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Abstract
This dissertation investigates the treatment of alcoholism and its related codependences using the
Minnesota model, which defines alcoholism as a disease. This study seeks to recognize the stages
of alcoholism, from the rise and deepening of alcoholism and its codependences through recovery,
and to determine the keys to this recovery as viewed by patients and their family members. Based
on experiential and transformative learning theories, a new learning model for explaining this
recovery is suggested.
A content analysis of empirical survey data obtained from a Minnesota-model-based treatment
home over 10 years is carried out. The survey respondents are 173 patients and 125 of their family
members. In this survey, the respondents describe their problems with substance dependence and
codependence, explain their attempts to resolve these problems, characterize their recovery (or
lack thereof) and provide their views on the treatment’s success factors.
The results suggest that it is essential for patients and family members to obtain knowledge and
adopt a new perception of substance dependence and codependences. The starting point, to
consider alcoholism as a disease, opens up a new avenue of thinking, which liberates an alcoholic
from agony and enables them to utilize previous life experiences as a bridge to move from only
knowing the phenomenon to the active path of recovery. A key prerequisite for recovery is an
analytical walkthrough of one’s own experiences from the drinking period based on this new
understanding. Peer support provided by therapists and other patients who have been freed from
alcohol dependence is also found to be essential for patients. The treatment’s special
characteristics, which are close encounters with family members and a carefully planned one-year
follow-up treatment, are also found to be very important.
A new conceptual model is suggested to explain the results. The model is an experiential and
transformative learning process model with theoretical roots in learning theories from Mezirow
and Kolb. The birth and deepening of substance dependence and codependences is known as
‘capturing learning’ and, correspondingly, the recovery is known as ‘liberating learning’. This
explanatory model emphasizes simultaneous collaboration- and peer-support-based recovery for
family members and patients. Building upon the work of Jellinek, a new recovery curve, which is
characteristically spiral and non-symmetric, is presented for both groups as an integral part of the
model.
This research has significant practical implications. The results of this study suggest that in
addition to traditional approaches to treat alcoholism, which emphasize psychiatry, psychology
and other mental health aspects, it is feasible to adopt the new learning-based treatment paradigm
suggested here.

Keywords: alcoholism, capturing learning, codependence, collaboration, experiential,
liberating learning, Minnesota model, peer-support, recovery, soberness, substance
dependence

Oinas-Kukkonen, Heikki, Alkoholistin ja hänen läheisensä samanaikainen
toipuminen vapauttavana oppimisprosessina Minnesota-hoidossa.
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Acta Univ. Oul. E 139, 2013
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä
Tutkimus tarkastelee alkoholismin ja siihen liittyvän läheisriippuvuuden hoitoa Minnesota-mallin sairauskäsitteen pohjalta. Tavoitteena on kuvata kehityskulku alkoholismin ja läheisriippuvuuden synnystä ja syvenemisestä toipumiseen asti etsimällä alkoholistien ja heidän läheistensä
itse määrittelemiä toipumiseen vaikuttavia tekijöitä. Molempien ryhmien toipumisprosesseja tulkitaan oppimisteoreettisesti ja tältä pohjalta kuvataan kokemukselliseen ja uudistavaan oppimiseen perustuva alkoholismista ja läheisriippuvuudesta toipumista selittävä malli.
Empiirinen aineisto kerättiin survey-tutkimuksella Lapualla toimivaan Minnesota-hoitoon
osallistuneilta 173 potilaalta ja näiden 125 läheiseltä. Aineisto on ajanjaksolta 1993–2003 ja se
käsittää kyseisen hoidon potilaat ja näiden läheiset sen 10 ensimmäisen toimintavuoden ajalta.
Vastaajat kuvasivat tätä tutkimusta varten suunnitelluilla kyselylomakkeilla juomisajan ongelmia, niiden ratkaisuyrityksiä, toipumisprosessin luonnetta ja omia näkemyksiään hoidon keskeisimmistä onnistumistekijöistä. Aineisto analysoitiin ja kuvattiin sisällönanalyysimenetelmällä.
Saatujen tulosten perusteella toipuminen edellyttää aiemman päihteiden käyttöajan kokemusten analysoivaa läpikäymistä. Toipumisen ytimen niin potilaille kuin läheisillekin muodostavat
päihde- ja läheisriippuvuuteen liittyvä uusi tieto ja oivallukset. Alkoholismin tarkastelu lähtökohtaisesti sairautena antoi juovan ajan kokemuksille uuden tuskaisuudesta vapauttavan tulkinnan ja omat kokemukset toimivat siltana tietämisestä toipumiseen. Tärkeänä osana potilaiden
toipumisprosessia oli omasta riippuvuudestaan toipuneiden terapeuttien ja toisten potilaiden tarjoama vertaistuki. Keskeisiksi nousivat myös hoidon sisältämä läheiskohtaaminen ja hyvin suunniteltu vuoden pituinen jatkohoito.
Tutkimuksen empiirisiä tuloksia selittävässä osuudessa potilaiden ja läheisten toipumisprosesseja tarkasteltiin Mezirowin uudistavan oppimisen ja Kolbin kokemuksellisen oppimisen teorioiden pohjalta. Toipuminen kuvataan erityisesti kokemuksellisena ja uudistavana oppimisprosessina, joka on luonteeltaan vertaistuellista ja yhteistoiminnallista. Päihde- ja läheisriippuvuuden synnystä ja syvenemisestä käytetään nimitystä vangitseva oppiminen ja toipumista kutsutaan vastaavasti vapauttavaksi oppimiseksi. Tutkimuksessa esitetään uusi toipumista kuvaava
selitysmalli, joka korostaa läheisen ja potilaan samanaikaisen yhteistoiminnallisen ja vertaistuellisen toipumisen merkitystä. Tärkeä osa selitysmallia on uusi toipumiskäyrä, joka on ns. Jellinekin käyrää muistuttava, mutta kuitenkin epäsymmetrinen ja spiraalimainen. Uutta on myös se,
että vastaava käyrä kuvataan samalla tavalla läheisille.
Tutkimuksen kontribuutio myös käytännölle on merkittävä. Tutkimuksen perusteella näyttää
jopa siltä, että perinteisten alkoholismin hoitoon liittyvien psykiatrian, psykologian ja mielenterveystyön lähestymistapojen rinnalle on mahdollista ottaa käyttöön uusi oppimiseen pohjautuva
hoitoparadigma.

Asiasanat: alkoholismi, kokemuksellisuus, läheisriippuvuus, Minnesota-malli,
päihderiippuvuus, raitistuminen, toipuminen, vangitseva oppiminen, vapauttava
oppiminen, vertaistuellisuus, yhteistoiminnallisuus

Esipuhe
Olen Heikki, ja olen tänään raitis alkoholisti. Käytin aikoinaan vuosia alkoholia
ilman, että se ainakaan omasta mielestäni haittasi minua tai muitakaan. Aikaa
myöten alkoholismille tyypilliset oireet alkoivat kuitenkin lisääntyä, ja lopulta
pohdin huolissani: Miksi kuukausiakin kestäneen täysin juomattoman ajan ja
mielestäni hyvin tehtyjen töiden jälkeen halutessani palkita itseäni muutamalla
rentouttavalla ryypyllä menetin säännönmukaisesti juomiseni kontrollin. Saatoin
juoda ”putkeen” pitempiä aikoja. Miksi en opi kohtuukäyttöä? Näihin suuriin
kysymyksiin en saanut vastausta.
Yritin etsiä apua ongelmiini kaikista mieleeni tulleista ja myös toisten suosittelemista hoidoista. Minuun suhtauduttiin ystävällisesti ja auttavasti, mutta en
oppinut kohtuukäyttöä. Joidenkin mielestä en tietenkään ollut alkoholisti, olinhan ”akateemisesti sivistynyt”. Tietyissä tilanteissa osasin suullani sanoa olevani
alkoholisti, mutta ongelman ydintä, vastauksia suuriin kysymyksiini, en tajunnut.
Näin jälkeenpäin ajateltuna niin minä itse kuin minua auttavatkin olimme yhtä
tietämättömiä. Lopulta päädyin Lapuan Minnesota-hoitoon. Heti ensimmäisenä
iltana minulta, tuolla hetkellä vapisevalta ja tärisevältä mieheltä, kysyttiin: ”Tiedätkö mikä sinulla on?” Tietenkään en tiennyt. Minulle sanottiin, että minulla on
sairaus nimeltä alkoholismi. Silloin lamppu syttyi. Pohdin mielessäni, miksi kukaan aiemmin ei ollut sanonut ongelman ytimen olevan sairauden. Tämä perusta
riitti aloittamaan sairauteni intensiivisen hoidon. Kävin koko vuoden mittaisen
hoidon läpi yhdessä vaimoni kanssa.
Perushoidon vertaisryhmissä sain runsaasti tietoa sairauteni luonteesta ja sen
hoitamisesta. Jatkohoidossa sain säännöllisesti olla läsnä toisten samassa hoidossa
olleiden kanssa. Opettaja-ammattini tausta pilkisti esille jo perushoidossa ja erityisesti jatkohoidossa. Pyrin kuuntelemaan tarkasti toisten potilaiden ja myös
läheisten puheita ja seuraamaan heidän toipumisprosessiaan. Tässä tulin ikään
kuin salaa rikkoneeksi hoidon yhtä periaatetta: En yritä parantaa enkä ohjata ketään muuta kuin itseäni. En toki varsinaisesti yrittänytkään, mutta pohdin mielessäni toipumisprosessia: Sehän oli huikea oppimisprosessi niille, jotka tosissaan
pyrkivät raittiuteen. Huomasin meidän alkoholistien ja myös lähimpien läheisten
olevan melkoisia ”klooneja” toinen toisiinsa verrattuna. Kun vuosi oli takana, jäin
miettimään, mitä voisin tehdä toisten samalla tavoin kärsivien hyväksi. Poikani
näkivät ilmeisesti minussa ”luomisen tuskaa” ja kehottivat harkitsemaan tutkimustyötä. Innostuin pian, mutta silloin en tiennyt, millaiseen ryteikköön olin astumassa asiassa, joka mielessäni oli selvä.
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Työhöni käytetty kymmenvuotisaika on ollut toisaalta kiehtovaa ja toisaalta
turhauttavaa. Vanhana miehenä ja matematiikan opettajana en ollut tottunut tieteellisen työn tekemiseen. Koin sen yksityiskohdat välillä pikkumaisina ja epäoleellisiin asioihin kietoutuvina. Olin kirjoittanut lukuisia lukion pitkän matematiikan oppikirjoja. Ei ihme, että ohjaajani moittivat tekstejäni oppikirjamaisiksi.
Vähitellen, päivä kerrallaan, olin mielestäni pääsemässä juoneen mukaan. Työni
ohjaajat yrittivät neuvoa ja kannustaa. Sain myös ulkopuolisia kommentteja. Välillä akateemisissa mittelöissä tuli ”lunta tupaan”, ja rehellisesti sanottuna koin
jotkut lausunnot jopa loukkaaviksi. Kun tarkastelen näin jälkeenpäin koko prosessia, tunnen toipuvien ja raittiiden alkoholistien tavan ajatella päivä kerrallaan
antaneen minulle voimaa. Mahtoivatko ohjaajani ja muut tukijani ajatella myös
samoin?
Mutta nyt on aika kiittää niitä monia tahoja, jotka ovat mahdollistaneet työni
ja tukeneet minua. Ensiksi haluan esittää kiitokseni väitöstutkimukseni esitarkastajille, emeritusprofessori Erkki Olkinuoralle ja kasvatustieteiden ja terveystieteiden tohtori Raija Seppäselle. Kiitos teille tästä!
Oulun yliopisto ansaitsee tietysti erityiset kiitokset. Matkan varrella minua
ovat tukeneet ja auttanet monet henkilöt. Työni alkuvaiheessa professori Timo
Järvilehto ohjasi ja kannusti minua. Myöhemmin yliopistonlehtori Jouni Peltonen
vei uskollisesti työtäni eteenpäin. Viimeisessä vaiheessa professori Pauli Siljander
työni ohjaajana saattoi minut ”karikoiden yli”. Tästä hänelle erityiskiitokset.
Työni loppuunsaattamiseen sain apua ja tukea dekaani, professori Riitta-Liisa
Korkeamäeltä, professori Eila Estolalta ja koulutuspäällikkö Helena Seppälältä.
Haluan kiittää myös professori Anja Koski-Jännestä, dosentti Leena AhteenmäkiPelkosta ja yliopistonlehtori Veli-Matti Ulvista matkan varrella saamistani arvokkaista kommenteista, sekä atk-suunnittelija Vesa Komulaista, tohtori Tuomas
Lehtoa ja kirjastosihteeri Ari Kankaanpäätä avusta väitöskirjan muotoilussa ja
lähteiden hankinnassa. Omia poikiani professori Harri Oinas-Kukkosta ja dosentti, yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkosta kiitän läheisten osiossa.
Työni matkan varrella kiitoksen ansaitsevien joukkoon on kuulunut myös
muita kuin akateemisia tahoja. Haluan kiittää Lapuan Minnesota-hoidon kehittäjää ja uranuurtajaa Simo Seppeliiniä ja hänen Krisse-vaimoaan oman hoitoni
huolehtimisesta. Mieleeni nousee erityisesti myös tiukka, mutta ymmärtäväinen
terapeutti Retu. Tutkimustyön toteutuksen suhteen erityiset kiitokset kuuluvat
tietysti kaikille niille hoidon käyneille potilaille ja läheisille, jotka halusivat vastata kyselyyni. Suuren kiitoksen ansaitsee myös Olli Alho, yksi Minnesota-hoidon
ahkerista työmyyristä. Häneltä olen saanut tarvitsemaani lisätietoa hoidosta. Tär8

