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Päihderiippuvuudesta kuntoutuvien 
tulevaisuuden toiveet
EEVA EKQVIST

Päihdekuntoutukseen kohdistuu erilaisia odotuksia niin yhteiskunnan, palvelun 
tilaajien kuin kuntoutujan itsensä ja hänen läheistensä taholta. Artikkelissa tarkas-
tellaan laitospäihdekuntoutusjakson päättävien kuntoutujien itselleen toivomaa 
tulevaisuutta vuoden kuluttua. Mitä tulevaisuudelta toivotaan, miten päihteet ja 
päihteettömyys näkyvät toivotussa tulevaisuudessa sekä miten päihteetöntä tulevai-
suutta tavoitellaan?

English summary at the end of the article

Johdanto

Tässä artikkelissa tutkitaan toivottua tulevaisuutta 
laitoskuntoutusjakson päättävien päihdekuntou-
tujien näkökulmasta. Päihdehuoltolaissa päihde-
huollon tavoitteeksi asetetaan päihteiden ongel-
makäytön sekä siihen liittyvien sosiaalisten ja ter-
veydellisten haittojen ehkäiseminen ja vähentämi-
nen. Lisäksi tavoitteena on edistää päihteitä ongel-
mallisesti käyttävän henkilön ja hänen läheistensä 
toimintakykyä ja turvallisuutta. (PHL 41/1986.) 
Palveluiden järjestämisvastuu asettuu kunnille, ja 
niitä järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon pe-
ruspalveluina, erikoissairaanhoidon palveluina se-
kä päihdehuollon erityispalveluina, kuten laitos-
kuntoutuksena. Päihdekuntoutujille ja heidän lä-
heisilleen merkityksellisiä palveluita ovat myös eri 
järjestöjen ja seurakuntien toiminnat sekä vertais-
tukiryhmät, kuten AA ja NA.

Päihdepalveluiden piiriin hakeutumisella ha-
lutaan muuttaa elämän suuntaa ja tavoitella ny-
kytilannetta parempaa tulevaisuutta (Jakobsson 
ym. 2005). On todettu, että ammatillisen avun 
hakemisen syitä ovat muun muassa päihteiden-
käytön hallitsemattomuus ja siihen liittyvien sekä 
siitä aiheutuvien negatiivisten seurausten kasaan-
tuminen ja monimutkaistuminen. Etenkin fyysi-

seen ja psyykkiseen terveyteen sekä läheissuhtei-
siin liittyvät syyt kannustavat hakemaan apua on-
gelmalliseen tilanteeseen, josta ei koeta voivan sel-
viytyä omin voimin. Taustalla voi olla yhtäältä lä-
heisten ja ammattilaisten asettama paine, mutta 
toisaalta heiltä saatu tuki sekä pettymys itseen ja 
omaan nykytilanteeseen. (Andrews ym. 2012; Ja-
kobsson ym. 2005; Kuusisto 2010; Orford ym. 
2006; Å rstad ym. 2018.)

Avohuollon palveluiden asettuessa ensisijaiseksi 
palvelumuodoksi (PHL, 6.3 §) laitoskuntoutuk-
seen pääsyä edeltää vahva tarveharkinta. Laitos-
kuntoutus on tarkoitettu niihin tilanteisiin, jois-
sa avopalvelut katsotaan riittämättömiksi. Tar-
peen arviointia toteutetaan muun muassa moni-
ammatillisten työryhmien avulla, jolloin kuntou-
tukseen haluavan motivaatiota ja tavoitteita sekä 
edellytyksiä niiden saavuttamiseen arvioidaan mo-
niulotteisesti. Laitoskuntoutuksen tulee olla pe-
rusteltua, jotta sitä tuettaisiin yhteiskunnallisin 
varoin, kuten maksusitoumuksina tai etuuksina. 
Siihen kytkeytyy tavoite työelämään pääsystä, sii-
nä pysymisestä tai siihen palaamisesta (esim. KRL 
566/2005).

Kuntoutuksella voi olla erilaisia tavoitteita myös 
riippuen kuntoutujan perhetilanteesta. Liiallisella 
päihteidenkäytöllä on laaja-alaisia haitallisia vaiku-
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tuksia päihteitä käyttävien ohella heidän läheisil-
leen ja yhteiskunnalle (Nutt ym. 2010; Ramstedt 
ym. 2015; Warpenius ym. 2013). Niiden vähentä-
minen on myös lain tasolla asetettu päihdehuollon 
tavoitteeksi (PHL, 1 §). Kun perhe hakeutuu laitos-
päihdekuntoutukseen, taustalla ovat usein myös ne 
tavoitteet, joita lastensuojelu on asettanut vanhem-
man kuntoutukselle. Näiden tavoitteiden saavut-
taminen tai saavuttamatta jättäminen heijastuvat 
sekä vanhempien että lasten kuntoutuksen jälkei-
seen elämään. Perhekuntoutuksessa kohdennetaan-
kin perheenjäsenten yksilöllisten tavoitteiden lisäk-
si vahvasti huomiota perheen yhteisiin tavoitteisiin, 
kuten turvallisen arkielämän sujumiseen sekä van-
hemman ja lapsen suhteen myönteiseen vahvista-
miseen, jossa lapsen etu on keskiössä. (Esim. Hyy-
tinen 2007; Ruisniemi 2006, 175–192.)

Laitospäihdekuntoutuksen alkuvaiheessa laadi-
taan asiakas- tai kuntoutussuunnitelma (ks. Päih-
dehuoltoasetus 653/1986, 2§; KRL, 17–18§), 
jonka tarkoituksena on selventää, mitä tavoitel-
laan ja millaisin keinoin. Ilmari Rostila (2001), 
Soile Rantasalmi (2008) ja Kirsi Günther (2015) 
ovat peräänkuuluttaneet asiakkaan vahvaa osalli-
suutta sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitelmi-
en laatimiseen, jolloin suunnitelma asettuu aidos-
ti asiakkaan tavoitelähtöistä työskentelyä tukevak-
si. Minna Mattila-Aalto (2013, 403) on todennut, 
että ”[u]lkopuolelta tulevat suunnitelmat ja vel-
voitteet eivät pysty vakuuttamaan kuntoutujaa, jos 
hän ei löydä niiden toteuttamisen puolesta puhu-
via perusteluja”. Moninaisten ulkoa asetettujen ta-
voitteiden keskeltä on tärkeä tunnistaa kuntoutu-
jan omat toiveet, jotta kuntoutuja saa toivomaan-
sa ja tarvitsemaansa tukea päihdekuntoutusjakson 
aikana ja sen jälkeen.

Kuntoutuksen loppupuolella katse käännetään 
vahvasti tulevaisuuden suunnitteluun. Aiemmas-
sa tutkimuksessa on tarkasteltu kuntoutujien tu-
levaisuuteen suuntaavaa ajattelua muun muassa 
tulevaisuusorientoituneisuuden, toiveikkuuden 
ja optimismin kautta, ja niillä on havaittu ole-
van suojaavaa ja myönteistä vaikutusta toipumi-
seen (Beenstock ym. 2011; Bradshaw ym. 2014; 
Carvajal ym.1998; Irving ym. 1998; McKay ym. 
2013; Robbins & Bryan 2004). Tarkastelun koh-
teena on ollut myös päihteidenkäytön vaikutukset 
kykyyn ylipäänsä ajatella tulevaisuutta ja nähdä it-
sensä erilaisissa tulevaisuuden skenaarioissa. Näi-
den on havaittu heikentyvän liiallisen ja pitkäai-
kaisen päihteiden käytön seurauksena. (Mercuri 
ym. 2016; Terrett ym. 2017.)

