
siksi retkahdusta edeltäviksi tekijöiksi I ) kiel-



teiset mielentilat (masennus, ahdistus ym.), 2)
ulkoiset tilanteet ja euforiset tunteet (pubin
ohittaminen, vapaapäivä) ja 3) tarkkaavaisuu-
den heikkeneminen ("ei yksi ryyppy vielä mi-
tään tee") (Litman & al. l9B3).

Yhdysvalloissa C. Cummings, J. Gordon ja
Marlatt (1980) puolestaan havaitsivat, että
kielteiset tunteet, ihmissuhderistiriidat ja sosi-
aalinen paine edelsivät useimpia retkahduksia,
olipa kyseessä sitten paino-, tupakointi-, alko-
holi-, uhkapeli- tai huumeongelma.

Mainittakoon, että samat tekijät osoittautui-
vat ensisijaisiksi myös Ruotsissa (Sandahl
1984). Tämä ei toisaalta ollut yllättävää, koska
luokitus tehtiin amerikkalaisen mallin mu-
kaan. Toisentyyppinen tarkastelutapa olisi
saattanut tuoda esille jotain selvemmin ruotsa-
laiselle kulttuurille ominaista. Ainoa olennai-
nen ero amerikkalaisten ja ruotsalaisten alko-
holiongelmaisten välillä näytti olevan se, että
amerikkalaiset alkoivat useimmiten juoda uu-
delleen baareissa, kun taas ruotsalaiset tekivät
sen kotona.

Eräät muutkin tutkijat ovat koonneet ku-
vauksia retkahdusta edeltävistä tekijöistä. Ha-
vaittiin, että retkahdukset tapahtuivat enim-
mäkseen sellaisissa tunne-elämän stressitilan-
teissa, joita aiheuttavat yksinäisyys, pettymyk-
set, suuttumus tai sosiaalinen painostus (To-
kar & al. 1973; Samsonowitz & Sjöberg l98l).
Toiset taas korostavat, että retkahdus tapah-
tuu mielialan muutosten yhteydessä (Moss-
berg & al. l9B5). Ruotsalaisten retkahdustilan-
teita analysoitaessa päädyttiin neljään tyypilli-
seen tilanteeseen: kielteisiin tunteisiin, sosiaali-
seen paineeseen, kontrollin kokeiluun ja myön-
teisiin mielentiloihin (Sandahl & al. l9BB).

Retkahduksia on tutkittu myös narkomaa-
nien keskuudessa. A. Stallard ju N. Heather
(1987) erittelivät heroinistien retkahdusku-
vauksia kolmella eri tavalla: l) tunnistamalla
avovastauksista ensisijaiset retkahduksen
käynnistäneet tekijät, 2) listaamalla kaikki ret-
kahdukseen vaikuttaneet tekijät ja 3) antamal-
la tutkittavien tunnistaa rasti ruutuun -mene-
telmällä tärkeimmät kussakin tilanteessa vai-
kuttaneet seikat.

Osoittautui, että eri menetelmät tuottivat
hieman eri painotuksia. Esimerkiksi mieliteot
ja houkutukset korostuivat valmiiksi annettuja
luokkia käytettäessä. Kun siis ihmisiä pyydet-

tiin omin sanoin kuvaamaan retkahduksiaan,
he mieluiten selittivät tekoaan jollakin psykolo-
gisesti "ymmärrettävällä" syyllä, kuten masen-
nuksella tai sosiaalisella painostuksella. Juo-
misvihjeiden herättämiä mielihaluja ei ilmei-
sesti mielletty mainitsemisen arvoisiksi syiksi.

Tulos osoittaa, että se, miten tapahtumia
selitetään, ja se, mikä reaalisesti jossain tilan-
teessa vaikuttaa asioiden kulkuun, eivät ole
yksi ja sama asia. Se, mikä objektiivisesti otta-
en on ollut ratkaisevaa, voi kyselymenetelmällä
muutenkin jäädä tavoittamatta. Osa juomisyl-
lykkeistä perustuu nimittäin ehdollisiin reflek-
seihin, joista emme välttämättä ole lainkaan
tietoisia (Poulos & al. 19Bl). Siitä huolimatta
löydämme yleensä aina jonkin järkevän tai
moraalisesti oikeutetun syyn toiminnallemme.

Kun haastateltavamme siis seuraavassa ker-
tovat retkahduksistaan ja niitä edeltäneistä ta-
pahtumista, nämä kertomukset heijastavat ta-
paa, jolla ihmiset hauaitseaat ja selittäuiit käyttri2-

Qmistään ja etsiaät sille oikeutusta. Sen sijaan se,

mikä objektiivisesti ottaen on "aiheuttanut"
retkahduksen, tulee tässä vain osittain kartoi-
tetuksi. Tämä rajoitus ei tee haastattelumene-
telmällä saatavaa tietoa arvottomaksi. Päin-
vastoin erityisen kiinnostavaa on, miten nämä
kuvaukset ja perustelut eroavat kulttuurista
toiseen ja millaisia juomisen "lupia" ne kussa-
kin kulttuurissa tarjoavat.

Retkahduskuvausten kulttuuritaustaan ei,
kummallista kyllä, ole aiemmin kiinnitetty pal-
jonkaan huomiota. Tässä artikkelissa yritäm-
me kuitenkin hahmottaa myös asian tätä puol-
ta. Vihjeitä kulttuuristen tekijöiden hahmotta-
miseen löytyy P. Alasuutarin (1986) tutkimuk-
sesta Työmiehen elämäntarina ja alkoholismi.
Siinä tekijä väittää, että suomalaista ja etenkin
työväenluokan miesten juomatapaa luonnehti-
vat "vapauden logiikka" ja siihen liittyvä kont-
rollin ulkoistaminen. Sen mukaan mies ei aseta
itse itselleen jarruja vaan talttuu enintään ul-
koisten välttämättömyyksien edessä. Rajan
juomiselle voi siten asettaa vaimo, ravintolan
valomerkki tai viinavaraston ehtyminen, kun-
han miehen itsensä ei tarvitse ryhtyä asetta-
maan itselleen pidäkkeitä.