keäksi koen ylipäätään sen, että Lapuan Minnesota-hoito ei ole mitenkään puuttunut tai edes esittänyt toiveita työni suuntaamiseen mihinkään muuhun suuntaan
kuin mihin olen sen itse aidosti ja vilpittömästi halunnut suunnata. Työn nyt valmistuttua olen myös kiitollinen yhdestä yksityiskohdasta: Minun ei tarvitse kiittää
mitään työtäni suoranaisesti rahoittanutta Oulun yliopiston ulkopuolista tahoa,
koska mitään apurahoja tai palkkaa en saanut. Niinpä minulla on ollut maksimaalinen vapaus tutkia valitsemaani kohdetta haluamallani tavalla. Näin jälkeenpäin
koen asetelman erittäin hyväksi.
Aivan erityisen kiitoksen ansaitsee neurologian erikoislääkäri, LKT Veli AlaHurula. Hän on lukenut läpi tekstini kommentoiden perusteellisesti varsinkin
lääke- ja hoitotieteellisestä näkökulmasta. Kiitokset myös Lapuan Minnesotahoidon käyneelle ja avohoitopaikan (Avominne) perustaneelle Mika Arramiehelle,
jonka kanssa keskustelin usein tutkimustuloksistani hänen suunnitellessaan uuden
hoitopaikan teoreettista perustaa ja käynnistäessään sen toimintaa. Kiitän ystävääni Markku Koskelaa siitä, että hän on korjaillut ja kommentoinut tekstin kieliasua ja auttanut minua pohtimaan monia asioita. Vielä kiitos kuuluu Nuorten
Ystävien ylläpitämälle Polokka-perhekuntoutukselle Muhoksella. Sain toimia
siellä neljä vuotta kenttätyössä vertaistyöntekijänä päihderyhmissä ja tässä yhteydessä kokeilla tutkimusinstrumenttieni sovellettavuutta arkityössä.
Lopuksi kohdistan kiitokseni läheisilleni, jotka ovat olleet silminnäkijöitä ja
kokijoita alkoholismisairauteni puhjetessa ja syvetessä, mutta myös toipumisprosessin käynnistyessä ja raitistuessani. Vaimoltani, pojiltani ja sisariltani ja heidän
miehiltään sain hoidon koskettavassa läheiskohtaamisessa kuulla, miten he olivat
kokeneet juovan Heikin. Tämän jälkeen poikani Henry ja Harri ovat olleet aktiivisesti mukana ja tukemassa koko kymmenvuotisen työni ajan. Henry on lukenut
tekstejä ja tarkistanut lähteitä ja Harri piiskannut eteenpäin. Harrin tiukassa käsittelyssä olen ollut usein ahtaalla ja on käyty ”nokkapokkaa”. Hän on ollut aina se
tuki, johon olen työni joka vaiheessa kuitenkin tukeutunut. Hän on lukenut tekstit,
kritisoinut ja korjannut niitä yhä uudelleen ja uudelleen, tukenut lähteiden etsinnässä, tekstin muotoilussa ja taulukkojen laadinnassa. Hänen vaimonsa Niina on
auttanut kuvien piirtämisessä ja lukuisissa käytännön järjestelyissä varsinkin työni
loppuvaiheessa väittelyyn valmistautuessani. Molemmat miniäni, Tiitta ja Niina,
sekä lapsenlapseni Anton, Henna, Joel, Tiia, Elisa ja Nea ovat omalla positiivisella tavallaan auttaneet minua pitämään tutkimukseen ja ennen kaikkea sitä tärkeämpiin asioihin liittyvät seikat oikeissa mittasuhteissaan.
Ja aivan lopuksi annan suurkiitokset vaimolleni Salmelle. Hän on jaksanut olla rinnallani koko sairausprosessin ajan kärsien tarkalleen ne tuskat, joita alkoho9

lismia salaileva läheinen kokee. Hän jaksoi kulkea rinnallani hoitamassa itseään
jokaisessa jatkohoitoistunnossa 11 kuukauden ajan. Hän on jaksanut ja sietänyt
tähän väitöskirjaan liittyneen pitkän prosessin ajan minua kiukkuineni, kun ”muut
eivät ymmärrä minun tekstiäni ja kun minun mielestäni koko homma olisi syytä
lopettaa.” Koskaan perushoidon jälkeen hän ei ole sanallakaan yhtään ainoata
kertaa muistellut entistä juomisaikaani tai käyttänyt sitä lyömisvälineenä. Hänellä,
jos kenellä, hoidon läheiskohtaamisen tarkoitus on mennyt perille. Edelleen hän
jaksaa rinnallani.
Muhoksella 52-vuotishääpäivänämme, 21.10.2013
Heikki Oinas-Kukkonen
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1 Johdanto
Miksi Jeppe juo? – Eikö hän saa apua?
Käsitteet alkoholisti ja alkoholismi saattavat kuulostaa itsestäänselvyyksiltä, mutta onko käsitteistö kuitenkaan niin selkeää kuin miltä se ensi vaikutelmalta saattaa
näyttää? Kuvittele, että näkisit neljää kuvaa, joista ensimmäisessä kuvassa olisi
lastaan hellästi syleilevä äiti, toisessa leikkaukseen valmistautuva kirurgi, kolmannessa kiireinen toimitusjohtaja ja neljännessä maantienojaan kuukahtanut
humalainen. Jos sinulta kysyttäisiin, kuka näistä neljästä on alkoholisti, mitä vastaisit? Saattaisi tuntua yllättävältä kuulla, että kuka tahansa heistä voi olla alkoholisti. Sana alkoholisti on monista vastenmielinen sana. Mieluummin puhutaan
juoposta ja puliukosta. Hänellä on lempiniminä Jeppe, Turmiolan Tommi tai Kassi-Alma, sillä voihan nainenkin olla alkoholisti. Hän ei pysty kontrolloimaan
alkoholin käytön aloitusta, määrää ja lopetusta, ja menettää näin oman elämänsä
hallinnan. Vanha tuttu kysymys on: ”Miksi Jeppe juo?”. Parempi olisi kysyä: ”Miksi Jepen on vaikea katkaista juomisensa ja kontrolloida sitä? Eikö hän
halua pysyä kohtuudessa? Eikö hän todella yritä?” Jeppe kyllä yrittää ja ajoittain
onnistuukin, mutta uusi ryyppy johtaa entistä suurempiin vaikeuksiin.
Jepelle on kyllä tarjolla monenlaista apua, sillä hoitotapoja ja hoitopaikkoja
on runsaasti tarjolla. Ongelmana tuntuu olevan se, että hoidon tulos ei aina ole
hyvä, vaan nopeita retkahtamisia ja paluuta entiseen käyttöön tapahtuu liian usein.
Eri hoitomuotojen hoitofilosofiassa ja hoito-otteessa on eroja. Yksi eroavuus on
jo käsitys siitä, mitä on alkoholismi ja kuka on alkoholisti. Tuore alkoholismia
käsittelevä opaskirja Alkoholiriippuvuus (Seppä ym. 2010) on jättänyt pois koko
sanan ja puhuukin ongelma- ja riskikäytöstä joka johtaa alkoholiriippuvuuteen.
Käsitteestä suurkulutus pyritään eroon ja tilalle tarjotaan termejä riskikäyttö ja
haitallinen käyttö. Toinen ero on suhtautuminen lääkehoitoon. On täysin lääkkeettömiä hoitoja ja eriasteisesti lääkkeitä käyttäviä hoitoja. Alkoholivieroitushoidossa käytetään lähinnä bentsodiatsepiineja ja unilääkkeitä. Myös erilaisia
alkoholin käytön katkaisu- ja vieroitushoitolääkkeitä on kehitetty ja kehitellään.
Tutuin näistä on antabus. (Tyypillinen esimerkki lääkehoidoista on narkomaaneille tarkoitetut korvaushoidot (Seppä 2003: 89)). Kirjassa Alkoholiriippuvuus
(2010) Aalto luettelee alkoholiriippuvuuden yleisiä hoitoperiaatteita. Kohdassa ”Psykososiaaliset hoitomuodot” hän sivuaa läheisten mukaanottoa hoitoon
lyhyesti vain yhdellä lauseella (emt. 15). Hoitopaikoilla ei useinkaan ole mahdol15

lisuuksia ottaa huomioon potilaiden läheisiä eikä ehkä valmista ohjelmaa millä
heitä autettaisiin. Neljäs ero on varsinaisen hoidon ja/tai kuntoutuksen jälkeisen
jatkohoidon järjestämisessä. Näiden lisäksi on joukko pienempiä eroavuuksia
(Alkoholiriippuvuus 2010).
Jotkut päihdeongelmaisista toipuvat omin voimin, jolloin puhutaan spontaanista toipumisesta (Saarnio 2004: 29). Alkoholismi on terveydellisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vakava ongelma. Alkoholi on noussut Suomessa työikäisten yleisimmäksi kuolinsyyksi. Miehillä se on ohittanut sepelvaltimokuolleisuuden ja naisilla rintasyövän aiheuttaman kuolleisuuden (Färkkilä 2009;
Saarnio ja Salaspuro1). Ongelma on myös kansainvälinen (Room ym. 2005). Alkoholisti ajautuu juomisen ja hoidon kierteeseen, jossa kunnat kuluttavat paljon
sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin kuuluvaa rahaa. Ongelmien syvyyttä lisää se,
että alkoholistin ympärillä kärsivät hänen oman perheensä jäsenet, erityisesti
puoliso ja lapset. Läheisten kohdalla voidaan puhua läheisriippuvuudesta. Ongelmat koskettavat myös työnantajia ja veronmaksajia. Huumeiden käyttö ja alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö kasvaa ja koskettaa entistä nuorempia ikäluokkia
(Holopainen 2003: 446).
Tämä tutkimus pyrkii lähestymään alkoholismin ja laajemminkin päihderiippuvuuden hoitoa keskittyen ns. Minnesota-malliin. Malli on alun perin Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltiossa käynnistynyt päihdehoidon ohjelmakokonaisuus. Ohjelman kehittely käynnistyi Hazelden-hoitolaitoksessa vuonna 1949.
Hoitoa on kehitetty käytännön työstä saatujen kokemusten ja työn ohessa tehtyjen
tutkimusten pohjalta. Mallin perusajatus on, että päihderiippuvuus on krooninen
sairaus, ja sairastuneita henkilöitä tulee hoitaa kaikin käytettävissä olevin voimavaroin. Käsitteellä ”hoito” ei tässä tarkoiteta perinteistä psykiatrista tai muuta
lääketieteellistä hoitoa. Pikemminkin kyseessä on päihderiippuvaisesta huolehtiva
hoito, jossa riippuvainen oppii elämään kroonisen sairautensa kanssa. Mallin
keskeisen kehittäjän Andersonin (1981: 15) sanoin: ”...the focus would be on
caring rather than curing.”

1
Saarnio (2005) selvitti tutkimuksessaan 175:n laitoshoidossa olleen miesalkoholistin kuolleisuutta.
Seurannan pituus oli kuusitoista vuotta. Miltei puolet (47 %) aineiston miehistä kuoli seurannan aikana. Salaspuro (1996: 305): ”Työikäisillä alkoholi on tärkein ennenaikaisen kuoleman aiheuttaja, sillä
tällä hetkellä noin 40 prosenttia 25–44 -vuotiaiden kuolemista Suomessa johtuu alkoholista.”