Aiemmat tutkimukset päihdekuntoutujien tu-
levaisuuden toiveista sekä toipumista tukevista ja 
estävistä tekijöistä luovat kuvaa kuntoutujien kai-
puusta niin sanottuun tavalliseen arkeen. Toivo-
taan läheissuhteita, kouluttautumista ja työtä – 
arkista ja seesteistä elämää. Kuvaa kuitenkin rik-
koo pelko retkahtamisesta. Taustalla häilyvät men-
neisyyden kokemukset sekä päihteiden täyttämän 
menneisyyden vaikutukset, kuten terveyshaitat, 
työttömyys, asumiseen liittyvä epävarmuus, velat 
ja rikollisuus. Jatkohoitoon sitoutumista ja vertais-
tuki- ja itsehoitoryhmiin osallistumista pidetään 
tärkeinä liiallisen päihteidenkäytön ehkäisemises-
sä. (Duffy & Baldwin 2013; Hännikäinen-Uute-
la 2004; Knuuti 2007, 168–172; Kotovirta 2009, 
142–167; Pärttö ym. 2009; VanDeMark 2007.)

Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaista tule-
vaisuutta laitospäihdekuntoutusjakson päättävät 
kuntoutujat itselleen toivovat. Katse kohdentuu 
vuoden päähän laitoskuntoutuksen päättymises-
tä. Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyk-
siin: 1) mitä tulevaisuudelta toivotaan, 2) miten 
päihteet ja päihteettömyys näkyvät toivotussa tu-
levaisuudessa sekä 3) millaisin keinoin päihteetön-
tä tulevaisuutta tavoitellaan.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimusasetelma ja aineisto
Tutkimus on toteutettu osana Asiakkaan kokemus 
kuntoutustoiminnasta ja hyvinvoinnin muutokses-
ta laitospäihdekuntoutuksen aikana ja seurannas-
sa -tutkimushanketta. Tutkimusalustana toimiva 
laitoskuntoutusyksikkö tarjoaa yhteisömuotoista 
lääkkeetöntä yksilö- ja perhekuntoutusta päihde- 
ja peliriippuvaisille henkilöille. Yhteisöllisyys on 
keskeinen elementti kuntoutuslaitoksen toimin-
nassa, jossa nojaudutaan myös 12 askeleen toi-
pumisohjelmaan ja tuetaan osallistumista AA- ja 
NA-ryhmiin.

Tutkimusaineisto muodostuu laitospäihdekun-
toutuksessa olleiden kuntoutujien (N = 95) kir-
joittamista vastauksista kysymykseen ”Millaisen 
toivoisit tilanteesi olevan vuoden kuluttua?” Osa 
kirjoituksista oli luettelomaisia listauksia tulevai-
suuden toiveista, osa sisälsi myös kuvailua ja poh-
dintaa. Tekstitiedostoon siirrettynä vastauksis-
ta muodostui yhteensä 23 sivua (Times New Ro-
man; pistekoko 12; riviväli 1,5).

Mahdollisuutta kirjoitustehtävään vastaami-
seen tarjottiin 1.1.2017–15.8.2018 kuntoutuslai-
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toksen uusille kuntoutujille. Tutkimuksen ulko-
puolelle on rajattu peliriippuvuuden vuoksi kun-
toutuksessa olevat henkilöt. Rajauksen jälkeen 
tutkimukseen suostuneita potentiaalisia vastaajia 
oli 157, joista 42 keskeytti kuntoutuksen ennen 
kirjoitustehtävään vastaamista. Tuntemattomas-
ta syystä vastaamatta jättäneitä oli 13. Vastaajien 
taustatiedot on esitelty ensimmäisessä tulosluvus-
sa (ks. taulukot 1 & 2).

Kuntoutuslaitoksen työntekijät toteuttivat ai-
neistonkeruun. Tutkijalla ei missään tutkimuksen 
vaiheessa ollut tietoa vastaajien henkilöllisyydes-
tä, sillä vastaajille luotiin tutkimustunniste kun-
toutuslaitoksessa anonymiteetin varmistamisek-
si. Vastaajien tunnistettavuus on häivytetty saatet-
taessa kirjoitukset sähköiseen muotoon. Kirjoitus-
tehtävään vastaaminen oli vapaaehtoista, eikä tut-
kimukseen osallistumisella tai osallistumatta jät-
tämisellä ollut vaikutusta asiakkaan saamaan kun-
toutukseen. Kaikki vastaajat olivat täysi-ikäisiä ja 
antoivat suostumuksensa tutkimukseen osallistu-
misesta allekirjoittamalla suostumuslomakkeen.

Analyysin kuvaus
Aineiston analyysi toteutettiin Atlas.ti-analyysioh-
jelmalla yhdistämällä sisällönerittelyä ja aineisto-
lähtöistä sisällönanalyysiä (Tuomi & Sarajärvi 
2009; Krippendorff 2013). Sisällönerittelyn tu-
losten analyysiä jatkettiin kvantitatiivisin mene-
telmin SPSS-ohjelmalla.

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on vas-
tattu kvalitatiivisin ja kvantitatiivisin menetel-
min. Analyysi aloitettiin erittelemällä ja kvanti-
fioimalla tulevaisuuden toiveita. Toiveista luotiin 
ryhmittelemällä yläkäsitteitä, joista muodostettiin 
laajempia teemoja (ks. taulukko 3). Sisällöneritte-
lyllä saavutettujen tulosten tarkastelua laajennet-
tiin kuvailevilla kvantitatiivisilla menetelmillä (Jo-
kivuori & Hietala 2007, 14). Vastaajien sukupuo-
len ja iän yhteyttä toiveisiin ja niiden yläkäsittei-
siin tarkasteltiin ristiintaulukoinnin ja Khiin neliö 
(χ2) -testauksen avulla. 

Käytettävissä oleva aineisto oli kvantitatiiviseen 
tarkasteluun verrattain pieni, mikä rajasi käytettä-
vissä olevia tilastollisia menetelmiä sekä niihin so-
veltuvia muuttujia. Tämän vuoksi vastaajien iäs-
tä luotiin dikotominen muuttuja (alle 40-vuoti-
aat; 40 vuotta täyttäneet) sukupuolen ollessa val-
miiksi kaksiluokkainen. Sukupuoli ja ikä olivat ai-
noat kaikista vastaajista saatavilla olevat taustatie-
dot. Tulevaisuuden toiveista ja niiden yläkäsitteis-
tä luotiin kaksiluokkaisia muuttujia (kyllä; ei); oli-

ko vastaaja esittänyt kyseisen toiveen vai ei. Teks-
tissä on tuotu esiin vain tilastollisesti merkitsevät 
tulokset luottamustasolla p < 0,05.

Toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen 
vastattiin kvalitatiivisin menetelmin. Sisällönerit-
telyssä päihteiden ja päihteettömyyden tavoitte-
lun teema havaittiin yleisimmäksi ja sen tarkaste-
lua jatkettiin aineistolähtöisenä sisällönanalyysi-
nä tarkasti aineistoa lukien ja Atlas.ti:n toiminto-
ja apuna käyttäen. Huomio keskitettiin kohtiin, 
joissa kuvailtiin tulevaisuutta päihteiden ja päih-
teettömyyden tavoittelun valossa. Tämän jälkeen 
analyysiä jatkettiin keskittyen toiveiden tavoitta-
mista kuvaaviin tekijöihin ja keinoihin.