Mikäli väite pitää paikkansa, on odotettavis-
sa, että myös suomalaisten retkahduksissa ul-
koisilla tekijöillä on tavallista suurempi merki-
tys. Seuraavassa yritämme selvittää hypoteesin
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pitävyyttä keräämiemme retkahduskuvausten
valossa.

KY SY MYKS ET, KE RTOJ AT J A
KERTOMUSTEN
ERITTELYMENETELMÄT

Tutkimus toteutettiin Järvenpään sosiaali-
sairaalassa. Aineiston keruumetodina käytet-
tiin puolistrukturoitua haastattelua. Taustatie-
tojen (ammatti, ikä, siviilisääty ym.) selvittä-
misen jälkeen haastateltavia pyydettiin kuvaa-
maan yksityiskohtaisesti, miten jokin vähin-
tään viikon raitis jakso heidän kohdallaan oli
päättynyt (mitä tapahtui, missä, kenen kanssa
ja missä mielentilassa se tapahtui?). Kuvaus
kirjattiin mahdollisimman tarkasti ja tarpeen
vaatiessa tehtiin lisäkysymyksiä. Kun ensim-
mäinen kertomus oli käsitelty, käytiin läpi
muut haastateltavan muistamat retkahdukset.
Lopuksi kartoitettiin haastateltavan tavan-
omaista alkoholinkäyttöä ja hänen omaa käsi-
tystään juomisensa syistä yleensä.

Haastattelijoina toimivat artikkelin kirjoitta-
jat, jotka haastattelivat yksilöllisesti kumpikin
suunnilleen yhtä monta asiakasta. Kukin haas-
tattelu kesti puolesta tunnista tuntiin. Kaiken
kaikkiaan keskustelimme 49 henkilön kanssa.
Heistä kuusi ei muistanut koskaan yrittäneen-
sä olla juomatta pitempään, joten heidät suljet-
tiin j atkoanalyysin ulkopuolelle.

Retkahduksen kokeneista 3l oli miehiä ja l2
naisia. Heidän keski-ikänsä oli 38 vuotta. Vä-
hän alle puolet eli parisuhteessa, kolmasosa oli
eronneita ja loput naimattomia. Puolet haasta-
teltavista oli työläisiä, loput toimihenkilöitä,
maanviljelijöitä tai yrittäjiä. Työssä käyviä
heistä oli kolmasosa, puolet oli työttömänä ja
loput olivat eläkkeellä, sairaslomalla tai opis-
kelijoita.

Haastateltavat olivat kokeneet alkoholin on-
gelmakseen keskimäärin 12 vuoden ajan. Ku-
takuinkin kaikilla oli esiintynyt tyypillisiä riip-
puvuusoireita, kuten krapularyyppyjä, muis-
tinmenetyksiä ja aamuvapinaa. Suurimmalla
osalla oli aikaisempia hoitokokemuksia.

Analyysiyksikköinä tutkimuksessa toimivat
retkahduskertomukset, joita kertyi yhteensä 74

kunkin haastateltavan tuotettua yhdestä nel-
jään episodia. Kertomukset luokiteltiin aluksi
sen mukaan, mikä oli ensisijainen tekijä siinä
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tapahtumasarjassa, joka johti juomisen uusiu-
tumiseen. Jos kertomuksessa ilmeni useita juo-
misen aloittamiseen vaikuttaneita seikkoja,
niistä valittiin ajallisesti ensimmäinen tai haas-
tateltavan selvimmin korostama tekijä. Arvi-
oitsijoiden yksimielisyys ensisijaisten tekijöi-
den tunnistamisessa ja luokittelussa oli 80-pro-
senttista. Tapauksissa, joissa olimme alun pe-
rin eri mieltä, päädyimme keskustelemalla yk-
simielisyyteen.

Ensisijaisten tekijöiden ohella listasimme
kustakin kertomuksesta myös muut retkahdus-
ta edeltäneet tekijät sen mukaan, minkälaisia
mielentilaan, juomisen ulkoisiin ehtoihin ja
juomispäätökseen liittyviä mainintoja niissä
esiintyi. Lisäksi katsoimme, johtiko ensikäyttö
heti juomisputkeen vai kulutuksen vähittäiseen
lisääntymiseen ja esiintyikö kuvauksissa Mar-
lattin mallin mukaisia ilmiöitä, kuten retkah-
duksen petausta ja raittiuden rikkomisefektistä
johtuvaa juopottelua. Retkahduskuvausten
tarkastelussa kiinnitimme huomiota myös su-
kupuolten välisiin eroihin.

H AV AI N TOJ A RE TKAH DU K S E E N
J O H TAN E I S TA TE KIJ ö I STÄ

Ensisijaiset retkahdukseen johtaneet tekijät
voitiin esitetyissä kertomuksissa jakaa kolmeen

ryhmään:
l. tilanteisiin, joissa juomisen ulkoiset rajoit-

teet - usein väliaikaisesti - vähenivät (46 %)
2. kielteisiin tunteisiin $7 %) ja
3. muihin tekijöihin - lähinnä mielijohtei-

siin tai kontrollin kokeiluun (7 %) (ks. kuvio
l).