16

Tutkijan taustaa
Kuvaan tässä tutkijana omaa taustaani. Taustani selvittyä voidaan paremmin ymmärtää tämän tutkimuksen tavoite ja tutkimusote. Katson olevani itse myös tutkimuksen väline, johon soveltuu Tynjälän tiivistämä näkemys:
”Koska tutkija on väline kvalitatiivisessa tutkimuksessa, raportin täytyy sisältää tietoja myös tutkijasta. Mitä koulutusta, kokemusta ja näkökulmaa tutkija
tuo kentälle. Mitä persoonallisia yhteyksiä tutkijalla on tutkittaviin ihmisiin?
Jos tutkitaan esimerkiksi AA-ohjelman vaikutuksia, tutkimuksen luotettavuuden arvioijalle on merkityksellinen seikka, jos tiedetään että tutkija itse on
entinen alkoholisti. Periaatteena tulee olla se, että kaikki henkilökohtainen ja
ammatillinen tieto joka voi vaikuttaa aineiston keräämiseen, analyysiin ja
tulkintaan on tuotava esille.” (Tynjälä 1991: 395.)
Olen itse aikoinaan käynyt monissa erilaisissa hoidoissa juomiseni vuoksi ja etsinyt vuosia vastausta itselleni suureen kysymykseen: Miksi kuukausiakin kestäneen
laadukkaan täysin juomattoman ajan jälkeen halutessani palkita mielestäni hyvin
tehtyä työtäni muutamalla ryypyllä menetin säännönmukaisesti juomiseni kontrollin sekä alkoholin käytön määrään että juomisen lopettamiseen nähden, ja saatoin juoda jopa ”putkeen”?
Monien erilaisten hoitoyritysten jälkeen kävin Minnesota-mallia soveltavan
Minnesota-hoidon Lapualla. Tulokset olivat myönteiset ja sain itseäni tyydyttävän
vastauksen suureen kysymykseeni. Lähtökohdan muodostivat hoidossa annettu
tieto ja omat kokemukseni sekä alkoholismista että siitä toipumisesta koko vuoden kestäneen hoidon, vertaisterapian, aikana. Vaimoni, joka oli osallistunut perushoitoon kuuluvaan läheisviikonloppuun, kävi kanssani samassa jatkohoitoryhmässä. Ajoimme joka toinen lauantaiaamu Lapualla olevaan jatkohoitopaikkaan. Osallistuimme lauantain jatkohoitoryhmään, yövyimme ja osallistuimme jälleen sunnuntaina toiseen jatkohoitoryhmään. Omalla autolla ajaen matkaa
kertyi joka käynnillä 640 km.
Tutkimukseni kannalta tärkeää oli osallistuminen kahteen eri jatkohoitoryhmään. Tutustuin kymmeniin eri potilaisiin ja heidän läheisiinsä ja kuulin heidän
kokemuksiaan toipumisen etenemisestä. Ryhmissä kävijät vaihtuivat uusien aloittaessa ja joillakin vuoden tullessa täyteen. Ryhmien jäsenistä suurin osa toipui,
muutaman retkahtaessa kerran, mutta jatkaen kohti toipumista. Pieni vähemmistö
lopetti jatkohoidon.
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Jo jatkohoidon aikana omat ja toisten kertomat kokemukset ja näkemykset
alkoivat elää uudella tavalla. Heräsi kolme peruskysymystä: ”Mitä tässä prosessissa oikeastaan tapahtuu? Miten tätä voisi kuvata? Miksi hoidossa edettiin kaikkien kohdalla samalla tavalla eikä yksilöllisesti?” Kahteen ensimmäiseen kysymykseen vastaus oli jo kiteytynyt. Tähän vaikutti ammattini opettajana, jossa olin
tottunut seuraamaan oppimiseen liittyviä muutosprosesseja ja paneutunut Kolbin
kokemuksellisen oppimisen teoriaan. Sekä potilailla että läheisillä toipumisen
ydin näytti olevan aiempien kokemusten uudenlaiseen tulkintaan pohjautuva oppimisprosessi. Vakuutuin jo silloin omassa mielessäni siitä käsityksestä, että hoitoprosessi oli olennaisesti erilainen työskentelymetodi, kuin kaikki ne joihin olin
aiemmin osallistunut. Mutta entä kolmas peruskysymys?
Koin melko varhain, että hoidossa olleet alkoholistit olivat keskenään melkoisia ”klooneja”, ja samoin heidän tärkeimmät läheisensä. Kukaan ei ollutkaan
päihteisiin liittyvältä perusongelmaltaan mikään erikoinen poikkeus. Tämän perusteella minulle kirkastui se, miksi Minnesota-hoidossa käytiin tarkoin läpi menneisyys, vaikka sieltä ei kuitenkaan etsitty jotain itselle tiedostamatonta, yksilöllistä juomissyytä. Mielenkiintoiseksi ongelmaksi nousi vielä kysymys: ”Missä
määrin toisten potilaiden ja läheisten toipumisprosessi on oman ja vaimoni prosessin kaltainen?” Kokemusteni ja havaintojeni perusteella olin vakuuttunut, että
jokaisen prosessista löytyy yhteinen punainen lanka, joka syvenevän sairauden
vaiheessa on solmuinen, mutta jonka solmut näyttivät alkavan avautua yhteisen
hoidon aikana. Pohdin mielessäni: ”Miten tuo yhteinen punainen lanka löytyisi?”
Ymmärsin, kuinka tehokasta potilaiden hoidossa oli ensin ”kulkea uudelleen läpi”
oman menneen ajan kielteiset kokemukset ja muutos matkalla syvään sairaustilaan ja siitä sitten hoidossa saadun uuden tiedon valossa pyrkiä uuden muutosprosessin käynnistymisen kautta kohti toipumista ja lopulta päihteettömään elämään.
Olisi siis analysoitava näitä kahta muutosta: sairastumista ja toipumista. Punainen lanka löytyisi, jos saisin potilaat ja läheiset vielä kerran ”kulkemaan uudelleen” oman matkansa sairauden syvenemisestä toipumiseen. Punaisesta langasta
tiivistyisivät potilaiden ja läheisten toipumisavaimet. Viimeisellä oman jatkohoitoryhmän käynnilläni syntyikin sitten päätös tutkimuksen tekemisestä. Rohkenin aloittaa omaan leipätyöhöni liittyneen mottoni perustalta: ”Älä ole paikalleen
palaava päivittelijä, jotain tarttis tehdä tuumaaja, vaan tuumasta toimeen tarttuja.”
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Tutkimuksen tarve
Alkoholismiin ja muihin päihdeongelmiin liittyvää tutkimusta on tehty ja tehdään
runsaasti. Päihdehoidon tutkimukseen perehtynyt professori Saarnio (2004: 287)
esittääkin karrikoiden: ”Mikäli päihdeongelmat voitaisiin ratkaista tutkimusten
määrällä, meillä ei varmasti olisi enää ainuttakaan alkoholistia tai narkomaania.” Hän kaipaa kuitenkin lisää erityisesti toipumista kuvaavaa suomalaista tutkimusta ja tutkimustulosten hyödyntämistä (emt. 296). Tällaisten tutkimusten
määrä onkin viime aikoina ollut Suomessa kasvussa (esim. Kuusisto 2010, Törmä
2011).
Alkoholistien perinteinen hoito on vuosikymmenet keskittynyt määrittelemään ja mittaamaan alkoholin käyttöä erilaisin ”riskiannosmäärin” ja ohjaamaan
terveellisempiin elämäntapoihin antamalla suosituksia päivittäisistä ja viikoittaisista alkoholiannosten maksimimääristä. Ongelmakäytön tunnistamiseen jo ennen
varsinaisen alkoholiriippuvuuden kehittymistä onkin esitetty erilaisia menetelmiä
ja lyhytneuvontaa (Aalto 2010: 32–38). Ainakin toistaiseksi vähälle ovat jääneet
tarkemmat kuvaukset alkoholistien vertaistukikeskusteluihin ohjaamisesta.
Minnesota-hoidon tavoitteena on täysraittius. Retkahdukselle on tiukka määritelmä: yksikin ryyppy merkitsee retkahdusta. Hoidon keskeinen lähtöelementti
on koko hoidon perustana oleva tiedollinen lähtökohta: alkoholismin ja laajemminkin päihderiippuvuuden tarkastelu aivojen hermosolun kemiallisena riippuvuussairautena. Toinen tärkeä elementti on läheisten varhainen mukaan otto hoitoon ja erityisesti hoitoon liittyvä melkoisen koskettava läheiskohtaaminen. Kolmantena merkittävänä hoidollisena tekijänä on neljän viikon mittaisen perushoidon jälkeen käytävä 48 käyntikertaa kestävä jatkohoito, joihin myös läheiset
voivat osallistua. Koko hoito voidaan viedä läpi yhden vuoden aikana. Tällainen
vertaistuellinen yhteisöhoito voisi tuoda uutta näkökulmaa alkoholismin ja laajemminkin päihdehoidon ja läheishoidon kehittämiselle.
Minnesota-malliin perustuvaan hoitoon ja sen tuloksellisuuteen liittyvää tutkimusta on meillä kuitenkin vielä verrattain vähän. Minnesota-mallin pohjalle
perustuvaa hoitoa ja sen tuloksellisuutta on tutkittu erityisesti Yhdysvalloissa
(esim. Stinchfield & Owen 1998). Pohjoismaista Ruotsissa on paneuduttu Minnesota-mallin mukaisen hoidon tutkimiseen (Bodin 2006, Stenius 1991, Söderling
1993). Merkittävä mallia soveltavan hoidon suomalainen tutkimus on kansainvälisestikin tunnettu Keson tutkimus (1989). Erityisen mielenkiintoinen on Lapualla toimivan Minnesota-hoidon (Luku 4.4) väite siitä, että koko vuoden hoidon
läpikäyneistä jopa 90 % kykenisi pysyvään raittiuteen. Väitteen uskottavuutta ja
19

luotettavuutta on kritisoitu julkisessa keskustelussa melko ankarastikin. Joka tapauksessa kyseisen hoidon vähintäänkin kohtuullista onnistumista ja sen muista
hoidoista poikkeavia elementtejä on syytä selvittää tarkemmin.
Tällä tutkimuksellani haluan ensisijaisesti etsiä niitä Minnesota-hoidon hoitoprosessin osatekijöitä, joiden uskotaan johtavan korkeisiin toipumislukuihin.
Tutkimus keskittyy hoidon mahdollisten vahvuuksien, mutta myös mahdollisten
heikkouksien, tutkimiseen hoidossa olleiden potilaiden ja läheisten itsensä kokemina. Tutkimuksellani pyrin täyttämään myös yhden suomalaiseen alkoholismin
tutkimukseen liittyvän ilmeisen puutteen: alkoholistien ja heidän läheistensä
itsensä kuvaamaa samanaikaista riippuvuus- ja toipumisprosessiin liittyvää tutkittua tietoa on vielä vähän. Riippuvuudesta toipuneet harvoin tekevät itse tieteellistä tutkimusta. Yksi tällainen tutkija on itse Minnesota-mallilla alkoholismista
toipunut ruotsalaistutkija Lars Söderling, jota tulen lainaamaan tässä työssä. Oma
kokemukseni hoidon käyneenä antoi perusteltua aihetta olettaa hoidon ja siihen
liittyvien edellä mainittujen erityiselementtien tuottavan hyviä toipumistuloksia.
Tutkimusongelmat
Tutkimustarpeen havaittuani oli perusteltua lähteä selvittämään Minnesota-mallia
toteuttavan hoitomuodon yhteiskunnallista, sosiaalista ja inhimillistä vaikutusta ja
niitä tekijöitä, joilla tuloksellisuutta voidaan selittää. Tutkimuksen tarkemmaksi
kohteeksi valitsin Lapuan Minnesota-hoidon. Päätavoitteena ei sinällään ollut
tutkia toipuneiden määriä, vaan niitä positiivisia muutoksia, joita toipuminen tuo
tullessaan potilaiden ja läheisten arkielämään. Erityisesti halusin tutkia mahdollisuutta tulkita alkoholi- ja läheisriippuvuuden syvenemisen ja niistä toipumisen
prosessiluonnetta oppimisen näkökulmasta. Näiden pohjalta kiteytyi kolme laajaalaista tutkimusongelmaa:
1.

Miten potilaat ja läheiset itse kuvaavat alkoholismin ja läheisriippuvuuden
synnyn ja syvenemisen, ja miten he yrittivät ratkaista näiden aikana esiintulleita ongelmia?

2.

Miten potilaat ja läheiset itse kokivat hoitoprosessin?

3.