Analyysin eri vaiheissa koodin muodostavana 
perusyksikkönä oli joko yksittäinen ajatus, lause 
tai pidempi tekstin osa. Lyhimmissä kirjoituksissa 
perusyksikkönä saattoi olla koko kirjoitus. Asiayh-
teydestä ei aina ole ollut pääteltävissä, mitä vastaa-
ja on ilmaisullaan tarkoittanut. Esimerkiksi lähei-
sillä voidaan viitata perheenjäseniin, muihin su-
kulaisiin tai läheisiksi koettuihin ystävyyssuhtei-
siin. Tehdyissä luokitteluissa on näin ollen tiettyä 
tulkinnallisuutta, jota on minimoitu systemaatti-
sella lukutavalla. Tekstejä luettiin useamman ker-
ran osissa, rinnakkain sekä kontekstissaan arvioi-
den tehtyjen luokitteluiden ja tulkintojen johdon-
mukaisuutta. 

Sitaateista on luettavuuden vuoksi korjattu il-
meisimmät kirjoitusvirheet mutta pyritty kuiten-
kin vastaajan kirjoitustyylin ja ilmaisutavan säi-
lyttämiseen. Sitaatin perässä on sulkeissa tutkitta-
van koodi, joka on muodostettu seuraavasti: juok-
seva numero, sukupuoli (N/M) sekä ikä, esimer-
kiksi (070N33).

Tulokset
Vastaajien taustatiedot
Taulukossa 1 on nähtävillä vastaajien (N = 95) 
taustatietoja, jotka vastaavat hyvin kuntoutuslai-
toksen asiakkaiden demografisia tietoja. Vastaa-
jista suurin osa oli miehiä. Nuorin vastaajista oli 
18- ja vanhin 68-vuotias (Mo = 35; Md = 39; M 
= 41,5 vuotta). Suurin osa vastaajista asui joko 
omassa tai vuokratussa asunnossa. Yksinasuvia 
vastaajista oli 46 prosenttia. Suurin osa vastaajis-
ta on suorittanut peruskoulutuksen. Ammatilli-
sesta koulutuksesta keskiasteen koulutus oli ylei-
sin. Yli puolet vastaajista oli työttömänä tai työl-
listymistä edistävässä palvelussa ennen kuntoutuk-
seen tuloaan.
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Taulukko 1. Vastaajien (N = 95) taustatiedot

n %
Sukupuoli (n = 95)
Nainen 27 28,4
Mies 68 71,6
Ikäluokka (n = 95)
Alle 30-vuotiaat 14 14,7
30–39-vuotiaat 35 36,8
40–49-vuotiaat 18 18,9
50-vuotiaat ja vanhemmat 28 29,5
Asumistilanne (n = 92)
Omassa tai vuokratussa asun-
nossa 76 82,6

Sukulaisten tai tuttavien luona 6 6,5
Asunnoton, vailla vakituista 
asuntoa 10 10,9

Asumismuoto (n = 89)
Yksin 41 46,1

Puolison kanssa 17 19,1
Puolison ja lapsen/lasten kans-
sa 15 16,9

Lapsen/lasten kanssa 5 5,6
Muu asumismuoto 11 12,4
Peruskoulutus (n = 91)
Osa perusasteen  
koulutuksesta 6 6,6

Perusasteen koulutus 67 73,6
Lukio 18 19,8
Ammatillinen koulutus (n=91)
Ei ammatillista koulutusta 28 30,8
Keskiasteen ammatillinen kou-
lutus 54 59,3

Korkeakoulutus 9 9,9
Työtilanne (n=91)
Työtön tai työllistymistä edistä-
vässä palvelussa 51 56

Työsuhteessa 23 25,3
Opiskelija 4 4,4
Vanhempainloma/hoitovapaa 5 5,5
Eläkkeellä 8 8,8

Vastaajien päihteidenkäyttöä ja kuntoutus-
ta koskevat taustatiedot ovat nähtävillä taulukos-
ta 2. Vastaajista liki 90 prosenttia oli yksilökun-
toutuksessa. Ennen kuntoutusta käytettyjen päih-
teiden kirjo on laaja, ja yli puolella vastaajista on 
ollut moniainekäyttöä. Kaikki vain yhtä päihdet-
tä käyttäneet vastaajat käyttivät alkoholia. Päihtei-
den käyttö on ollut suurimmalla osalla päivittäistä 
tai miltei päivittäistä. 

Pääosa vastaajista kertoi kuntoutuksen alussa ta-
voitteekseen täyspäihteettömyyden. Lähes 80 pro-
senttia oli tullut kuntoutukseen omasta halustaan. 

Loput kuvasivat, että kuntoutukseen hakeutumi-
sen taustalla oli ollut lastensuojelun ja muiden so-
siaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, työn-
antajan tai läheisten tahto.

Taulukko 2. Vastaajien (N = 95) kuntoutusta ja 
päihteiden käyttöä koskevat tiedot

n %
Kuntoutusmuoto (n = 92)
Yksilökuntoutus 82 89,1
Perhekuntoutus 10 10,9
Päihtymistarkoituksessa käytetyt aineet ennen 
kuntoutusta (n = 92)
Alkoholi 88 95,7
Rauhoittavat lääkkeet/unilääkkeet 41 44,6
Kannabis, hasis, marihuana 37 40,2
Amfetamiini ja johdannaiset, eks-
taasi 34 37,0

Buprenorfiini (esim. Subutex, 
Suboxone, Temgesic), muutoin 
kuin korvaushoidossa

29 31,5

Metamfetamiini 23 25,0
Opioidit (esim. tramadoli, 
fentanyyli, kodeiini, morfiini) 23 25,0

Pregabaliini (esim. Lyrica), 
gabapentiini (esim. Neurontin) 22 23,9

Hallusinogeenit 17 18,5
Kokaiini 14 15,2
Uudet muuntohuumeet 
(esim. MDPV) 13 14,1

Heroiini 8 8,7
Gamma, lakka 7 7,6
Jokin muu 10 3,3
Käyttömuoto (n = 92)
Yksiainekäyttö 39 42,4
Moniainekäyttö 53 57,6
Käyttötapa viimeisen 12 kk:n aikana (n = 89)
Päivittäin tai miltei päivittäin 58 65,2
Viikonloppuisin 6 6,7
Kausittain 25 28,1
Kuntoutujan tavoite kuntoutukselle (n = 88)
Ei käytä päihteitä lainkaan 68 77,3
Käyttää vain laillisia päihteitä koh-
tuukäytön rajan mukaisesti 14 15,9

Käyttää vähemmän, mutta käyttö 
saattaa ylittää kohtuukäytön rajan 
ja/tai kohdistua laittomiin päihtei-
siin

6 6,8

Kuntoutuksessa omasta tahdosta (n = 92)
Kyllä 73 79,3
Ei 19 20,7
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Tulevaisuuden toiveet
Taulukossa 3 ovat nähtävillä vastaajien (N = 95) 
tulevaisuuden toiveet teemoiteltuna vastaajamää-
rittäin (n = vastaajamäärä). Vasemmassa sarakkees-
sa on eritelty tulevaisuuden toiveita, joiden mää-
rä vaihteli vastaajaa kohden yhdestä kahteentoista. 
Yleisimmin tuotiin esiin kuusi toivetta. Kaikkiaan 
aineistossa oli 486 toivetta. Keskimmäinen sarake 
kuvaa toiveista luotuja yläkäsitteitä, jotka kokoa-
vat yksityiskohtaisempia toiveita yhteen. Yläkäsit-
teistä on edelleen luotu teemoja, jotka on esitelty 
oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa.