Yllättävää tuloksissa oli mielestämme se, et-
tä yli yhdeksän retkahdusta kymmenestä näyt-
ti meillä saavan alkunsa joko ulkoisten rajoittei-
den heiketessä tai kielteisessä tunnetilassa. Tarkaste-
lemme seuraavassa yksityiskohtaisemmin, mi-
tä näihin käytännössä sisältyy. (Sulkeissa ole-
vat merkinnät haastattelunäytteiden jälkeen
viittaavat haastateltavan numeroon, sukupuo-
leen ja ikään.)

Ulkoösten raj oitteid.en u öhenenönen

Edellä viittasimme Alasuutarin (I986) ole-
tukseen, jonka mukaan suomalaista juomata-
paa luonnehtii kontrollin ulkoistaminen. Ole-



tus sai tukea tästä aineistosta. Ulkoisen kont-
rollin heikkenemiseen liittyviä mainintoja
esiintyi kahdessa kolmasosassa kaikista kerto-
muksista. Ensisijaiseksi teküäksi se arvioitiin
46 7o:ssa kertomuksista. Kontrollin heikkene-
minen ilmeni pääasiassa seuraavissa muodois-
SA:

a) Kun on aapaa-aikaa (viikonloppu, sairaslo-
ma tms.). Esimerkkejä tämäntyyppisistä ret-
kahduksista löytyi useita:

"Kyllä mä oon monästi yrittänyt olla juomatta, mutta
perjantaiaamuisin jo on niin polttava olo, että tulis vaan
kello neljä ja pääsis töistä pois ja juomaan." (5 M 26)

"Parin viikon jälkeen jouduin taas sairaslomalle ja
silloin join taas noin viikon verran . . ." (9 M 42)

b) Kun kontrolloiua sosiaalinen uerkosto l@sQy tai
häuiäö. Tämän tyypin retkahdukset ovat läheis-
tä sukua edellä mainituille vapaa-ajan retkah-
duksille. Tyypillisiä tilanteita syntyy matkoilla
tai perheen ollessa poissa, eli tilanteissa, joissa
arjen rituaalit murtuvat ja sosiaalinen kontrolli
vähenee:

"Seuraava ryyppykausi liittyi jälleen ulkomaanmat-
kaan. Matkustin yhdessä mieheni kanssa Bulgariaan,
jossa tulijuotua koko ajan. . ." (36 N 40)

"Nämä messumatkat tahtoo olla tuhoisia. Kun irtaan-
tuu kotikulmilta, sitä helposti ratkeaa. . ." (3 M 33)

"Viime kesänä olin viikon raittiina, kun kävin maalla
katsomassa vaimoa ja lasta. Matkalla takaisin jäin junas-
ta Tampereella ja ajattelin ottaa vain 3 tuoppia, mutta se
jatkuikin sitten myöhemmin illalla Helsingissä . . ." (24
M 33)

Mutta sosiaalisen kontrollin väheneminen
voi liittyä myös hoitosuhteesta irtautumiseen.
Siksi huomattava osa laitoshoidossa olleista
retkahtaa heti ensimmäisinä päivinä hoidon
jälkeen. Sama yaara liittyy myös AA-kontak-
tien höltymiseen:

"Vuonna 82 olin täällä kuusi ja puoli kuukautta. Mut-
ta kun lähtiessä ei ollut asuntoa, menin suoraan Vanhan
kellariin ja siitä se putki alkoi." (10 M 50)

"Armeijan jälkeen tuli avioliitto ja lähdimme siirtolai-
siksi Australiaan. Siteet entiseen AA-ryhmään katkesivat.
Heti kun laiva lähti satamasta ja tultiin Harmajan maja-
kalle, minä menin jo viinakauppaan . . ." (33 M 43)

c) Kun juomisen aineelliset tai fllsiset rajoitteet

uäheneuät. Näissä tapauksissa rajoitteiden vähe-
neminen ilmenee jostain ilmaantuvana ylimää-
räisenä rahana tai kunnon kohenemisena niin,

Kuai.o 1. Ensisijaiset retkahdusta edeltäneet tekijät
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että taas jaksaa ryypätä.

"Minulla oli suunnitelma perustaa oma yritys. Myin
omakotitalonikin, jotta saisin sen pystyyn. Mutta se ei
onnistunut. Niin että sitten join sen omakotitalon rahat."
(33 M 43)

Yksi rajuimmista kierteistä alkoi tavallisesta
vappujuhlinnasta ja jatkui useita kuukausia,
kunnes rahaa oli jäljellä enää satanen . . .

"Olo oli karmea, oli vapinaa ja harhoja ja ajattelin,
että nyt on sitten viimeinkin pakko lopettaa tämä ryyp-
pääminen ja lähteä töihin. Sitten siinä kolahti postiluuk-
ku ja sain 43 000 markan lottovoiton. Siitä vaan sitten
taksi alle ja juomaan." (35 M 33)

d) Kun on lupajuoda tai kaikkien odotetaanjuo-
uaz. Näissä tapauksissa juomisen ulkoiset ra-
joitteet vähenevät kulttuurille ominaisista ritu-
aalisista syistä. Tyypillisiä rituaalisen juomi-
sen aikoja ovat vappu,juhannus,joulu, saunan
jälkeen, tupaantuliaiset, liikelounaat jne. Kun
useimpien odotetaan juovan, ei juoponkaan
juomiseen kiinnitetä kielteistä huomiota. Tä-
mäntyyppisiä retkahduksia aineistossamme
esiintyi ehkä eniten.