Mitä tekijöitä potilaat ja läheiset pitivät oman toipumisensa merkityksellisinä
mahdollistajina ja ylläpitäjinä ja miten he tiivistivät omat toipumisavaimensa?
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Ensimmäinen ongelma ei ole sidoksissa hoitomuotoon, sillä potilaiden ja läheisten kokemukset alkoholi- ja läheisriippuvuuden synnystä ja syvenemisestä ja
ongelmien ratkaisuyrityksistä ovat ajalta ennen Minnesota-hoitoa. Toinen ja kolmas ongelma keskittyvät Lapuan Minnesota-hoidon toipumisprosessin tutkimiseen. Tavoitteena on löytää juuri tässä hoidossa olleiden potilaiden ja läheisten
mahdollisia toipumistekijöitä ja erityisesti heidän tiivistämät avaintekijät. Näiden
ongelmien osalta halusin vielä verrata eräitä ryhmiä sen suhteen, onko tutkimusongelmissa 1–3 merkittäviä eroja retkahtaneiden ja ei-retkahtaneiden, hoidon
läpikäyneiden ja keskeyttäneiden sekä miesten ja naisten välillä?
Tutkimusongelmien 1–3 tulosten pohjalta laadin alkoholi- ja läheisriippuvuuden oppimisteoreettiset kokemusmallit. Lopuksi teen tutkimukseni pohjalta muutamia yleistyksiä ja ehdotuksia, joita voisi käyttää laajemminkin päihderiippuvuuden ja läheisriippuvuuden hoidon kehittämiseen.
Miten sitten voidaan määritellä näin moneen kysymykseen liittyvä tutkimuksellinen lähestymistapa ja tutkimusote?
Tutkimuksellinen ote
Vaikka tutkimuksen toteutus on kasvatustieteellinen, taustalla on monitieteellinen
lähestymistapa. Esimerkiksi hoitotieteellisillä elementeillä on myös tällaisessa
työssä keskeinen merkitys. Ensiksi todettakoon, että kaikkeen terapiaan, myös
alkoholistien pitkäjänteiseen hoitoon, pätee se perusvaatimus, että potilaan täytyy
ensin toipua sellaiseen ruumiilliseen terveyteen, että hän jaksaa vastaanottaa varsinaista terapiaa, joka on jo muutakin kuin peruselintoimintojen hoitamista ja
huolenpitoa.
Käypä hoito -suosituksen (2010) mukaan Päihdehuoltolaki (41/1986) edellyttää kuntien ottavan järjestämisvastuun alkoholistien ja heidän läheistensä hoidossa. Hoitoa annetaan Suomessa terveydenhuollossa, päihdehuollon erityispalveluyksiköissä (esimerkiksi A-klinikat) ja sosiaalitoimessa. Vapaaehtoisjärjestöjen
roolia ei ole unohdettu. Suositus viittaa tältä osin kyseisten järjestöjen internetsivuille. Hoito- ja kuntoutusjärjestelmän esittelyssä toivotaan hoitojärjestelmiin
sellaista selkeyttä, että ammattiauttajat ja autettavat pystyvät käyttämään järjestelmää joustavasti. Tämäkin tutkimus osoittaa, että tässä viimeksi mainitussa
toivomuksessa on vielä parantamisen varaa. Kohdassa ”Psykososiaalinen hoito ja
kuntoutus” mainitaan kyllä AA-ryhmät ja kahdentoista askeleen hoito-ohjelmat.
Vertaistukihoitoja esitellään hyvin lyhyesti hoito- ja kuntoutuspalveluiden pääluokassa. Toistaiseksi ei ole kyetty kehittämään yksiselitteistä lääkettä, jolla alko21

holisti saataisiin lopettamaan juomisensa. Alkoholin suurkuluttajaa voidaan ehkä
auttaa hetkeksi, mutta pidemmällä jänteellä ajateltuna ratkaisut ovat yleensä melko huonosti toimivia. Selitän luvussa 4.5 näkemykseni siitä, miten Lapuan Minnesota-hoidossa perinteiset hoitometodit joko toteutuvat tai jäävät toteutumatta.
Tutkimusongelmiin liittyy myös vahva sosiaalisen kuntoutuksen näkökulma.
Riippuvuuden syvenemisvaiheessa alkoholisti menettää otettaan lähiympäristöön,
itseensä ja yhteiskuntaan. Riippuvuudesta toipuminen ja kuntoutuminen palauttaa
jälleen näihin terveen otteen. Uuden päihdehoidollisen paradigman kehitteleminen antaa työlle vahvan yhteiskunnallisen merkityksen.
Tutkimuksen painopiste on kuitenkin Minnesota-mallin pohjalta lähtevä erilainen ja Suomessa melko vähän tutkittu tapa ajatella päihde- ja läheisriippuvuuden hoitoa. Erityisesti paneudutaan siihen prosessiin, jossa omat kokemukset ovat
siltana riippuvuudesta toipumiseen. Sillan kantavat pilarit ovat oppimisteoreettisia
pilareita (vrt. Kolb 1984, Mezirow 1995). Tutkimusongelmia lähestytään pienillä
kysymyksillä: Miltä tuntuu olla juova alkoholisti ja toisaalta juovan alkoholistin
läheinen? Miltä tuntuu olla toipunut alkoholisti tai toipuneen alkoholistin läheinen? Millaisen tiedon varassa alkoholisti ja hänen läheisensä elävät ongelman
syvenemisen ja toipumisen yhteydessä ja millaisen merkityksen he antavat ongelman ja toipumisen tulkinnalle? Missä määrin annetut merkitykset eroavat tosistaan ja missä määrin ne ovat samanlaiset? Tutkitaan siis sekä alkoholistin että
tämän läheisen yhteisiä kokemuksellisia elementtejä samanaikaisesta kokemusmaailmasta.
Tutkimusotetta voidaan pitää myös fenomenologisena (Perttula 2000), koska
tutkimuskohteena ovat ihmiset, joiden ainutlaatuisia kokemuksia ja elämysmaailmaa
tutkitaan.
Tutkimus on aineiston keruutavaltaan survey-tutkimus (Kerlinger 1986), jossa
varsinainen tutkimusaineisto kerättiin laajoilla kyselylomakkeilla. Tutkimusta
voidaan kuvata retrospektiiviseksi kyselytutkimukseksi, koska siinä pyritään selvittämään alkoholismiin sairastumiseen vaikuttaneita altistustekijöitä (Kaprio,
2003). Kyselylomakkeiden aineistoa tarkastellaan sisällönanalyyttisesti (Tuomi &
Sarajärvi 2009) ja eräin tilastollisin tarkasteluin. Tiivistäen voidaan sanoa, että
tutkimuksessa on monimenetelmäinen (mixed-methods) lähestymistapa. Tutkimusmenetelmiä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin luvussa 6. Tutkimusotteeseeni ja kyselylomakkeiden laadintaan sisältyi myös abduktiivinen ote (Peirce 1958).
Peircen (1958) mukaan tutkijalla voi olla jokin johtoajatus, punainen lanka, jonka
avulla havaintoja voidaan keskittää seikkoihin tai olosuhteisiin joiden uskotaan
tuottavan uutta teoriaa tutkittavasta ilmiöstä. Vaikka lukija voi kokea tutkijan
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abduktion erittäin subjektiiviseksi, tämä Peircen mukaan kuitenkin auttaa oikeiden havaintojen ja johtopäätösten tekemisessä.
Väitöskirjan rakenne
Väitöskirja koostuu johdantoluvun jälkeen neljästä osasta. Ensimmäisessä (luvut
2–5) kuvataan tutkimuksen käsitteellinen tausta. Luvussa 2 paljastuu alkoholismin ja laajemmin päihdeongelmien monikasvoisuus, joka näkyy kirjavana käsitteistönä ja erilaisina määritelminä, ja jopa päihderiippuvuuden ja myös läheisriippuvuuden sairauskäsitettä koskevina kiistoina. Tässä tutkimuksessa on keskeistä
päihderiippuvuuden tarkastelu kemiallisena riippuvuutena. Luku 3 tarkastelee
alkoholismin/päihderiippuvuuden hoitoon liittyviä erilaisia hoitonäkemyksiä ja
niiden pohjalta johdettuja hoidollisia toimenpiteitä. Luku 4 keskittyy Minnesotamalliin ja Minnesota-hoidon tapaan soveltaa mallia. Luvussa 5 tarkastellaan tutkimusongelmiin liittyvää oppimisnäkökulmaa. Keskeisiksi nousevat kokemuksellinen (Kolb 1984) ja uudistava oppiminen (transformative learning) (Mezirow
1995, 2010). Toisen osan muodostavat luvut 6 ja 7. Luvussa 6 tarkastellaan käytettyjä tutkimusmenetelmiä, tutkimusaineiston koontia ja aineiston analysointia.
Luku 7 keskittyy tutkimustuloksiin ja niiden oppimisteoreettisiin tulkintoihin.
Kolmannessa osassa (luku 8) muodostetaan alkoholismista ja läheisriippuvuudesta toipumisen oppimisteoreettinen malli. Neljännessä osassa (luku 9) tarkastellaan
tutkimuksen päätuloksia ja tutkimustulosten luotettavuutta ja yleistettävyyttä.
Lopuksi pohditaan tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä ja tutkimuksen mahdollista laajempaa sovellettavuutta päihde- ja läheisriippuvuuden hoidon kehittämiseen. Potilaille ja läheisille lähetetyt kyselylomakkeet on esitetty liitteissä 1-6.
Osa empiiriseen aineistoon liittyvistä lukua 7 täydentävistä taulukoista on luettavuuden parantamiseksi esitetty liitteessä 7.
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2 Alkoholismin monet kasvot
”Mistä tulemme? Keitä olemme? Minne menemme?” (Paul Gauguin)
Yllä olevilla sanoilla ranskalainen taidemaalari Paul Gauguin nimesi yhden maalaamistaan tauluista. Näiden samojen kysymysten edessä ovat myös niin päihdeja läheisriippuvaiset, päihdehoitajat kuin päihdetutkijatkin. Tulemme huomaamaan, että päihdeongelmilla on monet kasvot. Tässä tutkimuksessa alkoholismi
on yksi osa laajempaa päihderiippuvuutta. Tarkastellaan tarkemmin päihderiippuvuuden määrittelyä ja eräitä muita tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä alkoholismiin ja päihderiippuvuuteen liittyviä käsitteitä ja määritelmiä. Nämä käsitteet ja
määritelmät olivat käytössä ´tutkimukseen osallistuneiden potilaiden ja läheisten
hoito- ja vastausaikana.
Päihderiippuvuus ja päihdeaddiktio
Saksalainen tutkija Ulrich Giesekus (1999: 22) tarkastelee riippuvuutta sellaisena
toimintana, joka tähtää turhautumien välttämiseen tai purkamiseen, mutta pidemmän päälle toiminta alkaa tuottaa niitä. Heikkilän mukaan (1995: 12) riippuvuudelle on ominaista, että toiminta tuottaa aluksi nautintoa ja toiminnan loppuessa
palataan normaalielämään. Toiminnan jatkuessa siitä tulee itsetarkoitus ja paluu
normaaliin elämään vaatii aikaa. Määritelmissä on yhteisenä piirteenä toiminta,
joka tuottaa haluttuja tuloksia. Jos paluu normaalitilaan alkaa kuitenkin vaatia yhä
enemmän aikaa ja ilmenee vaikeita oireita, riippuvuus on syntynyt.
Koski-Jännes (1998) erottaa toisistaan addikition ja riippuvuuden. Hän (emt.
1998: 24) määrittelee addiktion sellaiseksi pakonomaiseksi riippuvuudeksi, joka
tuottaa välitöntä tyydytystä, mutta josta seuraa enenevästi haittaa ihmiselle itselleen ja josta on yrityksistä huolimatta vaikea päästä eroon. Koski-Jänneksen mukaan riippuvuus on laajempi käsite kuin addiktio. Hän tarkasteleekin päihderiippuvuuden ohella myös bulimiaa, peliriippuvuutta ja seksiriippuvuutta. Addiktion ja addiktin käsitteet ovat tyypillisiä narkomaanien keskuudessa. Peliriippuvuus luokitellaan ns. toiminnallisiin riippuvuuksiin erotuksena kemiallisten
aineiden aiheuttamista päihderiippuvuuksista (Griffiths 2005).
Päihteiksi määritellään aineet, jotka aiheuttavat keskushermostovaikutuksista
johtuvia korjaantuvia käyttäytymisoireita tai psykologisia muutoksia. Ne nautitaan nautinnon tai huumauksen saavuttamiseksi ilman terapeuttista tarkoitusta.
Päihteitä ovat alkoholi ja huumeet. Huumeisiin luetaan kuuluviksi esimerkiksi
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nikotiini, opiaatit, kannabistuotteet ja bentsodiatsepiinit (Kiianmaa & Hyytiä
2003: 110.) Päihteen ensisijainen vaikutuskohde on siis keskushermosto. Päihteistä tyypillisin, alkoholi, on yleisesti hyväksytty ja sitä seurustelujuomana käytettäessä puhutaan sosiaalisesta juomisesta. Kannabiksen ja ekstaasin käytön yhteydessä nuorisokulttuureissa puhutaan viihdekäytöstä, joka vastannee lähinnä alkoholin sosiaalista käyttöä. Viihdekäyttöön ei välttämättä kuulu syrjäytymistä, jos
esimerkiksi nuorella ei ole lähtökohtaisesti huonot resurssit pärjäämiseen. (Rantala, Salasuo & Soikkeli 2004: 397.)
Riippuvuutta aiheuttavina aineina on totuttu pitämään lähinnä alkoholia,
huumeita ja nikotiinia, mutta riippuvuutta aiheuttavat myös monet rauhoittavat
lääkkeet. Yleisimmät ovat erilaiset bentsodiatsepiinit, joiden käyttöä on naisilla
miehiä enemmän (Sarkola & Eriksson 2003: 98). Tässä tutkimuksessa rajoitutaan
pääasiallisesti alkoholiin, huumeisiin ja keskushermostoon vaikuttaviin, riippuvuutta aiheuttaviin ns. PKV-lääkkeisiin. 2 Nikotiiniriippuvuutta ei tarkastella.
Kirjassa Alkoholiriippuvuus (Seppä ym. 2010: 210) esitetään alkoholiriippuvuudelle seuraava määritelmä:
ALKOHOLIRIIPPUVUUS sosiaalisia, psyykkisiä tai terveydellisiä haittoja
aiheuttava hallitsematon alkoholin käyttö, johon liittyy annoksen suurentamisen tarvetta ja käytön keskeytyessä vieroitusoireita.
Laajemmin päihderiippuvuuden tyypillisin ydin on tiivistetty kahdessa diagnostisessa järjestelmässä. Toinen on amerikkalainen DSM-IV -järjestelmä ja toinen
Maailman terveysjärjestön WHO:n julkaisema ICD-10-järjestelmä. Suomessa
ICD-10-järjestelmää on noudatettu virallisissa yhteyksissä vuoden 1996 alusta.
ICD-10:n luvun V diagnoosiryhmien F10–F19 mukaan kolmen tai useamman
seuraavista kriteereistä on esiinnyttävä yhtäaikaisesti kuukauden ajan viimeisimpien 12 kuukauden aikana tai toistuvasti, mikäli jaksot ovat kuukautta lyhyempiä
(Poikolainen 2003: 77):
1.
2.
3.