Vastaajista yli kolme neljästä toivoo päihteettö-
myyttä, jota kuvaillaan termeillä päihteettömyys, 
raittius, puhtaus ja huumeettomuus. Aineistossa 
ei tule esiin toivetta kohtuukäytöstä, joka osalla 
vastaajista asettui kuntoutuksen alussa tavoitteeksi 
(ks. taulukko 2). Päihteettömyyden tavoittelua tu-
kevia keinoja tuodaan esiin vähemmässä määrin. 

Taulukko 3. Kuntoutujien (N = 95) tulevaisuuden toiveet teemoiteltuna vastaajamäärittäin (n = vas-
taajamäärä)

Toive (n) Yläkäsite (n) Teema (n)

Päihteitä (1)

Päihteettömyys (75)

Päihteet ja päihteettömyys 
(75)

Päihteet ja päihteettö-
myyden tavoittelu (79)

AA/NA-ryhmät, muu vertaistukitoiminta (21)

Ammatillinen apu (7)

Itsehoito (6)

Tukiverkosto (2)

Päihteettömyyden 
tukikeinot (25)

Parisuhde (32)

Lapset/vanhemmuus (22)

Perhe (18)

Läheiset (6)

Parisuhde ja perhe (62)

Sosiaaliset verkostot (69)

Ystävät/kaverit (13)

Muut sosiaaliset suhteet (11)

Muut sosiaaliset suhteet (24)

Elämän hallittavuus (31)

Laadukkuus (15)

Harrastukset (23)

Elämän ja arjen sujuvuus (57)

Elämään tyytyväisyys (68)
Itsensä löytäminen, kehittyminen (7)

Onnellisuus (9)

Itsevarmuus, itseluottamus (12)

Minuus (30)

Koti, asuminen (20) Asuminen (20)

Arki (57)Talouden vakaus, rahan riittävyys (17)
Velkojen hoito (7) Taloudellinen tilanne (23)

Fyysinen ja psyykkinen terveys (46) Terveys (46)

Työ (52)

Työllistymistä tukevat palvelut (5)

Opinnot (18)

 Työelämä (62)

Jokin muu (10)

Vastaajista naiset (48 %; n =13) kuvailevat miehiä 
(18 %; n = 12) useammin tukikeinoja päihteet-
tömyyteen (χ2 = 9,272; df = 1; p = 0,002). Myös 
alle 40-vuotiaat vastaajat (37 %; n = 18) kuvaa-
vat vanhempia vastaajia (15 %; n = 7) useammin 
keinoja (χ2 = 5,665; df = 1; p = ,017). Keinova-
likoimaan asettuu etenkin vertaistuki- ja itsehoi-
toryhmiin osallistuminen. Tämän lisäksi vastaajat 
kuvailevat tulevaisuuteensa liittyvän ammatillista 
apua, itsehoitoa ja tukiverkostoja.

Sosiaalisiin verkostoihin kohdistuvia toiveita 
esitetään runsaasti. Lähes kaksi kolmasosaa vas-
taajista kuvaa parisuhteeseen ja perheeseen (esim. 
nykyiseen parisuhteeseen, epäterveestä suhteesta 
irtautumiseen, uuden kumppanin löytymiseen tai 
omaan vanhemmuuteen) liittyviä toiveita. Lisäk-
si toivotaan suhteen rakentumista tai vahvistumis-
ta omiin lapsiin, muihin omaisiin ja läheisiin. Vas-
taajat kuvaavat myös muihin sosiaalisiin suhtei-
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siin liittyviä toiveita, kuten vanhojen ystävyyssuh-
teiden vahvistumista ja uusien kavereiden saamis-
ta tai osallisuutta yhteiskunnan toimintaan. Vas-
taajien sukupuolella tai iällä ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää yhteyttä näihin toiveisiin.

Aineistossa kuvaillaan moninaisesti toivetta elä-
mään tyytyväisyydestä. Toiveena on rauhallinen, 
tasainen, hallittu elämä – ihan tavallinen arki. Vas-
taajat esittävät myös itseen ja omaan persoonaan 
kohdistuvia toiveita, kuten armollisuutta itseään 
kohtaan, itsekunnioitusta sekä onnellisuutta. Mi-
nuuteen kohdentuvat toiveet näyttäytyvät naisille 
(48 %; n = 13) tyypillisempinä kuin miehille (25 
%; n = 17) (χ2 = 4,792; df = 1; p = 0,029).

Arkea kuvaavia toiveita (esim. parempaa fyysis-
tä ja psyykkistä terveyttä, taloudellista pärjäämis-
tä sekä asumiseen liittyviä seikkoja) esitettiin riip-
pumatta vastaajan sukupuolesta tai iästä. Pieni osa 
vastaajista on kuntoutukseen tullessaan asunnot-
tomana, mikä osaltaan heijastunee asumiseen liit-
tyviin toiveisiin. Vastaajista suurin osa on työttö-
mänä, mikä voi vaikuttaa sekä toiveeseen talou-
dellisesta pärjäämisestä että työelämään pääsemi-
sestä. (Ks. taulukko 1.) Suuri osa vastaajista toivoo 
suuntautuvansa työelämään työllistymällä, työllis-
tymistä edistävien palveluiden avulla tai koulut-
tautumalla. Toive opinnoista oli odotetusti yhtey-
dessä vastaajan ikään. Alle 40-vuotiailla (29 %; n 
=14) opinnot ovat 40 vuotta täyttäneitä (9 %; n = 
4) yleisemmin osana toivottua tulevaisuutta (χ2 = 
6,103; df = 1; p = 0,013).

Vastaajista kymmenen kuvailee sellaisia toiveita, 
joista ei ollut muodostettavissa sisällöllisesti yhte-
näistä luokkaa. Vastauksissa tuodaan esiin toivet-
ta ajokortin saamisesta tai sen takaisin saamises-
ta. Kaksi vastaajista esittää toiveen vapaudesta, jo-
ka on tulkittavissa monin tavoin. Vastauksissa on 
nähtävillä myös toivottomuutta ja perustavanlaa-
tuisia toiveita: yksi vastaajista toivoo elävänsä vielä 
vuoden kuluttua, toinen kertoo, ettei osaa kuvailla 
toiveitaan ja kolmas kuvaa tulevaisuuden näyttäy-
tyvän mahdottomana. Vastaajien sukupuolella tai 
iällä ei ollut yhteyttä näihin toiveisiin.