"Oli sellainen kahdeksan kuukauden raittius, kunnes
juhannuksena retkahdin. . ." (16 M 37)

"Se raittius katkesi siihen, että sain liikelounaalla il-
maisia viinoja." (3 M 33)
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"Toinen kerta oli kun olin Svetogorskissa töissä. Olin
siihen saakka pysynyt selvänä, mutta sitten kun menin
pikkujouluihin, aloin juoda." (22 M 45)

". . . Mutta sitten lauantaina saunan jälkeen päätin
lähteä ottamaan vaan yhdet saunakaljat. Siltä reissulta
tulin takaisin kolmen ja puolen viikon kuluttta." (27
M 32)

"Kolmas retkahdus liittyi mieheltä saatuun lahjapul-
loon. Pihtasin sitäjouluun asti, jolloin avasin senja siitä
kierrejatkui viikon." (36 N 40)

Sukupuolten ero ilmeni siinä, että kun mies-
ten retkahduksista 49 "/o käynnistyi ensisijai-
sesti ulkoisten rajoitteiden vähetessä, niin nai-
silla vastaava luku oli 39 %.

On merkille pantavaa, että ulkomaisissa tut-
kimuksissa usein mainittu sosiaalinen juomis-
paine ei kata läheskään kaikkia ulkoisen kont-
rollin höltymiseen liittyviä tilanteita. Huomat-
tava osa retkahduksista sai nimittäin alkunsa
tilanteissa, joissa kukaan ei sinänsä painosta-
nut juomaan, mutta joissa raittiuden ulkoinen
(työperäinen, sosiaalinen, taloudellinen ja ter-
veydellinen) tuki höltyi jostakin syystä väliai-
kaisesti.

Köelteiset tunteet

Toinen huomattavan suuri ryhmä kerto-
muksia lähti liikkeelle jostakin kielteisestä tai
"ylikuumenneesta" tunnetilasta. Toki kerto-
muksissa kuvattiin myös tunnelataukseltaan
myönteisiä tapauksia, mutta ne liittyivät taval-
lisesti ulkoisen kontrollin höltymiseen - 

juh-
liin, lomiin, viikonloppuihin jne. Myönteinen
mielentila sellaisenaan ei tässä aineistossa
käynnistänyt retkahdusta. Tyypillisiä juomi-
seen johtaneita tunnetiloja olivat suuttumus,
pettymys, ylirasitus, sosiaaliset pelot, masen-
nus, tyhjä olo, ikävystyminen jne.

a) Suuttumus ja petfiimltl Juomisen aloittami-
nen pettymyksen tai suuttumuksen seuraukse-
na on varsin tavanomaista. Koettu vääryys
"oikeuttaa" juomisen, sen avulla voidaan kos-
taa toiselle osapuolelle ja samalla se auttaa
unohtamaan pahan mielen. Sydänsuruihin ja
pettymyksiin juominen oli tyypillistä etenkin
naisille.

". . . mutta sitten sain tietää, että miehelläni oli toinen
nainen. Silloin aloin juoda." (6 N 36)

"Pisin raitis jakso, 8 kuukautta, katkesi siihen, kun
seurustelu erään itselleni hyvin tärkeän miehen kanssa
loppui. Olin käymässä äidin luonaja olin ostanut likööri-
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konvehteja ja kun maistoin niitä, alkoi hirveästi tehdä
mieli ja lähdin siitä juomaan . . ." (17 N 35)

Miesten pettymykset olivat toisentyyppisiä.
Ne liittyivät pikemminkin loukattuun omanar-
vontuntoon kuin menetettyihin ihmissuhtei-
siin.

"Viime kesänä lopetin juomisen velvollisuudentunnos-
ta. Piti hoitaa noita . . . järjestön hommia. No muut otti
niistä kunniaa, niin että kun sain hommat tehtyä, eikä
mulla ollut asuntoakaan, niin ajattelin, että nyt mulla on
oikeus tehdä se symbolinen itsemurha." (10 M 50)

". . . mutta kun työnantaja määräsi antabuskuurille ja
joka aamu puhalluskokeisiin, en suostunut koko hom-
maan, vaan lähdin koko työpaikastaja rupesin ryyppää-
mään päätoimisesti." (ll M 48)

Perheriidat käynnistivät kuitenkin sekä
miesten että naisten retkahduksia. Useimmiten
juomaan lähdetään silloin melko äkkipikaises-
ti. Harvinaisempaa on, että ärtymystä siede-
tään pitkään, kunnes pinna lopulta pettää.
Eräs haastateltavista kuvasi perhetilanteensa
vähittäistä kiristymistä, jossa jo syksyllä alka-
nut paine kasvoi kasvamistaan aina seuraa-
vaan kevääseen saakka. Pitkäaikaisista juomis-
haluista huolimatta haastateltava onnistui ko-
ko tämän ajan sinnittelemään kuivilla A-klini-
kan, AA:n ja naapureiden avulla, kunnes . . .

". . . aamulla sitten tiesin, että tästä se nyt alkaa ja
lähdin viinakauppaan. Kuitenkin yritin vielä tullessani
kotiin jäädä juttelemaan yhden tutun kanssa. Ehkä joten-
kin toivoin, että hän olisi huomannut ja yrittänytjollakin
lailla estää. Kotiin tullessani aloin heti juoda . . . Siitä
tuli sellainen parin kolmen viikon putki." (13 M 42)

b) IkäuysQminen, masennus ja t2hjä o/a luovat
nekin otollista maaperää juomisen aloittami-
selle.