2

Esiintyy voimakas himo tai pakonomainen halu ottaa päihdettä.
Kyky hallita päihteen käytön aloittamista, määrää tai lopettamista on heikentynyt.
Esiintyy vieroitusoireita päihteen käytön päättyessä tai vähentyessä. Ne voivat ilmetä a) käytetylle päihteelle tyypillisenä vieroitusoireyhtymänä tai b)

PKV-lääke on lyhenne sellaisesta lääkkeestä, jonka pääasiallinen vaikutusmekanismi välittyy keskushermostoon tai sen kautta. Säännöllisessä käytössä ne voivat aiheuttaa riippuvuutta, ja niitä käytetään myös päihtymisterkoituksessa.
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4.

5.

6.

alkuperäisen tai muun samankaltaisesti vaikuttavan päihteen käyttönä vieroitusoireiden lievittämiseksi.
Sietokyky kasvaa. Tämä voi ilmetä siten, että a) käytettyä annosta suurennetaan päihtymyksen tai entisen vaikutuksen saavuttamiseksi tai b) entinen annos tuottaa selvästi heikomman vaikutuksen käytön jatkuessa.
Käyttö muodostuu elämän keskeiseksi asiaksi. Tämä voi ilmetä a) muista
merkittävistä kiinnostuksen kohteista tai tyydytyksen lähteistä luopumisena
joko osittain tai kokonaan tai siten, että b) tuntuva osa ajasta kuluu päihteen
hankkimiseen, käyttöön ja sen vaikutuksista toipumiseen.
Käyttö jatkuu huolimatta sen aiheuttamista kiistattomista haitoista, joista
käyttäjä on tietoinen tai joista hänen voidaan olettaa olevan tietoinen.

ICD-10-luokituksen mukainen oireyhtymä kuvaa niitä piirteitä, joita päihteitä
käyttävä henkilö voi itse tunnistaa itsessään ja joilla hän voi mitata omaa riippuvuuttaan, ja jotka myös läheiset näkevät ja kokevat. Oireet ovat päihteen käytön
seurauksia. Kohtaan 2 liittyy monitahoinen kontrollikyvyn heikkeneminen ja
kohtaan 5 syrjäytymisvaara. Riippuvuudet luokitellaan perinteisesti psyykkisiin ja
fyysisiin riippuvuuksiin. Psyykkiseen riippuvuuteen kuuluvat lähinnä edellä määritellyn ICD-10-oireyhtymään liittyvät addiktion piirteet. Jatkuvasta ja runsaasta
päihteen käytöstä on seurauksena fyysisen riippuvuuden kehittyminen. Se paljastuu vierotusoireiden ilmetessä päihteen saannin loppuessa ja päihteen poistuessa
elimistöstä. (Kiianmaa 2003: 125). Minnesota-hoitolaitokseen hakeutuvat potilaat
kuuluvat pääsääntöisesti ICD-10 diagnoosinumeroiden F10.1 (alkoholin haitallinen käyttö) ja F10.2 (alkoholiriippuvuusoireyhtymä) piiriin. Yhä kasvavassa määrin päädiagnoosiksi muotoutuvat F13 (rauhoittavat keskushermostolääkkeet ns.
PKV-lääkkeet) alanumeroineen.
Alkoholiin käyttöön liittyy erilaisia käsitteitä, jotka eri tutkimuksissa ja hoitopaikoissa saattavat tarkoittaa eri asioita, tai niillä voi olla erilainen painoarvo.
Käyttöön liittyvät käsitteet yleensä operationaalistetaan esimerkiksi kohtuukäytöksi, suurkulutukseksi ja sekakäytöksi:
–

Kohtuujuoja: Henkilö, joka pystyy hallitsemaan juomisensa ja jonka alkoholin käyttömäärät ovat niin pieniä, ettei niiden perusteella ole odotettavissa
pitkäaikaiskäytöstä johtuvia haittoja (Sillanaukee ym. 1996, Aira 2000: 17).

–

Suurkuluttaja: Käsite määritellään usein käytettyjen alkoholiannosten mukaan. Suomessa suurkuluttajaksi määritellään mies, joka kerralla nauttii alkoholiannoksia 7 tai enemmän; naisen kertakäyttömäärä on 5 annosta tai
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enemmän. Viikkoannoksina suurkuluttajamiehen alaraja on 24 annosta ja nai3
sen 16 annosta (Seppä 2003: 57). Ilman käytettyjen alkoholiannosten määrittelyä suurkuluttajana pidetään henkilöä, joka juo säännöllisesti ja suuria määriä. Hän ei ole välttämättä alkoholisti, vaan voi olla ongelmajuoja tai jopa
normaali alkoholinkäyttäjä, jolla on korkea toleranssi alkoholiin. (Rossi &
Paunonen 1998a.)
–

Sekakäyttö: Usean psykoaktiivisen aineen yhtäaikaista päihdekäyttöä kutsutaan päihteiden sekakäytöksi. Yleisintä sekakäyttöä on alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden tai unilääkkeiden päihdekäyttö.4 Alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö on kasvava ongelma (Holopainen 2003: 446–447).

Söderlingin mukaan (1993: 186) suurkulutus on terminä mielivaltainen ja epäselvä. Sillä kuvataan käytön määrää, jonka katsotaan ylittävän ”sosiaalisen juomisen” rajan sellaisena kuin sen vallitseva kulttuuri käsittää.5 Puhutaan myös alkoholin väärinkäytöstä. Söderlingin mukaan (1993: 192) koko termi ohjaa ajatukset
väärään suuntaan, ja sitä pitäisi välttää käsiteltäessä alkoholismia kemiallisena
riippuvuutena.
Yhteenvetona voidaan todeta, että yleisesti hyväksyttyjen määritelmien puute
aiheuttaa ongelmia, kun käsitteet elävät eri ihmisille eri tavoin tai eivät elä lainkaan. Myös eri tutkimuksissa sama termi saattaa tarkoittaa eri asiaa ja siksi tutkimuksia vertailtaessa tämä on otettava huomioon, kuten Aira (2000: 19) toteaa.
Tähän on jo kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi termi suurkulutus on jäämässä
pois. Tilalle on tullut termi riskikäyttö (Aalto 2010: 8, 10). Tässä työssä käytämme kuitenkin termiä suurkulutus, koska se oli käytössä hoitoon osallistuneiden ja
tutkimukseen vastanneiden potilaiden ja läheisten aikana. Peruskäsitteiden määrittelyyn palataan vielä luvussa 9.3.1.

3

Pullo keskiolutta (33 cl) = 1 annos. Lasi mietoa viiniä (12 cl) = 1 annos. Lasi väkevää viiniä (8 cl) =
1 annos. Annos väkeviä (4 cl) = 1 annos. Iso tuoppi keskiolutta (0,5 l) = 1,5 annosta. Iso tuoppi Aolutta (0,5 l) = 2 annosta. Pullo mietoa viiniä (0,75 l) = 6 annosta. Pullo väkeviä (0,5 l) = 13 annosta.
(Seppä 2003: 58, Aalto 2010: 33.)
4
Monet käyttävät alkoholin kanssa unilääkkeitä ja/tai rauhoittavia lääkkeitä lääkärin määräyksestä
ilman päihdetarkoitusta. Suoraan määritelmää tulkiten heitä ei voi pitää sekakäyttäjinä.
5
Suomessa riskirajat ovat korkeammat kuin esimerkiksi Englannissa, Yhdysvalloissa, Australiassa tai
Kanadassa, mutta matalammat kuin Ranskassa (Aira 2000: 18).
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Alkoholismin tarkastelu sairautena
Eri tieteenaloista lääketieteestä erityisesti psykiatria, yhteiskuntatieteistä sosiologia ja käyttäytymistieteistä psykologia ja psykoterapian eri oppisuunnat ovat ratkoneet ja yrittävät edelleen ratkaista alkoholistien ja heidän perheidensä ongelmia. Minnesota-mallia sovellettaessa lähtökohtana on alkoholismin ja yleisemmin
päihderiippuvuuden pitäminen sairautena (Luku 4.2). Minnesota-hoidossa perusytimenä on päihderiippuvuuden tarkastelu aivosairautena; hermosolun kemiallisena riippuvuutena. Tässä tutkimuksessa ei ole tarkoitus ottaa vahvasti tieteellisesti perusteltua kantaa siihen, eikä empiirinen aineistokaan mahdollista kannanottoa siitä onko alkoholismi aivo- tai muu sairaus. Minnesota-mallia soveltavan
hoidon ymmärtämiseksi on kuitenkin välttämätöntä tarkastella alkoholismia sairausnäkökulmasta.
Alkoholismin sairausteoriaa, millä tässä tarkoitan yksinkertaisesti näkemystä,
että alkoholismi on sairaus, alettiin kehitellä jo 1800-luvun alussa.6 Kuitenkin itse
alkoholismin käsite ja siihen liittyvä sairausoletus jakavat edelleen mielipiteitä.
Alkoholisti-käsitteen sijasta sairausmäärittelyyn kriittisesti suhtautuvat käyttävät esim. alkoholiriippuvuuden, addiktion tai päihdeongelman käsitteitä. (Itäpuisto 2005: 15.) Kriittisesti suhtautuvat ajattelevat alkoholistin pyrkivän vapautuman vastuustaan, jos alkoholismia pidetään sairautena (Aira 2000: 77–78).
Miksi sitten ajatella, että alkoholismi olisi syytä määritellä sairaudeksi? Tähän kysymykseen vastauksen etsiminen voi alkaa tarkastelemalla sitä, mitä sairaudella tarkoitetaan. Sairaus on käsitteenä melko vaikeasti määriteltävissä.
Eräänlaisena minimimääritelmänä sairaudelle voidaan pitää seuraavia Murphyn
(2006) ajatuksia: ”Sairaus… (engl. disease) on fyysisen tai psyykkisen rakenteen
tai toiminnan poikkeavuus, joka aiheuttaa yksilölle tai hänen ympäristölleen tilapäistä tai pysyvää haittaa tai toiminnanvajavuutta.”
Kuten edellisestä sairauden määritelmästä näkyy, sairautena voidaan pitää sekä fyysisen että psyykkisen rakenteen tai toiminnan poikkeavuutta, jos se aiheuttaa toiminnanvajavuutta tai pysyvänluonteista haittaa. Tällainen alkoholismin
sairauden määrittely voidaan nähdä kansainvälisen ICD-luokituksen tämänhetkisestä versiosta ICD-10 (luku 2.1).
6