Päihteet ja päihteettömyys toivotussa  
tulevaisuudessa 
Osa tutkimukseen osallistuneista kirjoittaa toivo-
mastaan tilanteestaan vuoden kuluttua mainitse-
matta päihteettömyyttä tai päihteitä. Valtaosa kui-
tenkin toivoo päässeensä irti päihteiden käytöstä. 
Toive näyttäytyy ensisijaisen tärkeänä: ”Raittius on 
ehdoton ykkönen. Sen kun pitää, kaikki muu on-

kin bonusta” (050M60). Pääasiallisesti vastaajat ku-
vailevat tulevaisuuttaan täyspäihteettömyyden va-
lossa, ja se asettuu sekä kuntoutussuunnitelmaan 
kirjatuksi että omaksi tavoitteeksi: ”Olen onnistu-
nut pitämään kiinni kuntoutussuunnitelmasta ja ta-
voitteestani => täysi raittiu s” (024M53). Kontrasti 
täyspäihteettömyyden ja vastaajien aiemman päih-
teidenkäyttötavan välillä on suuri (ks. taulukko 2).

Vain yksi vastaaja toivoo tulevaisuuteensa liit-
tyvän päihteiden käyttöä: ”Olisihan se mukava il-
taisin rentoutua kannabiksen ja muutaman olu-
en ääressä kuunnellen musiikkia, ei enää mitään 
överikännejä mistä ei muista mitään. Ettei tarvi-
si ottaa krapularyyppyä ja uskaltaisi liikkua ihmis-
ten ilmoilla ilman rohkasupulloa” (003M37). Vas-
taajalla päihteiden käyttöön yhdistyy positiivise-
na asian a rentoutuminen, mutta muutoin käyttöä 
kuvataan negatiivisina ilmauksina. Muilla vastaa-
jilla päihteiden käyttö asettuu pikemminkin uhka-
kuvaksi kuin toivottavaksi asiaksi.

Laaja-alainen psyko-fyysis-sosiaalinen muutos 
voi vaatia toteutuakseen pitkän ajan. Päihteistä ir-
tautumisen kuvataan olevan ”koko elämän projek-
ti” (001M35) ja ”elämänpituinen toipumismat-
ka” (035N55). Tällöin päihteettömyyteen pyr-
kiminen on vuoden kuluttua edelleen osa arkea. 
Kuntoutumisen aikajänne on nähtävillä seuraavis-
sa kuvauksissa: ”Olen pystynyt elämään sinne as-
ti raittiina ja siitä eteenpäin päivä kerrallaan rait-
tiina” (007M50) sekä ”Olen kiitollinen, että olen 
saanut viettää selvän päivän” (002N59). Päihtee-
tön tulevaisuus ei näyttäydy itsestäänselvyytenä 
vaan tavoitteena, jonka saavuttaminen edellyttää 
pystymistä ja onnistuminen herättää kiitollisuu-
den tunteen. Päihteettömän tulevaisuuden tavoit-
telu saattaa olla myös toivetta palaamisesta aikaan 
ennen päihdeongelmaa: ”Toivoisin olevani päih-
teetön, eläisin sitä elämää, jota olen elänyt viisi 
vuotta sitten” (053M43).

Tulevaisuuden kuvittelu mahdollistaa erilaisten 
vaihtoehtoisten tulevaisuuksien pohdinnan. Voi 
kuitenkin olla ”vaikeaa ajatella vuoden päähän” 
(051N38). Taustalla saattaa olla useita yrityksiä ir-
tautua päihteistä, jolloin retkahtamisen mahdolli-
suuden huomioiminen osoittaa realismia tulevai-
suuden suhteen. Osa vastaajista tuokin esiin mah-
dollisen retkahtamisen, jolta toivotaan vältyttä-
vän: ”Ensinnäkin vapaa päihteistä ilman retkah-
duksia” (020N51).

Sosiaalisiin verkostoihin kohdentuviin toiveisiin 
kytkeytyy monella tapaa aiempi päihteiden käyt-
tö ja päihteettömyyden tavoittelu. Vastauksista on 
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nähtävissä toive päihteettömyyden positiivisesta 
vaikutuksesta läheissuhteisiin, kuten ”[toivon] vä-
lini isääni ja äitipuoleeni parantuneen raittiuden 
myötä” (036M38) ja ”perheeni huomioi uuden, 
raittiin ja aikaansaavan minän” (048M58). Sitä ei 
välttämättä saavuteta kivutta: ”Toivoisin saavani 
anteeksi ihmisiltä, joita olen kusettanut, satutta-
nut henkisesti ja hylännyt” (052M36). Toiveena 
on, että vuoden kuluttua päihteettömyyden myö-
tä ”luottamus olisi korjaantunut” (056N35). Vas-
tauksissa mahdollisuus lasten tapaamiseen tai ta-
kaisin saamiseen asettuu vahvaksi motivaatiok-
si päihteettömyyden tavoittelulle: ”Vuoden pääs-
tä olen kotona mieheni kanssa. Olemme saaneet 
[pienet lapsemme] takaisin. (…) Elämme rait-
tiina ja vietämme tasapainoista perhe-elämää.” 
(075N39). 

Perhesuhteiden lisäksi aineistossa kuvaillaan 
muita sosiaalisia suhteita, jotka toisaalta tukevat, 
toisaalta uhkaavat päihteettömyyden saavuttamis-
ta. Kuntoutuksen aikana välit käyttäjäpiiriin py-
ritään katkaisemaan kokonaan päihteettömyyden 
turvaamiseksi: ”Vanhoihin kavereihini en meinaa 
pitää mitään yhteyttä” (036M38). Vastaajat toi-
vovat kuitenkin myös välien korjaantumista van-
hoihin hyviin ystäviin sekä uusia ystävyyssuhteita. 
Uuden ystäväpiirin toivotaan koostuvan ”raittiis-
ta ja harrastavista ihmisistä” (006M48). Päihteet-
tömät sosiaaliset piirit asettuvat tukemaan päih-
teetöntä arkea.

Elämään tyytyväisyyden ja hyvän arjen saavut-
tamisessa päihteettömyys on avainroolissa: ”Us-
kon, että elämä kantaa ja elämäni muuttuu raitti-
uden myötä elämisen arvoiseksi ja tasapainoisek-
si” (046M45). Sen sijaan, että elämään haettaisiin 
sisältöä päihteistä, elämän toivotaan muuttuvan 
päihteistä irtautumalla menneisyyttä paremmaksi. 
Päihteetön tulevaisuus näyttäytyy valoisana: ”Toi-
voisin olevani yhtä onnellinen ja toiveikas kuin tä-
nään. Yhtä luottavainen elämää kohtaan ja kiitolli-
nen siitä mitä olen saanut, yhteiskunnalta ja oman 
raittiuden myötä” (038N34). 

Toisin kuin muita teemoja, arkeen kuuluvia ter-
veyteen, taloudelliseen tilanteeseen ja asumiseen 
kohdistuvia toiveita kuvataan pääasiassa päihteet-
tömyydestä ja päihteidenkäytöstä irrallisina asioi-
na. Muutama vastaaja nostaa esiin psyykkisen ter-
veyden järkkymisen retkahdusriskinä, mutta syy-
seuraussuhdetta aiemman päihteidenkäytön ja ter-
veydentilanteen, kuten myöskään päihteidenkäy-
tön ja asumiseen liittyvien toiveiden välille ei luo-
da. Vain yksi vastaajista kuvaa päihteidenkäytön 

yhteyttä taloudelliseen tilanteeseen: ”Toivoisin, et-
tä olisin päihteetön ja olisin pystynyt käyttämään 
rahani muuhun kuin päihteisiin. (…) Rahat me-
nisi tarpeelliseen ja rötöstelytkin jäisivät pois!” 
(062M62).