"Mun elämä oli jotenkin tyhjän tuntuista ja olin aika
masentunut. Se oli alkanut jo puolitoista vuotta sitten,
kun mut siirrettiin alempiarvoiseen tehtävään sairauden
takia. Siitä tuli sellainen vitutus ja itsetunto laski. . . No
mulla oli kotona kaksi pulloa viinaa. Ne oli olleet siinä
sen kuusi ja puoli vuotta. Olin siihen saakka pysynyt
raittiina AA:n avulla. . . Sen illan join kotonani, seuraa-
vana päivänä painuin kapakkaan." (9 M 42)

". . . Sitten isä kuoli keväällä. Monta kuukautta sen
jälkeen meni vielä hyvin, mutta sitten tuli jotenkin tyhjä
olo . . . Sitten kerran lähdin Tampereelle. Menin ravinto-
laanja tilasin kupin kahvia.Ja yhtäkkiä edessäni oli vain
iso tuoppi kaljaaja sitten toinenja kolmas . . ." (35 M 33)



Ikävystymiseen liittyy usein yksinäisyyden
ja turhuuden tunteita. Jotkut lähtevät silloin
etsimällä etsimään elämäänsä säpinää:

"Viimeinen retkahdus tapahtui, kun mulla ei ollut
pitkään aikaan oikein mitään tekemistä. Tunsin itseni
niin turhautuneeksi, kun en saanut mitään aikaan. Ajat-
telin, että nyt täytyy tehdä jotakin .la lähdin varta vasten
sekoilemaan." (26 N l9)

c) Läallinen työnteko, 2lirasitus. Päihdeongel-
maiset ovat usein erinomaisia työntekijöitä.
Tämä voi johtua qiitä, että he töitä tehdessään
yrittävät korvata sen, minkä ovat juodessaan
laiminlyöneet. Rehkimisellä voidaan myös
"ansaita" oikeus pitää rokulia vastaisuudessa-
kin.

Kovan työnteon ja juomisputkien vuorottelu
on itseään ylläpitävä elämäntapa. Siitä on vai-
kea irrottautua, koska ihmisen on tällöin muu-
tettava paitsi juomatapojaan myös työskente-
lytyyliään. Sitä paitsi meillä tällaista elämän-
tyyliä myös arvostetaan: Kunnon mies on luja
työntekijä ja kova ryyppäämään, niin usko-
taan.

Erityisen tyypillistä rehkimisen ja juomis-
putkien vuorottelu on urakkaluonteisissa töis-
sä:

"Siinä oli tullutjuuri hoidettua yksi suuri urakka lop-
puun joskus sillä viikolla . . . Kai siinä piti sitten vähän
irroitella." (2 M 36)

Aineistossa oli myös useita, jotka olivat ko-
valla työnteolla onnistuneet olemaan pitkään
kuivilla. Tilanne sisältää kuitenkin kasvavia
paineita. Liiallisen työnteon seurauksena har-
kintakyky saattaa heiketä, eikä ihminen lopul-
ta itsekään kestä omaa vauhtiaan vaan on
pakotettu ottamaan joko lääkkeitä tai alkoholia
saadakseen jälleen "viisarit nollille", kuten
eräs haastateltavista (4 M 4l) tällaista kierret-
tä kuvasi.

Toinen, yli viisi vuotta raittiina ollut pohti
vastaavantyyppistä viime juhannukseen ajoit-
tunutta retkahdustaan seuraavin sanoin:

"Tähän retkahdukseen ehkä vaikutti vähän liikarasi-
tuskin. Työn ohella olen tehnyt rakennushommia. Olen
rakentanut saunoja tuttaville ja itselleni 200 neliön oma-
kotitalon. Talo valmistui 4 kuukaudessa. Tein sitä yötä
myöten ja nukuin vain jonkun 3 tuntia yössä. Kyllä
naapurit ihmetteli, mutta olin päättänyt, että pojan l-

vuotisjuhlia ei vietetä siellä vuokrakasarmissa
M 42)

(30

Vaikka ylenmääräinen työnteko näyttää ole-
van miesten retkahduksille tlypillisempää kuin
naisille, niin vastaavanlaisen kuvauksen esittää
myös nuori naisasiakas:

". . . Mutta sitten luulen, että tulin tehneeksi liikaa
töitä. Yritin hoitaa samaan aikaan kolmea neljää eri
hommaa, Silloin tuli mieleen, että nyt olen ansainnut
ryyppäämisen. . ." (42 N 23)

d) Sosiaaliset pelot ja ahdistukset tulevat usein
esille alkoholiongelmaisten kanssa keskustel-
lessa. Etenkin tilanteet, joissa joudutaan mui-
den arvioitavaksi, muodostavat todellisen uh-
kan henkilölle, joka kokee itsensä riittämättö-
mäksi muiden silmissä.

"Olin päässyt työpaikkahaastatteluun, jännitin hirve-
ästi ja ajattelin, että käyn kaljalla ennen . . ." (25 N 42)

"Aloitan aina juomisen täysin tietoisesti, pääasiassa
sosiaalisenjännittämisenja mielipahan takia. Minulla on
sellainen kahvikuppineuroosi. Pelkään, että muut huo-
maavat käsieni vapisevan. . ." (28 N 36)

Mutta ahdistusta voivat - paradoksaalista
kyllä - aiheuttaa myös hoito ja muut hyvää
tarkoittavat toimenpiteet:

"Kävin yhteen aikaan pari kolme kertaa A-klinikalla.
Mutta siellä tuli aina kauhea mieliteko ja lähdin sieltä
aina suoraan viinakauppaan. Pelkkä puhuminen viinasta
ja ehkä se ahdistuskin laukaisi kauhean juomishimon."
(37 M22)

"Puolen vuoden raittiudenjälkeen sain asunnon piha-
töitä ja sisähommia vastaan . . . Se oli sellainen vanhem-
pi rouva, juuri jäänyt leskeksi. Se tarvitsi jonkun teke-
mään talonmiehen hommia. Sitten se lupasi mulle auton
ja asunnon, jos pysyn raittiina. Se oli mulle liikaa, en
halunnut sellaista. Omasta mielihalusta sitten lähdin
siitä juomaan." (35 M 45)

Kaiken kaikkiaan tunnereaktiot käynnistivät
lähes puolet kuvatuista retkahdusepisodeista.
Valtaosa näistä tunnereaktioista oli sävyltään
kielteisiä. Kielteiset tunteet olivat erityisen
vahvasti esillä naisten kertomuksissa. Kun
miesten retkahduksista 43 % käynnistyi tunne-
pohjaisesti, niin naisilla vastaava luku oli 56%.