Yhdysvaltalainen Benjamin Rush (1745–1813) esitti vuonna 1807 ensimmäisenä, että juopot olivat
sairaita ja että heitä oli hoidettava erityisissä laitoksissa. Ruotsalainen lääkäri Magnus Huss (1807–
1890) julkaisi vuonna 1849 kaksiosaisen teoksen ”Alcoholismus chronicus eller chronisk alkoholsjukdom”. Tässä alkoholitutkimuksen perusteoksessa hän otti ensimmäisen kerran käyttöön nimityksen alkoholismi kuvatessaan niitä sairaalloisia muutoksia, joita alkoholi ihmisessä aiheuttaa. (Forsius
1997).
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Viimeaikoina fyysisten ja psyykkisten sairauksien erottelua on alettu pitää
keinotekoisena ja biolääketieteellisestä kulttuurista lähtöisin olevana (Larivaara
ym. 1997: 17). Monet tutkijat ovat omaksuneet biopsykososiaalisen sairauskäsityksen, jossa ”psykososiaaliset tekijät voivat näytellä yhtä tärkeää roolia sairauden puhkeamisessa ja paranemisessa kuin biologisetkin tekijät.” (emt. 10). On
myös kehitelty sosiosomaattista mallia, joka tuo sosiaalisen kontekstin kehon ja
mielen yhteyteen (Turunen ym. 2004). Mielenkiintoiseksi tämän mallin tekee se,
että siinä otetaan huomioon mahdollisimman kokonaisvaltaisesti moniongelmaisesti oirehtivat kuten alkoholistit ja laajemmin päihteiden käyttäjät. Toinen mielenkiintoinen piirre on se, että sosiosomatiikka lähtee liikkeelle taudin
(engl. illness) ja sairauden (engl. disease) erottamisesta toisistaan. Tauti viittaa
sairauden kehollisiin ilmentymiin, kuten verikokeisiin ja sairaus sairastamisen
henkilökohtaiseen, koettuun ulottuvuuteen, esimerkiksi oireisiin (emt. 2067).
Yleisestihän näitä käsitteitä käytetään synonyymeina. Järvilehdon (2002: 20)
määritelmän mukaan ”sairaus on kehossa tapahtuneiden vaurioiden tuottamien
muutosten suhde johonkin toiminnalliseen kriteeriin tai normiin.” Sairaan toimintakyky ei vastaa niitä odotuksia, joita ihmiselle yleensä asetetaan. Näin määriteltynä sairaus on viimekädessä sosiaalinen. Määritelmän mukaan on siis ensin
tapahtunut kehossa vaurio, joka sitten näkyy toimintakykyä rajoittavina muutoksina. Sairaus on näiden muutosten suhde. Juuri nuo näkyvät muutokset ovat oireita kehon muutoksista. Tämän tyyppinen ajatus kuvaa osuvasti Minnesota-mallin
sairausajatusta, vaikka sanaa keho ei suoranaisesti mainita. Alkoholismin ja
yleensä päihderiippuvuuden kohdalla voisi olla tärkeää jollain tavoin erottaa käsitteet sairaus ja tauti. Sairaus viittaisi ulkoisiin päihderiippuvaisten toiminnassa
näkyviin oireisiin ja tauti elimistössä syntyneisiin muutoksiin. Tämän tarkempi
pohtiminen olisi paikallaan, sillä meilläkin näyttää syntyneen arvovaltakiistoja,
kuten seuraava osoittaa:
A-klinikkasäätiön julkaiseman Tiimin sivuilla käyty kirjoittelu paljastaa
Suomessa olevan paradigmakiistan, joka koskee kahta erilaista tapaa mieltää
päihdehoito ja sitä koskeva tutkimus (huumeriippuvuuden lääkehoito ja psykososiaalinen hoito), kuten Knuuttila, Saarnio & Siekkinen toteavat (2003a,
2003b). Opiaattiriippuvuuden lääkehoitoa puoltava Salaspuro (2003a) kirjoitti: ”Näyttää olevan, että sairauskäsitettä päihderiippuvuuden kohdalla on edelleenkin Suomessa vaikea hyväksyä. Tämä johtuu suurelta osin tiedon puutteesta.”
Myöhemmin Matela, Hursti & Väyrynen (2004) kirjoittivat: ”Päihderiippuvuuden
käsittäminen sairaudeksi, jota Salaspuro peräänkuuluttaa, on lääkärin näkökulmasta ymmärrettävä vaatimus. Sairaus on toki syntiä neutraalimpi määritelmä ja
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ilmentää riippuvuudesta kärsivän ihmisen oikeutta apuun ja tukeen. Näkemyksen
omaksuminen koko päihdehuollon ja päihdepolitiikan kentässä veisi kuitenkin
yleistä käsitystä riippuvuuksista kymmeniä vuosia taaksepäin. Päihderiippuvuus
käsitetään nykyään monitahoiseksi yksilölliseksi ja yhteisölliseksi ilmiöksi, jonka
hallitsemiseksi tai lieventämiseksi yhdelläkään tieteenalalla – tai tieteellä ylipäänsä – ei yksinään ole hallussaan ratkaisun avaimia.” Myös melkoinen osa
lääkäreistä ja maallikoista ei perimmältään pidä alkoholismia sairautena (Huttunen 2003).
Näkymät ovat kuitenkin muuttumassa. Kirjan Alkoholiriippuvuus (Seppä ym.
2010) Lukijalle tarkoitetussa johdanto-osassa kirjoitetaan; ”alkoholiriippuvuus on
sairaus, jota pystytään hoitamaan tehokkaasti.” Ongelma on pitkään ollut myös
kansainvälinen. Vaikka on monia erilaisia teorioita siitä, mitä alkoholismi on ja
mikä sen aiheuttaa, on kuitenkin kaksi vastakkaista pääteoriaa: sairausmalli (engl.
disease model) ja sosiaalisen oppimisen tai käyttäytymisen malli (engl. social
learning, behavioral model) (Petry 1998). Tarkastellaan seuraavaksi alkoholismiin
liittyvää määrittelyä lähinnä sairausmallin pohjalta.
Alkoholismin määrittelyä
Yalen yliopiston tutkija, tohtori Elvin Morton Jellinek (1890–1963) tutki 1940- ja
1950-luvuilla AA:ssa toipuvia alkoholisteja. Hän syvensi sairauskäsitystä 1960
julkaistussa teoksessaan ”The Disease Concept of Alcoholism” ja jakoi alkoholismin viiteen alatyyppiin: alfa-, beeta-, gamma-, delta- ja epsilon-tyypit (Jellinek
1960: 36–41). Varhaisessa alfa-alkoholismin vaiheessa olevat ongelmajuojat
(”problem drinker”) kärsivät lähinnä sosiaalisista ja tunne-elämän vaikeuksista,
mutta eivät ole riippuvaisia. Beeta-vaiheen alkoholistit käyttävät runsaasti alkoholia, mutta eivät ole riippuvaisia. Gamma-tyypin alkoholismiin liittyy vahva riippuvuus ja kontrollin menetys, ja kysymys on varsinaisesta sairaudesta. Deltatyyppi on gamma-tyyppiä, mutta siihen ei kuulu niinkään kontrollin menetys,
vaan tasainen juominen ja vaikeus pidättyä alkoholista. Epsilon-tyypin alkoholismiin liittyy tuurijuoppous ja retkahtelut. Jellinekin työn pohjalta alkoholismi on
määritelty sairaudeksi. (Mäkelä 2003a: 177, Ekholm 2003b: 243). Amerikan Lääkäriliiton määrittelyn mukaan:
”Alkoholismi on alkuperäinen, krooninen ja parantumaton kuolemaan johtava sairaus, jolle on luonteenomaista kontrollikyvyn menetys.”
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Myös Maailman terveysjärjestö WHO luokitteli alkoholismin sairaudeksi jo
1950-luvulla. Journal of the American Medical Association (JAMA) määritteli
alkoholismin 23-jäsenisen komitean kahden vuoden työn jälkeen elokuussa 1992
seuraavasti:
”Alkoholismi on primäärinen, krooninen sairaus, jonka kehitykseen ja oireisiin vaikuttavat geneettiset, psykososiaaliset ja ympäristölliset tekijät. Sairaus
etenee usein asteittain ja johtaa kuolemaan. Siihen kuuluu luonteenomaisesti
juomisen hallinnan menettäminen, ajatusten keskittyminen päihteeseen alkoholin haitallisista vaikutuksista huolimatta sekä häiriintynyt ajattelukyky, lähinnä tilan kieltäminen. Jokainen näistä oireista voi olla jatkuva tai ajoittainen.” (Söderling 1993: 125.)
Uusimmassa suomalaisessa määrittelyssä alkoholismi samaistetaan alkoholiriippuvuuteen (Seppä ym. 2010: 210).
Vieroitusoireiden korjaannuttua ja pidemmän, jopa vuosia kestäneen päihteettömän jakson jälkeen tapahtuvaa retkahtamista ja sen seurauksena alkavaa uutta
hallitsematonta päihteenkäyttöä ei ole helppo selittää pelkästään fyysisen tai
psyykkisen riippuvuuden avulla. Aivotutkijat ovat laajentaneet näkökulmaa.
Alkoholismi aivosairautena – kemiallinen riippuvuus
ICD-10-alkoholismioireyhtymän kriteerit eivät suoraan viittaa riippuvuuden taustalla oleviin neurobiologisiin prosesseihin (Kiianmaa & Hyytiä 2003: 113). Aivotutkijoiden keskuudessa on syntynyt koulukunta, joka tarkastelee alkoholismia
hermosolutasolla. Salaspuron (1996: 304) mukaan molekyylibiologiset tutkimukset osoittavat kiistatta alkoholismin olevan alkoholin aiheuttama hermosolun
sairaus. Ahtee (2004) esittää näkemyksen:
”Päihteeseen syntyy psyykkinen riippuvuus sen muuttaessa aivojen toimintaa
vähitellen. Nykykäsityksen mukaan päihderiippuvuus on krooninen sairaus,
joka johtuu aivojen tiettyjen neuronien, hermosolujen, sopeutumisesta toistuvaan lääkeainealtistukseen. Selvitettäessä riippuvuuden neurobiologisia mekanismeja on keskeisen tärkeää tunnistaa addiktion kehittymiseen yhteydessä
olevat päihteiden aiheuttamat pitkäaikaiset muutokset hermoradoissa
ja -soluissa.”
Ahteen mukaan addiktiosairauksia voidaan lääketieteellisenä ongelmana verrata
syöpä¬sairauksiin sekä laajuudeltaan että tuhoamiskyvyltään. Myös Kiaanmaa
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(2010: 23) tarkastelee alkoholiriippuvuutta asteittain kehittyvänä aivojen sairautena. Kujasalo & Nykäsen (2005: 108) mukaan ylilääkäri Hanna Hytönen luonnehtii päihderiippuvuutta krooniseksi kansansairaudeksi, jossa mielihyvämekanismissa on kehittynyt vakava toimintahäiriö. Häiriö on samantapainen kuin verenpainetaudin häiriö verenkiertoelimistössä, tyypin II diabeteksen rasva- ja sokeriaineenvaihdunnassa ja astman hengityselimistössä. Yhteistä näille sairauksille
on se, että niiden hoitotulokset ja taudinoireiden palaaminen näennäisen paranemisen jälkeen on samaa luokkaa. Pelkällä tahdonvoimalla ihminen ei pysty näihin
sairauksiin vaikuttamaan. Myös Aalto (2010: 11) tarkastelee alkoholiriippuvuutta
kansansairautena.
Fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden kuvausvoimaa pidetään riittämättömänä, ja sen vuoksi painotetaan kemiallista riippuvuutta. Söderling (1993: 124)
määrittelee alkoholismin sairaudeksi, joka perustuu kemialliseen riippuvuuteen
alkoholista. Hän on tehnyt siitä hyvän yhteenvedon.
Jellinekin tyyppijaottelun (Luku 2.2.1) Söderling katsoo kuvaavan hyvin alkoholin liiallisen käytön taakse kätkeytyviä vahingollisia piirteitä. Termi alkoholismi pitäisi hänen mukaansa kuitenkin varata kokonaan kemiallisen riippuvuuden
käsittävälle sairaudelle (Söderling 1995: 144).
Kemiallisen riippuvuuden ajatellaan syntyvän vain niillä ihmisillä, joilla on
siihen perinnöllinen taipumus, kun he alkavat käyttää alkoholia (Söderling 1993:
149). Sitä, kuinka nopeasti, kuinka paljon ja kuinka intensiivisesti alkoholia tulee
käyttää riippuvuuden puhkeamiseen, ei tarkemmin tiedetä. Kun kemiallinen riippuvuus on kehittynyt, sen ei katsota häviävän, vaikka ihminen olisi raittiina vuosia tai jopa loppuelämänsä. Riippuvuus on piilevänä (lepovaiheessa) aina olemassa, mutta herää elimistön uudella kosketuksella alkoholiin (emt. 149). Riippuvuuden heräämiseen katsotaan riittävän myös kosketus huumeisiin ja keskushermostoon vaikuttaviin lääkkeisiin. Tämän katsotaan korostavan sairauden luonnetta ja
sanonta ”kerran alkoholisti on aina alkoholisti” tulee ymmärrettäväksi. Alkoholismia verrataankin usein allergiaan (Heikkilä 1995: 165), kuten myös AA:ssa on
tapana sanoa.
Mutta kuka sitten on alkoholisti? Söderling (1993: 125) määritteli alkoholistin sairautena, jonka taustalla on kemiallinen riippuvuus:
Alkoholisti on henkilö, jolla on kemiallisesta riippuvuudesta johtuva sairaus
nimeltä alkoholismi.
Kiianmaa (2003: 125) määrittelee alkoholistin seuraavasti:
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”Alkoholisti on henkilö, joka on psyykkisesti riippuvainen alkoholista tai
täyttää tietyt diagnostiset kriteerit.”
Alkoholisti tulee näin määritellyksi ulkoisesti havaittavien oireiden kautta. Taustalla on sekä psyykkinen riippuvuus että fyysinen riippuvuus (vrt. ICD-10). Tulkitsen sen tarkoittavan ongelmakäytön pahinta muotoa alkoholiriippuvuutta.
Alkoholismia ja alkoholisteja on myös tyypitelty. Amerikkalainen psykiatri ja
geneetikko Robert Cloninger yhdessä kansainvälisen tutkijaryhmänsä kanssa
(Cloninger ym. 1988) luokitteli kaksos- ja adoptiotutkimustensa pohjalta alkoholismin kahteen tyyppiin. Tyypille 1 on luonteenomaista ”ahdistunut” persoonallisuus, johon liittyy korkea hyväksynnän hakeminen ja vaikeuksien välttäminen ja
matala elämyshakuisuus. Tyypin 1 alkoholismi kehittyy lähinnä 25 vuoden iässä,
ja sitä värittää syyllisyys ja pelko alkoholiriippuvuudesta. Tyypin 2 alkoholiriippuvaisille on juuri ominaista päinvastainen persoonallisuus: matala hyväksynnän
hakeminen ja vaikeuksien välttäminen ja korkea elämyshakuisuus. Tyyppiin liittyy epäsosiaalista käyttäytymistä tappeluineen, pidätyksineen ja rattijuopumuksineen. Tyypin 2 alkoholismi puhkeaa yleensä jo ennen 25. ikävuotta. Alkoholisteista tyypin 1 alkoholisteja arvioidaan olevan 80 % ja tyypin 2 alkoholisteja
20 %. (Kts. myös Tupala 2001.) Jaolla on merkitystä tässä tutkimuksessa, koska
Minnesota-hoito keskittyy tyypin 1 alkoholistien hoitoon.
Alkoholilääkäri Jellinek (Luku 2.2.1) määritteli yhdeksi ryhmäksi ns. rappioalkoholistit (amerikkalainen nimitys on usein ”skid row bum” tai ”wino”). Rappioalkoholistin sairaus on edennyt niin pitkälle että hän ei yritä kätkeä riippuvuuttaan, vaan juo avoimesti julkisilla paikoilla, esimerkiksi puistoissa, kaduilla ja
toreilla. Hän on sosiaalisesti syrjäytynyt ja elää sosiaaliavustusten tai sairaseläkkeen varassa. Usein maksakirroosin takia sietokyky on niin alentunut, että he
humaltuvat pienistäkin alkoholimääristä. Joidenkin tutkimusten mukaan kaikki
rappioalkoholistit eivät olisi kemiallisesti riippuvaisia, vaan halutessaan voisivat
lopettaa juomisensa. Tällaiset olisivat protestijuomareita, jotka haluavat jättäytyä
yhteiskunnan ulkopuolelle. (Söderling 1993: 177–178.)
Kemiallisen riippuvuuden katsotaan selittävän sekä fyysisen että psyykkisen
riippuvuuden ja myös näiden riippuvuuksien sosiaaliset ja hengelliset vaikutukset
(Söderling 1993: 124). Kemiallista riippuvuutta painottavien mielestä addiktion
korostaminen hämärtää kemiallisen riippuvuuden peruskäsitteen ja johtaa takaiskuihin päihderiippuvuuden hoidossa (emt. 119). Ennen kuin paneudutaan tarkemmin päihdekäytön lopettamisvaikeuksiin, tarkastellaan alkoholismin periytyvyyttä ja tämän tutkimuksen kannalta keskeistä läheisriippuvuutta.
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Alkoholismin periytyvyys
Alkoholismin geneettiseen periytyvyyteen on viitattu edellä jo useissa kohdissa.
Periytyvyydestä on kuitenkin kiistelty kauan ja kiistellään edelleen (Itäpuisto
2005: 28)7. Osa tutkijoista uskoo vakaasti periytymiseen (esim. Sher ym. 1997:
258), osa epäilee (esim. Orford 2001: 176). Salaspuron (1996: 305) mukaan perinnöllisyystutkijat ovat osoittaneet, että taipumus alkoholismiin voi olla periytyvää. Alkoholismin periytyvyyttä on tutkittu kaksos- ja adoptiotutkimuksissa.
Identtisten kaksosten tutkimuksissa on perintötekijöiden todettu vaikuttavan alkoholisoitumiseen ja laajoissa adoptiotutkimuksissa on todettu, että alkoholisoituneiden biologisten vanhempien lapsilla oli alkoholiongelmia useammin kuin alkoholisoitumattomien vanhempien lapsilla (Hyytiä 2003: 34). Adoptiotutkimusten
perusteella tyypin 2 alkoholismi näyttäisi olevan vahvemmin perintötekijöiden
säätelemä ja tyypin 1 yhtälailla sekä perimän että ympäristötekijöiden säätelemää
(Cloninger ym. 1988).
On ilmeistä, että alkoholiriippuvuus ei periydy vaan taipumus siihen periytyy.
Siksi ei ole aihetta etsiä yhtä alkoholiriippuvuuden geeniä. (Kiianmaa 2010: 30).
Alkoholisoitumisalttiuteen uskotaan vaikuttavan useiden geenien, joiden etsimiseen käytetään koe-eläimiä, ihmisten perinnöllisyystutkimuksia ja uusia molekyylibiologisia tutkimuksia (Hyytiä 2003: 33, Kiianmaa 2010: 30, Kaprio 2003).
Laine (2001) tutki dopamiinin säätelevää vaikutusta persoonallisuuteen, mielialaan ja riippuvuuteen. Merkittäviä tuloksia olivat vaikeaan alkoholismiin liittyvä
syvä masennus ja taipumus alkoholismin periytyvyyteen (emt. 61).
Virkkusen johtama suomalainen tutkijaryhmä on ollut mukana Yhdysvaltain
alkoholitutkimuskeskus NIAAA:n tutkimuksessa, jossa on paikannettu alkoholismin alttiusgeenejä aivoissa. (Oroszi ym. 2005). Aineistossa oli mukana yli 500
suomalaista alkoholistia, heidän sukulaisiaan ja kontrollihenkilöitä. Johtopäätöksenä oli, että alkoholisoituminen ilmeisesti syntyy stressaavien ympäristöja psykologisten tekijöiden sekä lisääntyneen alkoholikulutuksen yhteisvaikutuksena henkilöille, joilla on geenialttius. Suomessa alkoholismin esiintyvyys elinaikana on noin 8 %:lla väestöstä. Pitkällä tähtäyksellä geenialttiudet
voivat auttaa riskihenkilöiden löytämisessä.