Työelämään kohdentuvien toiveiden osalta 
päihteettömyys näyttäytyy tavoitteen saavuttamis-
ta tukevana tekijänä: ”Työn tekeminen myös on 
iso edellytys raittiuden edistämiseksi kohdallani” 
(006M48). Toisaalta päihteettömyyden kuvataan 
mahdollistavan työelämään palaamisen tai sinne 
pääsemisen. Eräs vastaaja kuvaa tulevaisuuttaan 
kouluttautumisen ja toipumisen valossa: ”Olisin 
ehkä jopa hakeutunut opiskelemaan, tai sitten kes-
kittyisin vielä täysin itsehoitoon, toipumiseen se-
kä hyvään arjenhallintaan” (038N34). Opintojen 
aloittaminen edellyttää vakaan tilanteen saavutta-
mista niin päihteiden kuin arjen sujuvuuden suh-
teen. 

Keinot päihteettömän tulevaisuuden  
tavoitteluun
Aineistossa päihteettömyyden tavoittelun keinoik-
si asettuvat vertaistuki- ja itsehoitoryhmiin osallis-
tuminen, ammatilliseen apuun turvautuminen, it-
sehoito ja tukiverkostot. Vastaajat myös kuvailevat 
keinoja niitä yksilöimättä: ”Uskon, että (…) saan 
elää raitista elämää niillä eväillä, jotka [Kuntou-
tuslaitoksesta] sain” (008N35). Kuvauksessa päih-
teettömyys asettuu tavoitteeksi, mutta keinot sen 
saavuttamiseksi jäävät kirjoittajan omaksi tiedok-
si. Keskeistä on, että kuntoutuksessa on saatu eväi-
tä sen saavuttamiseen. Eräs vastaajista nostaa esiin 
konkreettisia työkaluja: ”Tunnepäiväkirjaa aion 
myös jatkaa. Se on ollut oiva apu niin kotihar-
joitteluissa kuin täällä laitoksessakin” (085N39). 
Kotiharjoitteluilla, kuten muutaman päivän kes-
toisilla kotona vietetyillä jaksoilla, pyritään hal-
littuun siirtymään kuntoutuslaitoksesta takaisin 
kotiin. Vastaaja kuvaa omien tunteiden seuraami-
sen tukevan toipumista. Kuntoutusjakson aikana 
sekä itsestä että riippuvuudesta opitut asiat näh-
dään merkitykselliseksi tavoitteen saavuttamisel-
le: ”[Kuntoutuslaitoksen] henkilökunta sai ’kai-
vettua’ minusta esille syyn miksi juon. En tien-
nyt itsekään siihen syytä. Nyt minun on helpom-
pi käsitellä asiaa ja vuoden päästä, en luule, vaan 
tiedän pysyneeni tavoitteessani” (067M56). Var-
muutta tavoitteen saavuttamiseen näyttää lisäävän 
tieto päihteidenkäytön syistä. 

Päihteettömyyden tavoittelussa tukiverkosto ja 
keinot voivat muodostua monista lähteistä: ”[J]os 
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alan syömään taas Antabusta säännöllisesti ja val-
votusti Päihdeklinikalla käydessäni ja siihen lisät-
tynä (…) käynnit seurakunnassa, uskon selviävä-
ni. Siihen kuuluu tietenkin runsas määrä keskus-
telujakin niin päihdeklinikalla kuin uskovien ystä-
vien ja toipuvien alkoholistien kanssa.” (035N55). 
Lisäksi vastaaja uskoo saavansa apua työllistymi-
seen työvoiman yhteispalvelupisteestä. Hänen kei-
novalikoimansa on monipuolinen: lääkkeellinen, 
ammatillinen ja hengellinen tuki sekä vertaisten ja 
ystävien kanssa puhuminen.

Aineistossa yleisimmin toistuva keino päihteet-
tömyyden tavoittelussa on vertaistuki- ja itsehoi-
toryhmiin osallistuminen, johon myös kuntou-
tuksessa kannustetaan. Elämänkokemuksen avul-
la halutaan tukea muiden toipumista: ”Toivoisin, 
että voisin jotenkin auttaa muita samanlaisia velt-
toja, elämään kyllästyneitä velliperseitä tai aina-
kin antaa neuvoja, kuunnella tai antaa tarvittaes-
sa avarilla, että tajuu paljonko syyttömät kärsii” 
(052M36). Mikäli muita pyritään auttamaan neu-
voja antamalla, kuuntelemalla sekä pysäyttämällä 
ajattelemaan oman toiminnan vaikutuksia muihin 
ihmisiin, ovat nämä todennäköisesti keinoja, jotka 
on koettu omaa toipumista tukeviksi.

Erilaiset itsehoitoryhmät voidaan nähdä amma-
tillista tukea toivottavampina: ”AA-kerhoissa käyn 
yhä viikoittain, mutta muita tukitoimia ei enään 
tarvita”. Vastaaja kuitenkin vielä jatkaa: ”[Kuntou-
tuslaitoksessa] käyn muutaman kerran vuodessa 
AA-kummini kanssa” (085N39). Tukitoimien as-
teittainen vähentäminen kuvastaa toivetta toipu-
misesta – ei kuitenkaan yksin omin voimin, vaan 
vertaisiin tukeutuen. Ammatillista tukea tuodaan 
esille etenkin mielenterveyshäiriöiden yhteydessä: 
”Toivoisin että hoitosuhteeni päihdepalvelukes-
kuksessa jatkuisi moitteettomasti eikä kaksisuun-
taisessa mielialahäiriössäni tulisi suuria muutok-
sia ylös tai alas” (007M50). Yhtäaikaiseen päih-
de- ja mielenterveysongelmaan toivotaan moni-
naista tukea. Vastaaja, joka toivoo pääsevänsä asu-
maan tukiasuntoon ja voivansa jatkossakin käyt-
tää psykiatrian ja päihdepoliklinikan palveluita to-
teaa: ”[M]inulla on siis mielestäni selkeät suunni-
telmat, ja omalta osaltani uskon vahvasti pystyvä-
ni pitämään niistä kiinni. Tähän auttaa vahva tu-
kiverkosto ympärilläni” (036M38).

Pohdinta

Tässä tutkimuksessa on kartoitettu laitoskuntou-
tuksen päättävien kuntoutujien tulevaisuuden toi-
veita tarkastelemalla 1) mitä tulevaisuudelta toivo-
taan, 2) miten päihteet ja päihteettömyys näkyvät 
toivotussa tulevaisuudessa sekä 3) millaisin kei-
noin päihteetöntä tulevaisuutta tavoitellaan. Ai-
neiston muodostavat kirjoitukset (N = 95) ovat 
varsin toiveikkaita. Tähän toki vaikuttaa kysy-
myksenasettelu, jolla houkutellaan vastaajaa ker-
tomaan toivomastaan tulevaisuudesta. Sosiaali-
työssä on peräänkuulutettu toimintakulttuurin 
muuttamista ongelmakeskeisestä toivokeskeisek-
si (Ruuskanen ym. 2011). Toivotun tulevaisuuden 
tarkastelu voi luoda toivottomalta vaikuttavaan ti-
lanteeseen positiivista näkökulmaa. Kuntoutujan 
omien toiveiden kartoittaminen apua haettaessa 
ja eri palveluiden piirissä ollessa auttaa tuen koh-
dentamisessa. Tulevaisuuden toiveet luovat kuvaa 
siitä, millaiset asiat koetaan tärkeiksi ja tavoitte-
lun arvoisiksi. 