Voidaan tietysti kysyä, missä määrin kiel-
teisten tunteiden korostaminen johtuu siitä,
että niiden avulla on helpompi oikeuttaa juo-
misen aloittaminen. Muille on helpompi sa-
noa, että'Join, koska en kestänyt enää", kuin
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ulkoinen kontrolli
heikkenee 7

ei heikkene 0

Taulukko 1. Ulkoisen kontrollin muutokset ja mielentila
retkahdusta edeltävinä tekijöinä

tunnetila
myöntei- neut- kiel-

nen raali teinen N %

koida ristiin retkahdusta edeltävät tekijät otta-
en toisaalta huomioon sen, mitä haastateltava
sanoi mielentilastaan, ja toisaalta sen, esiintyi-
kö tilanteessa ulkoisen kontrollin heikkenemis-
tä vai ei.

Taulukosta 1 nähdään, että heikkenevä ul-
koinen kontrolli yhdistyneenä mihin mielenti-
laan tahansa - enimmäkseen kuitenkin neut-
raaliin tai kielteiseen - voi johtaa juomisen
uudelleen alkamiseen. Jos taas kontrolli ei hei-
kenny, retkahdus voi tapahtua vain kielteisessä
mielentilassa.

Jos mieliala oli kielteinen, pulloon turvau-
duttiin olosuhteista riippumatta. Neutraalim-
mat tai myönteiset mielentilat eivät sellaise-
naan käynnistäneet retkahdusta.

Vaikka 30 7o retkahduksista edellytti mieli-
pahan ja heikkenevän kontrollin yhdistelmää,
on merkille pantavaa, että nämä kaksi tekijää
johtivat myös omalla painollaan juomisen uu-
siutumiseen, eli arkikielellä ilmaisten:

l. Jos ottaa päähän, niin sitä juo, oli siihen
mahdollisuus tai ei, ja

2. jos on tavallista parempi mahdollisuus
juoda, niin sitä juo muuhunkin kuin suruunsa
(eli tilaisuus tekee varkaan).

Retkahdukseen johtaneiden tekijöiden ohel-
la yritimme selvittää, missä määrin haastatel-
tavat tiedostamattaan järjestivät itselleen juo-
ma-aikaa. Tällaista retkahduksen petausta voitiin
erottaa noin viidesosassa tarinoista, miehillä
selvästi useammin kuin naisilla. Joissakin ta-
pauksissa petaus vaikutti ilmiselvältä. Esimer-
kiksi soveltuu haastateltava, joka kertoi ensin
kasvaneista työpaineistaan jajatkoi sitten:

". .. No mulla oli muutaman päivän loma, niin me
vuokrattiin kaverin kanssa auto ja lähdettiin maakuntaa
kiertämään. Ostin Helsingistä mukaan kahdeksan pulloa
viinaa, sanoin kaverille - 

ja itsellenikin, että otetaan ne

mukaan,jos vaikka tarvitaan bensarahoja . . ." (32 M 59)

Tarina jatkui klassisesti. Lopulliseen juomis-
sysäykseen tarvittiin kuitenkin vielä riita kave-
rin kanssa. Toisen vastaavan tapauksen kertoi
mies, joka oli varannut vappujuhliinsa "vierai-
ta varten" 20 pulloa viinaa . . .

Noin kolmasosassa (N:26) kertomuksia
juomisen alkamiseen liittyi lopulta selvä päätös

käyttää alkoholia. Retkahdukseksi tämä muu-
tos tavoitteissa koettiin sen takia, että tilanne
pääsi ryöstäytymään käsistä. Ensikäyttö miel-
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sanoa, että 'Join, koska mieleni teki ja rahaa-
kin sattui olemaan". Ja varmaan on myös niin,
että dramaattiset, kielteisistä tunteista johtu-
vat retkahdukset muistetaan paremmin kuin
tunnelataukseltaan neutraalimmat juomisepi-
sodit.

Muut laukaiseaat teköj ät

Muutamissa tapauksissa (7 oh) retkahdus
näytti alkaneen muista kuin edellä mainituista
tekijöistä. Tällöin kyseessä voi olla esim. satun-
nainen, melkein refleksinomainen lipsahdus,
mielijohde tai pelkkä päätös kokeilla, miltä
tuntuisi taas ottaa.

"Sain aivoverenvuodon 1982, jolloin lääkäri kielsi

ryyppäämisen kokonaan. Pelon avulla pä{äsin lähes vuo-
den. Mutta sitten päätin kerran kokeilla noin teksasilai-
sittain yhtä drinkkiä tv:n ääressä. Siitä alkoi 6 kuukauden

ryyppyjakso." (4 M 4l)

Kokeilunhalua ilmeni itse asiassa useammil-
lakin, mutta ensisijaiseksi tekijäksi se nousi
vain muutamilla.

R^ETKAH DU K S E E N J O H TAN E I D E N
TEKIJ öIDEN KE SKI N iil SET SU HTEET

Edellä on kuvattu retkahduskertomuksissa
ensisijaisiksi arvioituja tekijöitä. Mutta koska
juomisen uusiutuminen on prosessi, johon ta-
vallisesti vaikuttaa useampi kuin yksi seikka,
yritimme kussakin tapauksessa tunnistaa myös
muut tapahtuneeseen vaikuttaneet asiat.