7

Itäpuisto tarkastelee laajemmin periytyvyyden puolustajien ja vastustajien perusteita (Itäpuisto 2005:
27–29).
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Läheisriippuvuus
Myös läheiset ajautuvat sairauden kaltaiseen läheisriippuvuuteen (engl. codependency). Alkoholismia voidaankin sanoa perhesairaudeksi.
Käsitettä läheisriippuvuus moititaan joskus epätieteelliseksi ja ajatus koko
termistä läheisriippuvuus ja varsinkin siitä puhuminen sairautena herättää vastustusta. Itäpuisto (2005: 43–50) on kirjoittanut läheisriippuvuusajattelusta ja siihen
liittyvistä erilaisista näkemyksistä. Läheisriippuvuusajattelu on ollut etenkin Yhdysvalloissa rajun tieteellisen arvostelun kohteena (emt. 41) ja erityisesti englannin kielellä julkaistussa tutkimuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota koko
ajattelun negatiivisiin seurauksiin niin yksilön kuin yhteisön kannalta. Gordon ja
Barrett (1993: 307–313) katsovat läheisriippuvuusajattelun tuomitsevan alkoholiongelmaisen läheiset eikä auttavan heitä kehittämään selviytymisen malleja.
Toisaalta monet läheiset kaipaavat nimeä sille tuskalle, jota heille tärkeä ihminen
omalla juomisellaan ja päihteiden käytöllään aiheuttaa. He haluavat tietää, mikä
heitä vaivaa, ja läheisriippuvuusajattelun käsite on osuva heidän tarpeeseensa
(Irvine 1999). He saattavat ”tehdä kaikkensa”, että juovan ”ei tarvitse” juoda tai
aineiden käyttäjän käyttää niitä. Toisaalta jotkut läheiset aivan ilmeisesti pelkäävät läheisriippuvuuden leimaavaa vaikutusta varsinkin silloin, kun siihen liitetään
sairauskäsite. Kritiikistä huolimatta tässä tutkimuksessa käytetään läheisriippuvuuden käsitettä ja tutkitaan siitä toipumista Minnesota-mallia soveltavassa Minnesota-hoito Oy:ssä. Läheisriippuvuuden ja läheisriippuvaisen ihmisen määritelmiksi otan kahden omakohtaisen kokemuksen omaavan henkilön määritelmät:8
–

”Läheisriippuvuus on sairaus tai sairauden kaltainen tila, joka syntyy kun
ihminen elää jonkin hyvin voimakkaan ilmiön läheisyydessä eikä kykene käsittelemään tätä ilmiötä persoonallisuudessaan vaan sopeutuu sen olemassaoloon.” (Hellsten 2001: 7, 82.)

–

”Läheisriippuvainen on ihminen, joka on antanut toisen ihmisen käytöksen
vaikuttaa itseensä ja joka on omistanut kokonaan elämänsä tämän ihmisen
käyttäytymisen hallitsemiseen.” (Beattie 1994: 44.)

Läheisriippuvuudessa on kyse patologisesta elämästä päihderiippuvaisen ehdoilla
(Tutkijan havainto). Läheisten yhteydessä riippuvuuden tilalla käytetään myös
8
Tommy Hellsten on suomalainen lapsuutensa alkoholistiperheessä elänyt terapeutti ja kirjailija.
Melody Beattie on amerikkalainen läheisriippuvuudesta kirjoittanut kirjailija, joka sanoo olleensa
itsekin alkoholisti ja päihteiden sekakäyttäjä ja aiheuttaneensa osaltaan läheisriippuvuutta ja kärsiviä
ihmisiä (1994: 11).
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termiä selviytyminen (Holmila & Kantola 2003). Termi sopii neutraalimpana hyvin kuvaamaan ainakin niiden ihmisten ongelmaa, jotka pelkäävät leimautumista.
On helpompi vastata arkipäivän kysymykseen: ”Miten sinä selviät sen juopon
kanssa?” Läheiset joutuvat elämään pitkälle alkoholistin ehdoilla ja se aiheuttaa
läheisten käyttäytymisessä muutoksia, jolloin puhutaan läheisten erilaisista rooleista. Holmila (2003) esittää rooleista seuraavan kolmijaon: (a) Pysyttelee pois
juojan tieltä, pyrkii keskittymään omiin asioihinsa ja rakentaa kuoren suojakseen.
Tällaisen toiminnan katsotaan olevan erityisesti lasten rooli, mutta myös aikuisten. (b) Huolehtii juojasta, neuvoo ja pyrkii kontrolloimaan juomista. Tämä on
lähinnä puolison rooli. (c) Alistuu tilanteeseen ja pyrkii pitämään yllä normaaliutta niin paljon kuin mahdollista. Piilottelee juomisen määrää ja hyväksyy asiat
osana elämää, jota ei voi muuttaa. Ryhmään katsotaan kuuluvan lähinnä muita
lähisukulaisia kuin puoliso ja lapset.
Päihdeongelmaisten lähellä elävien läheisten ja erityisesti lasten kokemuksista on saatavissa tutkittua suomalaista tietoa. Koski-Jännes ja Hänninen (2004)
tarkastelevat päihdeongelmaisen lähellä eläneiden kokemuksia ja selviytymisstrategioita. Puheenvuoron saavat sekä alkoholi- että huumeongelmaisten läheiset
ja omaiset: niin vanhemmat, puolisot kuin lapsetkin. He pyrkivät antamaan tietoa,
tukea ja toivoa päihdeongelmaisten ystäville ja omaisille, jolloin myös päihderiippuvaisia voidaan auttaa (emt. 8–9).
Tässä tutkimuksessa haetaan mahdollisia läheisriippuvuuden lainalaisuuksia
tutkimusongelmiin 1–3 (Luku 1.4). On syytä olettaa, että melko suuri osa alkoholistin läheisistä yrittää tehdä kaikkensa, ettei alkoholistin ”tarvitse juoda”. Läheiset elävät omaa elämäänsä liiaksi juovan ehdoilla ja pelaavat roolia, mitä he eivät
tekisi, jos tilanne olisi toinen.
Miksi juomisen lopettaminen tai vähentäminen on niin vaikeaa?
”Riippuvuudesta toipuvalle tavallinen arkipäivä on kaukaisuudessa
häämöttävä taivas, jonne pääsemiseksi on ponnisteltava paljon. Terve
ihminen ei ehkä ymmärrä kuinka paljon riippuvainen kärsii. Tasainen ja
rauhallinen päivä ilman erikoisia tapahtumia ja suuria tunnekuohuja on
hänelle tavoittamaton unelma. Riippuvainen ihminen on todella levoton
ja yksin ongelmansa kanssa.” (Heikkilä 1995: 12–13).
Heikkilän ilmaus on juomisen lopettamista yrittävälle alkoholistille kipeän tuttua
ja toipuneella hyvin muistissa. Seuraavissa luvuissa tutustutaan muutamiin käsit37