Päihdekuntoutujien tulevaisuuden toiveet koh-
distuvat viiteen teemaan: päihteet ja päihteettö-
myyden tavoittelu, sosiaaliset verkostot, elämään 
tyytyväisyys, arki ja työelämä. Nämä ovat hyvin 
samankaltaisia aiemmassa tutkimuksessa esiin 
tuotuihin toiveisiin nähden (ks. Duffy & Bald-
win 2013; Hännikäinen-Uutela 2004; Knuuti 
2007, 168–172; Kotovirta 2009, 142–167; Pärt-
tö ym. 2009; VanDeMark 2007). Toiveet kosket-
tavat laajasti elämän eri osa-alueita ja asioita, joi-
ta kuka tahansa meistä voisi toivoa. Aiempi ongel-
mallinen päihteiden käyttö ja tulevaisuudelta toi-
vottu päihteettömyys leikkaavat kuitenkin läpi ai-
neiston ja tuovat esiin tutkimuksen kontekstin.

Tulevaisuuden toiveista päihteettömyys osoit-
tautui yleisimmäksi. Se määrittyi vastauksissa pi-
dättäytymiseksi kaikista päihteistä. Vain yksi vas-
taajista haaveili, että hänen tulevaisuuteensa liit-
tyisi hallittua päihteidenkäyttöä. Tutkimusalusta-
na olevan kuntoutuslaitoksen toiminnassa täys-
päihteettömyys nähdään kohtuukäyttöä suositel-
tavampana tavoitteena. Pieni osa vastaajista ei kui-
tenkaan kuvaile päihteisiin ja päihteettömyyteen 
liittyviä seikkoja. Taustalla voi olla toive kohtuu-
käytöstä tai se, että päihteettömyyden tavoittelua 
pidetään itsestään selvänä. Kenties toivotaan, et-
tei päihteillä tai päihteettömyydellä olisi sellaista 
roolia elämässä, että niitä tarvitsisi erikseen maini-
ta. Kirjoitelmissa retkahtaminen näyttäytyi uhka-
na toivotun tulevaisuuden saavuttamiselle. Kun-
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toutusjakson aikana paneudutaankin kunkin kun-
toutujan retkahdusriskeihin erilaisin mielikuva- ja 
eläytymisharjoittein (ks. Daley & Douaihy 2015, 
51–63). Näin pyritään valmistautumaan elämään 
kuntoutuslaitoksen ulkopuolella; saavutetun tu-
loksen kestävyys koetellaan toden teolla vasta kun-
toutujan kotiuduttua.

Sosiaalisten verkostojen osalta parisuhteeseen ja 
perheeseen kohdistuvat toiveet korostuivat mui-
hin sosiaalisiin suhteisiin nähden. Kunnioituk-
sen, rakastamisen ja rakastetuksi tulemisen ko-
kemukset on yhdistetty elämään tyytyväisyyteen, 
jolloin ihmissuhteet ovat yksi keskeinen hyvin-
voinnin lähde (Kainulainen 2014). Läheisillä ja 
muilla sosiaalisilla suhteilla on oma, osin ristirii-
tainenkin roolinsa niin kuntoutujan hoitoon ha-
keutumisessa kuin päihteettömyyden tukemisessa 
(M cCrady 2004; Ruisniemi 2006, 175–192; Väy-
rynen 2007, 162–166).

Elämään tyytyväisyyteen ja arkeen kohdistuvat 
toiveet luovat kuvaa tavallisesta, tasapainoisesta ja 
onnellisesta tulevaisuudesta, jossa talous ei aiheu-
ta huolta ja terveydellinen tilanne on hyvä. Päih-
teettömyyden toivotaan tuovan elämään ja arkeen 
sujuvuutta sekä hallittavuutta. Talouteen ja ter-
veyteen liittyviä toiveita kuitenkin kytkettiin mui-
ta toiveita vähäisemmässä määrin päihteettömyy-
teen. Oletettavaa kuitenkin on – etenkin kun yli 
puolella vastaajista kuntoutusta edeltävä päih-
teidenkäyttö on ollut lähes päivittäistä – että päih-
teidenkäytöllä on ollut negatiivisia vaikutuksia se-
kä vastaajien terveydelliseen että taloudelliseen ti-
lanteeseen (mm. Kauppinen 2010; Kuussaari ym. 
2014; Pitkänen ym. 2016).

Suuri osa vastaajista toivoi työtä, työllistymistä 
edistäviin palveluihin osallistumista sekä koulut-
tautumista. Päihdekuntoutukseen kytkeytyy vah-
vasti työllistymisen aspektit; tavoitteiksi asettuvat 
esimerkiksi Kelan suunnalta työelämään pääsy tai 
siinä pysyminen (KRL 566/2005). Tältä osin kun-
toutujien tulevaisuuden toiveet vastaavat yhteis-
kunnan asettamia tavoitteita. Päihdekuntoutu-
jan vastuuttaminen suuntaamaan työelämään lii-
an nopeasti voi kuitenkin vaarantaa toipumisen 
(Mattila-Aalto 2009, 158–167; 2013). Keskeistä 
on kuntoutujien yksilöllisten tavoitteiden ja voi-
mavarojen suhteuttaminen toisiinsa. Työ voi yh-
täältä asettua realistiseksi tavoitteeksi, ulkoapäin 
asetetuksi velvoitteeksi, toipumisen mahdollista-
jaksi mutta myös unelmoinnin kohteeksi. Päih-
detyöhön työllistymisen sijaan vastaajat kuvailevat 
yleisemmin muiden auttamista oman kokemuk-

sen pohjalta (vrt. Duffy & Baldwin 2013; Knuu-
ti 2007).

Mutta kuinka tavoittaa päihteetön tulevaisuus? 
Kirjoituspyynnössä vastaajia ei ohjeistettu kirjoit-
tamaan keinoista, joilla toivottua tulevaisuutta ta-
voitellaan, joten ne ovat vastaajien spontaanis-
ti esiin tuomia. Niitä tuotiinkin esiin vähemmän 
ja epäselvemmin kuin itse toiveita. Tukikeinoina 
päihteettömään tulevaisuuteen kuvailtiin vertais-
tukiryhmiin osallistumista, ammatillista tukea, it-
sehoitokeinoja ja tukiverkostoja. Ammatilliseen 
apuun tukeutuminen näyttäytyi selvästi vertais-
tukea vähäisempänä. Vaikka pääosin kvantitatii-
vinen tulevaisuuden toiveiden tarkastelu vastaa-
jien sukupuolen ja iän suhteen osoitti toiveiden 
olevan yhteisesti jaettuja, keinoja koskevat toiveet 
muodostivat mielenkiintoisen poikkeuksen. Niin 
naisille kuin alle 40-vuotiaille vastaajille oli mui-
ta tyypillisempää kuvata tulevaisuuteen liittyvän 
päihteettömyyden tavoittelua tukevia keinoja. 