Usein oli vaikeaa päätellä, mikä suunnilleen
samanaikaisesti vaikuttaneista tekijöistä oli en-
sisijainen, sillä retkahdusta saattoi edeltää sekä

mielentilamuutos että ulkoisten rajoitteiden
heikkeneminen. Tästä syystä päätimme taulu-
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lettiin viattomaksi kokeiluksi, ei varsinaiseksi
muutokseksi pitkän tähtäimen tavoitteissa.
Kokeiluihin liittyi siten vahvaa toiueajattelua:
ehkä hallitsen homman tällä kertaa . . .

"Piti vaan kokeilla, että meneeks se noin, mutta ei ne
vanhat tavat tunnu muuttuvan. . ." (16 M 37)

"Ajattelin, että otan pari. Tulikin jäätyä loppuun saak-
ka." (31 N 40)

RETKAHDUKSEN SEURAUKSET

Haastattelussa kysyttiin myös, mitä tapah-
tui ensimmäisen juomiskerran seurauksena:
johtiko juominen heti putkeen vai vähittäiseen
juomisen lisääntymiseen. Osa haastateltavista
ei joko muistanut tai muusta syystä vastannut
kysymykseen. Niissä 6l 7o:ssa kertomuksista,
joissa seuraukset on kirjattu, noin kolmessa
tapauksessa neljästä ensimmäinen ryyppy johti
putkeen eli kahden tai useamman päivän juo-
miseen. Muissa tapauksissa kulutuksen kasvu
tapahtui myöhemmin. Tässä suhteessa miehet
ja naiset eivät eronneet toisistaan.

Mainittakoon vertailun vuoksi, että amerik-
kalaisessa tutkimuksessa 90 7o vastanneista
päätyi heti ensimmäisen ryypyn jälkeen put-
keen, kun Ruotsissa vastaava luku oli 73 % eli
samaa tasoa kuin meidän aineistossamme
(Cummings & al. 1980; Sandahl 1984).

Tutkimme myös, missä määrin kertomuksis-
sa esiintyi mainintoja raittiuden rikkomisefek-
tin aiheuttamasta juomisen jatkamisesta. Mai-
nintoja löytyi, mutta suhteellisen vähän
(N:6). Seuraava esimerkki valaisee erinomai-
sesti tämän ilmiön psykologiikkaa:

"Viikonloppuna olin lomalla ja kävelin tietysti suoraan
Alkoon ihan kuin hevonen laput silmillä. Ei minulla ollut
mitään suunnitelmia tehdä niin, murta ostin kuitenkin
varalle. Ensimmäisen ryypyn jälkeen tuli todella paha
mieli. Sitten ajattelin, että täytyy ottaa toinen ryyppy,
niin se mielipaha menee ohi. Niin sitten jatkoin juomista
ja jouduin putkaan." (33 M 43)

Miehillä edellisen kaltaista reagoimista
esiintyi useammin kuin naisilla. Naisilla vain
yhdestä kaiken kaikkiaan yhdestätoista put-
keen johtaneesta retkahduskuvauksesta voitiin
päätellä raittiuden rikkomisefektin vaikutta-
neen juomisen jatkumiseen. Miehillä tämä il-
miö esiintyi joka viidennessä putkeen johta-
neessa retkahduksessa.

JUOMISEN YLEISET SYYT

Haastateltavilta kysyttiin myös heidän käsi-
tystään juomisensa syistä yleensä. Viidesosa
miehistä ei löytänyt yhtään syytä alkoholin-
käytölleen, naisista sen sijaan kaikki esittivät
jonkin syyn. Miehet ja naiset erosivat toisis-
taan myös sillä tavalla, että naiset liittivät
juomisensa useammin kuin miehet kielteisten
tunteiden hallintayrityksiin. Yhtä poikkeusta
lukuun ottamatta kaikki naiset mainitsivat tä-
män syyn ensimmäiseksi. Naiset joivat usein
myös suoriutuakseen vaikeista asioista.

Miehet taas joivat useammin kuin naiset
pitääkseen hauskaa, lääkitäkseen itseään tai
tavan vuoksi. Vaikka miehetkin vetosivat ensi-
sijaisesti kielteisiin tunteisiin juomistaan selit-
täessään, niin he tekivät sen harvemmin kuin
naiset. Pari miestä mainitsi tavan yhdeksi juo-
misensa syyksi, mutta kukaan ei pitänyt sitä
tärkeimpänä tekijänä.

Kiinnostavaa tässä on se, että ihmiset selit-
tävät yleisellä tasolla juomistaan eri tavoin
kuin kertovat konkreettisista retkahduksistaan.
Juomista selitetään useimmiten kielteisten tun-
teiden avulla, mutta konkreettiset retkahduk-
set voivat alkaa myös silloin, kun juomiseen
vain on tavallista paremmat mahdollisuudet.

TULOSTEN TARKASTELUA

Kun verrataan tämän tutkimuksen tuloksia
muualla saatuihin tuloksiin, havaitaan, että
mielipahaan juominen näyttää olevan useim-
missa maissa yleistä. Negatiivinen mielentila
tarjoaa ilmeisesti myös yleisesti hyväksytyn oi-
keutuksen juomisen uudelleen aloittamiselle
(vrt. Cummings & al. 1980; Sandahl l9B4;
Litman & al. l9B3). Mutta Suomessa ulkoisen
kontrollin höltyminen näyttää muodostavan
toisen, vähintään yhtä painavan luvan ja sa-
malla houkutuksen kaidan tien hylkäämiselle.

Muualla ulkoisen kontrollin heikkenemiseen
ei ole kiinnitetty huomiota. Siksi vertailujen
tekeminen muihin tutkimuksiin on vaikeaa.
Voidaan kuitenkin olettaa, että useimmat ul-
komaisten tutkimusten viittaukset "sosiaali-
seen juomispaineeseen" ja toisaalta "houku-
tuksiin ja mielitekoihin" sijoittuisivat uudel-
leen luokiteltaessa tähän kategoriaan. Painoar-
voltaan ne näyttävät kuitenkin amerikkalaises-
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sa ja ruotsalaisessa otoksessa vähemmän mer-
kityksellisiltä kuin suomalaisessa.

Luokka "ulkoiset tapahtumat ja euforiset
tunteet" (Litman & al. l9B3) vastaa joiltakin
osin ulkoisen kontrollin höltymistä, mutta
meillä kontrollin höltyminen saattoi yhtä hyvin
liittyä neutraaleihin tai kielteisiin tunteisiin,
joten tulokset eivät ole tässäkään suhteessa

vertailukelpoisia.
Pertti Alasuutari (1986) kiinnitti ensimmäi-

seksi huomiota suomalaisten päihdeongelmais-
ten taipumukseen ulkoistaa juomisen kontrolli.
Saamamme tulokset vahvistavat tämän ha-
vainnon. Erityisen selvänä se ilmenee miehillä,
joista enemmistö oli taustaltaan työväenluok-
kaista. Mutta sama tendenssi ilmenee myös
päihdeongelmaisilla naisilla, joskin heikompa-
na.

Miesten ja naisten selvin ero oli siinä, että
naisten retkahdukset käynnistyivät ensisijai-
sesti sydänsurujen ja henkilökonfliktien aiheut-
tamista kielteisistä mielentiloista, kun taas
miesten retkahduksissa ulkoisen kontrollin
heikkeneminen oli ensisijaista. Naiset selittivät
juomistaan yleensäkin lähinnä kielteisten tun-
teiden avulla. Tavan tai hauskanpidon vuoksi
he eivät uskoneet juovansa.

Mitä tästä voidaan päätellä suhteessa ret-
kahdusten ehkäisemiseen? Ensinnäkin raittiut-
ta tai kohtuutta tavoittelevien tulisi ilmeisesti
selvittää itselleen, mitkä ovat meidän kulttuu-
rissamme tyypillisiä vaaratilanteita eli tilantei-
ta, joissa juominen koetaan tavallista parem-
min oikeutetuksi. Kun nämä ovat tiedossa,
voidaan etukäteen suunnitella, miten niistä sel-
viydytään.

Toiseksi havainto panee tietysti miettimään,
mikä loppujen lopuksi avttaa päihdeongelmai-
sia Suomessa: olisiko ulkoista kontrollia pyrit-
tävä lisäämään esimerkiksi järjestämällä heille
entistä enemmän ulkoista tukea (raittiutta
edellyttäviä asumismuotoja, tukihenkilöitä,
harrastusmuotoja, Kanariansaarten-matkoja
jne.) vai riittäisikö se, että ilmiöön kiinnitetään
enemmän tietoista huomiota? '

Tämä tutkimus sekä tukee Marlattin (1982)
retkahdusprosessia kuvaavaa mallia että herät-
tää myös muutamia kysymyksiä. Aineistos-
tamme löytyi sen elementtejä esim. retkahduk-
sen petauksen ja raittiuden rikkomisefektin
muodossa. Mutta missä määrin retkahdus lo-

pulta ilmentää vain selviytymistaitojen puutet-
ta, jää tulkinnanvaraiseksi kysymykseksi. Vii-
me kädessä juomisen aloittamisessa on kuiten-
kin kyse myös vaihtoehtoisista motiiveista ja
päätöksenteosta niiden välillä. Tätä puolta
malli ei kuvaa erityisen hyvin. Vaaratilanteet
eivät aseta koetteille vain yksilön hallintakykyä
vaan myös hänen identiteettinsä ja yhteenkuu-
luvuudentunteensa, kun on päätettävä, ollako
osa "märkää" ympäristöä vai "toisinajatteli-
ja", joka kieltäytyy mukautumasta sen alku-
kantaisiin tapoihin.
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Anj a K o ski-J änne s - J an J ohans s on : M ihin Suome s -

sa rethahdetaan? (What causes rel,apse in Fönl.and?)
The study investigates determinants of relapse in Fin-

land. Research was conducted by interviewing the pa-
tients at Järvenpää Social Hospital on their previous
relapse episodes. Interview material was collected from
the comments of 12 female and 31 male subjects, who
explained how at least one week ofsobriety had come to
an end against their intentions.

A total of 74 descriptions were collected. Results indi-
cate that the common factors preceding a drinking spell
could be divided into three groups: l) a negative emo-
tional state (e.g. depression, disappointment, anger etc.),
2) the slackening of external controls (e.9. leisure-time,
absence of family members, increased physical fitness,
extra money, midsummer celebrations, Christmas, May-
day) and 3) other factors (a sudden impulse to experience
something dillerent). Nine out of ten drinking spells were

English Summary

preceded by a negative emotional state or the absence of
external controls.

The significance of a negative emotional state as a risk
factor for alcoholics has also been noted in other coun-
tries. However, the weakening of external controls has

not been recognized as a particular risk factor abroad.
This may be due to the fact that no attention has been

paid to the phenomenon or because the control ofdrink-
ing in Finland is more clearly located in external condi-
tions, as claimed by Alasuutari (1986). If this is the case,

then changes in the conditions of external controls are

likely to render alcoholics prone to drinking spells. The
results of the study support this hypothesis.

It was also noted that there were consistent variations
in the drinking spells of males and females. Female
drinking spells were often triggered by dilliculties in
relationships, whereas male drinking spells were more
often related to a decrease in external limitations.
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