Tällä tutkimuksella on tiettyjä rajoituksia. On 
huomioitava konteksti, jossa kirjoitukset on laa-
dittu. Ammattilaisten toteuttama tarvearvio en-
nen laitoskuntoutukseen pääsemistä, etuuksien 
kriteerit ja etenkin laitoskuntoutuksessa käsitel-
lyt teemat, muiden kuntoutujien mielipiteet sekä 
kuntoutusyksikön toiminnan taustalla oleva riip-
puvuuskäsitys voivat ohjata kuntoutujan ajatte-
lua tiettyyn suuntaan. Lisäksi toiveisiin vaikutta-
vat kuntoutujan elämänkokemus ja identiteetti se-
kä käsitykset omista kyvyistä ja mahdollisuuksis-
ta. Tulevaisuutta koskevat toiveet, pelot ja uhat 
muovaavat näkemystä omasta tulevaisuudesta, ku-
ten myös yhteiskunnassa yleisesti vallalla olevat ar-
vot sekä tieto siitä, mikä on tavoiteltavaa ja suota-
vaa. (Rubin & Linturi 2001; Rubin 2003, 795–
799.) On syytä pohtia, ovatko toiveet sellaisia, joi-
den vastaajat ajattelevat olevan tutkijoiden, kun-
toutuslaitoksen, yhteiskunnan tai palvelun mak-
sajien toiveiden mukaisia. Tutkimuksen tulokset 
ovat kuitenkin varsin yhteneväisiä aiempaan tut-
kimukseen nähden, mikä lisää saavutettujen tulos-
ten luotettavuutta.

Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu pitkäai-
kaisen opiaattien käytön negatiivinen vaikutus ky-
kyyn kuvitella ja suunnitella tulevaisuutta (Mercu-
ri ym. 2016; Terrett ym. 2017). Tämä sekä mah-
dollinen vaikeus ilmaista itseään kirjallisesti voi 
olla aineiston muodostamien kirjoitelmien lyhyy-
den taustalla. Kuntoutuksen aikana kuitenkin to-
teutetaan erilaisia kirjoitustehtäviä, joten voidaan 
olettaa, että vastaajat ovat jossain määrin tottu-
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neita kirjoittajia. Vastausten pituuteen on voi-
nut vaikuttaa myös kirjoitustehtävän toteuttami-
nen osana tutkimushankkeen kvantitatiivisen lo-
makeaineiston keruuta. Tällöin kyselylomakkeen 
täyttäminen on voinut ohjata vastaajaa niukkaan 
kirjoittamistapaan, vaikka vastaamistilaa oli kah-
den sivun verran. Kirjoitustehtävä on toteutettu 
kuntoutusprosessiin integroiden kuntoutusjakson 
loppupuolella, mikä on aiheuttanut katoa kun-
toutuksensa ennakoimattomasti tai ennenaikaises-
ti päättäneiden osalta. Tämän tutkimuksen saa-
vuttamattomiin ovatkin jääneet kuntoutuksensa 
keskeyttäneiden tulevaisuuden toiveet.

Tässä tutkimuksessa on kvalitatiivisten mene-
telmien lisäksi käytetty kvantitatiivisia menetel-
miä. Aineisto on kvantitatiiviseen tarkasteluun 
pieni, joten siinä on pitäydytty kuvailevalla tasol-
la. Tulokset vastaajien sukupuolen ja iän yhteydes-
tä esitettyihin tulevaisuuden toiveisiin ovat pikem-
minkin suuntaa antavia kuin yleistettävissä ole-
via, vaikka ne ovatkin tilastollisesti merkitseviä. 
Ne asettuvat täydentämään kvalitatiivisin mene-
telmin saavutettuja tuloksia. 

Päihdekuntoutujien tulevaisuuden toiveiden 
tarkastelu ei ole ollut yhtä yleistä kuin kuntou-
tuksen vaikutusten tai kuntoutujan ominaisuuk-
sien arviointi (mm. Adamson ym. 2009; Connors 
ym. 1996; Foulds ym. 2017), joilla tavoitellaan 
tietoa myös tekijöistä, jotka estävät tai mahdollis-

tavat toivotun tuloksen saavuttamisen. Tällä tut-
kimuksella on haluttu nostaa keskiöön kuntoutu-
jien omat tulevaisuuden toiveet. Tärkeä jatkotut-
kimusaihe olisikin, ovatko tulevaisuuden toiveet 
täyttyneet ja mitkä seikat ovat niiden toteutumi-
sen tai toteutumatta jäämisen taustalla.

Toive päihteettömästä tulevaisuudesta, johon 
kuuluu toimivia sosiaalisia suhteita, hyvää arkea 
ja työelämään kiinnittymistä, haastaa sekä laitos-
päihdekuntoutusta että jatkohoitoa tarjoavia taho-
ja: millaisia eväitä laitoskuntoutus antaa kuntou-
tuksen jälkeiseen arkeen ja miten jatkohoito aset-
tuu tukemaan toiveiden saavuttamista? Esimer-
kiksi intervallijaksoilla voidaan tukea saavutetun 
muutoksen ylläpitämistä sekä kannustaa kiinnitty-
mistä avohuollon palveluihin ja itsehoitoryhmiin. 
Minna Pärttö kumppaneineen (2009) havaitsi, et-
tä huumekuntoutuksen päättäneillä itsehoitoryh-
mät ovat yleisin jatkohoidon muoto, joka ei vält-
tämättä kuitenkaan pysty vastaamaan esimerkiksi 
toiveeseen työllistymisestä. On selkeästi tarvetta 
laaja-alaisesti elämän eri osa-alueita koskettaville 
palveluille, kuten päihdetyön ja työelämäpalvelui-
den tiiviille yhteistyölle, arjen ja elämänhallinnan 
tukitoimille, päihdekuntoutujille suunnatuille pa-
risuhde- ja perhepalveluille, terveydenhuollon pal-
veluille sekä päihteettömälle ystävä- ja harrastus-
toiminnalle. Ne voivat parantaa mahdollisuuksia 
päihteettömän tulevaisuuden saavuttamiseen.

Saapunut 3.10.2018 
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ENGLISH SUMMARY
Eeva Ekqvist: Hopes for the future at the end of inpatient 
substance abuse treatment (Päihderiippuvuudesta 
kuntoutuvien tulevaisuuden toiveet)

The main goal of substance abuse treatment and 
rehabilitation is to secure a better future for the client. 
In this study I ask 1) what inpatients hope for their 
future after completing their substance abuse treatment; 
2) how substances and abstinence are present in these 
hopes for the future; and 3) how abstinence is pursued. 
The study involved 95 participants who wrote short 
answers to the question, “In what situation would 
you want to be one year from now?” The first stage 
of analysis was to quantify the participants’ future 
hopes. Cross tabulation and chi square test were used 
to examine how gender and age were related to future 
hopes. This was followed by qualitative content analysis. 

Five themes were identified in future hopes: abstinence 
and ways of achieving abstinence, social relationships, 
life satisfaction, elements of everyday living, and 
working life. Female gender was associated with ways 
of achieving abstinence and hopes concerning self. 
Age under forty was associated with ways of achieving 
abstinence and hopes concerning education. Abstinence 
was seen as essential to achieving a better future. AA/NA 
groups and peer support were seen as important ways 
of achieving abstinence, but participants also wanted to 
have access to professional help. The findings indicate 
that inpatients have future hopes relating to many 
aspects of life at the end of their inpatient treatment. 
More research is needed to better understand how these 
hopes can be realized.

Keywords: substance abuse treatment, future hopes.