teisiin, jotka voivat valaista päihteenkäytön lopettamisen ja vähentämisen vaikeutta, ja miten ongelmia on pyritty selittämään hermosolutason näkökulmasta.
Relapsi, retkahdus ja kuiva humala
Yleisesti ajatellaan, ja jopa alkoholisti itse saattaa ajatella, että kun juominen
lakkaa, normaali tila palaa automaattisesti. Näin ei kuitenkaan käy. Hermosolujen
kemiallisen järjestelmän muuttaminen raittiiseen tilaan vie aikaa. Vaikka vieroitusoireita ei ole ja korjausprosessi on meneillään, relapsin todennäköisyys on
suuri. Kiianmaa & Hyytiä toteavat: ”Päihderiippuvuus on krooninen, relapsoiva
sairaustila…”. He jatkavat edelleen: ”Vieroitetuilla päihteiden käyttäjillä relapsin
todennäköisyys on suuri kauan sen jälkeen, kun vieroitusoireet on hoidettu, eikä
päihteiden suurin käyttöfrekvenssi yleensä ajoitu niihin kausiin, jolloin vieroitusoireet ovat voimakkaimmillaan.” (Kiianmaa & Hyytiä 2003: 110, 118.) Lääketieteessä relapsi merkitsee sairauden lievenemisen jälkeen taudin uusiutumista.
Relapsiin kuuluu taudin uusiutuminen ja oireiden palaaminen näennäisen paranemisen jälkeen. Tällöin usein tauti vain pahenee. Suomalaisessa kirjallisuudessa
käytetään relapsin sijasta usein sanaa uusiutuminen.
Gorski ja Miller (1982) kuvaavat päihteiden käytön uusiutumista ja sen ehkäisyn perusperiaatteita. Relapsi on etenevä prosessi, joka luo asteittain ylivoimaisen tarpeen käyttää jälleen päihdettä. Prosessi voidaan kuitenkin keskeyttää ja
sen suuntaa voidaan muuttaa. Gorski ja Miller (1996) tarkastelevat yksityiskohtaisesti relapsin oireita ja antavat tarkempia ohjeita sen ennaltaehkäisyyn. Jos prosessi pääsee etenemään, seurauksena on retkahdus, mikä merkitsee sitä, että alkoholisti, joka yrittää olla raitis, alkaa taas juoda (Söderling 1993: 179). Relapsi
edeltää retkahdusta, toisin sanoen riippuvuus on puhjennut uudelleen ennen kuin
alkoholisti on siitä välttämättä edes tietoinen. Relapsia ja siihen helposti liittyvää
retkahtamista kuvaa hyvin AA:n piirissä käytetty termi kuiva humala (engl. dry
drunk), joka alkoholistin on syytä ymmärtää. Kuiva humala kuvaa alkoholistin
tilaa silloin kun hän ei juo mutta tuntee olonsa epämukavaksi. (Rossi & Paunonen, 1998b.) Söderling pitää kuivaa humalaa muistista johtuvana refleksinomaisena assosiatiivisena tilana (Söderling, 1993: 154). Se on osoitus kemiallisen
riippuvuuden sitkeydestä ja voi nousta esiin milloin tahansa. Oireina voivat olla
rauhattomuus, hermostuneisuus ja kyvyttömyys keskittyä. Mieleen nousee viinaan liittyviä muistoja: juominen kaverien kanssa, musiikkiravintoloissa istuminen, olutterassit kuumana kesäpäivänä. Viinan halu voi iskeä myös kuin salama
kirkkaalta taivaalta, kun alkoholisti näkee pelkästään Alkon kyltin. Euforisia
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muistoja voi syntyä myös lomia ja matkoja suunniteltaessa tai matkoilla oltaessa.
Kaipuu voi syntyä jopa terapiaistunnoissa, joissa käsitellään juomisaikojen kokemuksia. Kuivahumalainen henkilö voi muuttua todella vaikeaksi ja sietämättömäksi.
Riippuvuustulkintoja hermosolutasolla
Erilaisten päihteiden vaikutusten neurobiologisista taustoista on tutkittua tietoa
(esim. Kiianmaa & Hyytiä 2003: 110–120). Ilmeisesti riippuvuuden syntyessä
aivojen mielihyvämekanismissa on kehittynyt vakava toimintahäiriö. Joidenkin
mielestä alkoholistien aivojen aineenvaihdunta on erilainen kuin terveillä (Heikkilä 1995: 26). On kuitenkin yksi peruskysymys, johon törmää toistuvasti: Miksi
jopa kymmenen vuotta laadukasta ja raitista elämää viettänyt alkoholisti nautittuaan syntymäpäivillään vaikkapa lasin samppanjaa jatkaa pian juomista menettäen raittiutensa ja laadukkaan elämänsä? Tämä lienee vielä syvimmillään avoin
kysymys. Seuraavassa on muutamia tulkintoja, jotka osaltaan saattavat auttaa
ymmärtämään toipumisen mustaa laatikkoa. Lopuksi tarkastellaan lyhyesti 2000luvun aivojen välittäjäaineisiin liittyvää alkoholitutkimusta.
Järvilehdon (1994) mukaan alkoholistilla toistuvan alkoholinkäytön myötä
hermosolujen toleranssi kasvaa, ja tällöin solujen aineenvaihdunta häiriintyy.
Hermosolut pyrkivät nyt muodostamaan sellaisen kemiallisen ympäristön, joka
mahdollistaa toisaalta aineenvaihdunnan ja joka toisaalta pystyy vastaanottamaan
toistuvasti alkoholia. Aikaa myöten tästä järjestelmästä tulee hermosolujen normaali tila ja alkoholin tai muun päihteen puute aiheuttaa vieroitusoireita, koska
hermosolun normaalitila häiriintyy. Alkoholistin on pakko saada alkoholia, vaikka
sen nauttiminen ei enää tuota hyvää oloa tai euforisia tunteita. Alkoholi vain palauttaa alkoholistin elimistön hänelle normaaliin tilaan. Alkoholia ei enää käytetä
nautinnon vuoksi, vaan se on välttämättömyys. (Järvilehto 1994: 116, 181.) Pahassa kroonisessa vaiheessa alkoholistin on vaikea irrottautua edes hetkeksi alkoholista, koska sen puute voi aiheuttaa sietämättömiä vieroitusoireita. Ajatus juomisen välittömästä lopettamisesta on yleensä mahdoton ja jopa pelottava vaatimus. Juominen jatkuu ja katkaisua siirretään.
Realiteettiterapian kehittäjä psykologi Glasser (1987: 155) tarkastelee hyvin
mielenkiintoisella tavalla tätä teemaa. Alkoholi on aine, joka synnyttää alkoholistissa hallinnan tunteen, ja tämä pitää yllä psyykkistä riippuvuutta. Mutta hän
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on myös fyysisesti riippuvainen, sillä ns. vanhat aivot9 (keskiaivot) ovat liittäneet
päihteet osaksi niiden normaalia kemiaa. Tätä prosessia Glasser kuvaa oppimisena, jossa keskiaivot oppivat käyttämään aineita niiden suotuisan toiminnan vuoksi. Alkoholisti kokee tämän erityisesti silloin, kun hänellä ei ole alkoholia syystä
tai toisesta käytössä tai hän yrittää lopettaa käytön. Keskiaivot lähettävät aivojen
tajuntakerroksille kipuviestejä, jotka tulkitsemme tietoisuudessa siten, että janoamme alkoholia vastaavalla tavalla kuin janoamme vettä. Glasserin mukaan voi
kestää jopa vuosia, ennen kuin vanhat aivot palautuvat käyttöä edeltäneeseen
tilaansa ja ”unohtavat” aineet.
Toinen mielenkiintoinen teoria perustuu alkoholin hajoamiseen elimistössä.
Maksa muuttaa alkoholin asetaldehydiksi, mikä on myrkyllinen aine. Asetaldehydi kuitenkin hajaantuu nopeasti elimistön kannalta harmittomaksi asetaatiksi (etikaksi), jonka elimistö sitten polttaa vedeksi ja hiilidioksidiksi ja jotka poistuvat
hengityksen, virtsan ja hikoilun mukana. Alkoholisteilla alkoholi muuttuu nopeammin asetaldehydiksi, mutta asetaldehydi hitaammin asetaatiksi. Liika asetaldehydi vaikuttaa aivojen endorfiinijärjestelmään10, ja muodostaa aivojen välittäjäaineiden kanssa uusia mieleen voimakkaasti vaikuttavia aineita. Nämä tetrahydroisokinoliinit (engl. THIQ) toimivat morfiinin tavoin ja syrjäyttävät elimistön
oman endorfiinin. Tämä on viesti aivoille, että omaa endorfiinia ei tarvita ja aivot
lopettavat oman endorfiinituotannon. Mielihyvä saavutetaan siten vain uudella
aineella, ja on juotava lisää. (Heikkilä 1995: 26–29.)
Minnesota-hoito tarkastelee THIQ:n roolia osana päihderiippuvuuden syntyprosessia ja tämä teoria oli tämän tutkimuksen potilaiden oppimateriaalina. 11
Teoriasta kiisteltiin paljon 1990-luvulla. Emme kuitenkaan paneudu siihen tässä
yksityiskohtaisesti. On näyttöä, että jopa eräiden lääkkeiden sisältämä alkoholi
riittää aktivoimaan aivoihin patoutuneen patologian. Tämän mekanismin synnyn
ajatellaan perustuvan perinnölliseen taipumukseen. Kun alkoholismiin taipuvainen ihminen käyttää alkoholia, aivot keräävät THIQ-varastoa, ja juomisen
jatkuessa ”näkymätön viiva” alkoholismiin ylittyy. Alkoholismi on puhjennut.
Vaikka THIQ-teoria on käsitteenä vanhentunut, ovat sen tietyt kulmakivet pysyneet paikoillaan. Taipumusta alkoholismiin pidetään perinnöllisenä. Alkoholis9

Glasser nimittää selkäytimen päällä sijaitsevia pieniä rakenteita ”vanhoiksi aivoiksi”, koska hänen
mukaansa ne ovat kehityshistoriallisesti vanhimmat osat. Mutkikkaasta aivokuoresta hän käyttää
nimeä ”uudet aivot”. (Glasser 1987: 20.) (”vanhat aivot” = keskiaivot)
10
Aivot tuottavat endorfiineja, jotka ovat morfiinin kaltaisia ja jotka vaikuttavat aivojen mielihyvän
keskukseen.
11
Minnesota-hoidon luentomateriaalissa viite englanninkieliseen web-sivuun: www.voai.org/
what_causes_alcoholism.htm.
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miin liittyy pysyviä muutoksia aivojen mielihyväjärjestelmän hermoradoissa.
Pienikin annos alkoholia (tai muuta mielihyväkeskusta aktivoivaa päihdettä) voi
aiheuttaa retkahduksen. Tämä alttiusriski säilyy pitkiäkin aikoja, ehkä pysyvästi
(Kaprio 2003: 2514–2519, Kiianmaa ym. 2003: 2494–2500.)
Alkoholitutkijat ovat havainneet, että lääkeaineiden hoitotulokset ovat vain
10–15 % osuudella tulosta käytetyistä lääkehoidoista. Tutkimusten tehosta suurin
osa (75–90 %) tulee samanaikaisesta psykososiaalisesta hoidosta. Lääkkeitä ovat
olleet ainakin: valvottu disulfiraami (Antabus) sekä naltreksoni, akamprosaatti ja
topiramaatti. Huomionarvoista on myös se, että kaikkia negatiivisia tutkimustuloksia ei edes julkaista tiedelehdissä (Salaspuro 2003b: 2503–2507). Koejärjestelyissä on aina lääkehoidon tukena jokin monista psykososiaalisista hoidoista. Minnesota-hoito toteuttaa erästä tällaista hoitoa lääkkeettömästi.
Alkoholitutkimuksen viimeaikaisina painopisteinä aivojen välittäjäaineiden
lisäksi ovat olleet eri lääkeaineet, käyttäytymistieteet (psykososiaaliset ja perheterapiamuodot; lisäys tutkijan) ja perinnöllisyystieteet ja yksittäisten perintötekijöiden altistavat vaikutukset (Alho & Hyttiä 2009: 912–918, Kiianmaa ym. 2003:
2494–2500). Esimerkiksi tyypin 1 ja 2 alkoholisteilla on aivotutkimuksissa todettu eroja aivojen välittäjäainesysteemeissä (Tupala 2001).
Riippuvuuden syvenemiseen ja toipumiseen liittyviä kuvauksia
Tarkastellaan aluksi toipumiseen liittyviä määritelmiä. Toipumiskäsitteen määrittelyä sen yleisestä käytöstään huolimatta pidetään varsin heikkona (Laudet 2007:
244–245, White 2007a: 229–230, Kuusisto 2010: 42). White (2007a: 236) esitti
seuraavan määritelmän (Määrittelyssä AOD = the alcohol and other drug.):
”Recovery is the experience (a process and a sustained status) which individuals, families, and communities impacted by severe and other drug (AOD)
problems utilize internal and external resources to voluntarily resolve these
problems, heal the wounds inflicted by AOD-related problems, actively manage their continued vulnerability to such problems, and develop a healthy,
proactive, and meaningful life.”
Määritelmä korostaa toipumisen vapaaehtoista, kokemuksellista, prosessiluonnetta sekä sen mukanaan tuomaa laaja-alaisesti laadukasta ja merkityksellistä elämää. Päihteistä luopuminen ei ole vain paluuta normaaliin, vaan vielä parempaan
elämään. Whiten (2007b) toinen julkaisu on mielenkiintoinen toipumisen kannalta. Hän korostaa sitä, että tarkasteltaessa päihderiippuvuutta aivosairautena, toi41

pumista tulisi tarkastella aivojen toiminnan kannalta. Betty Ford instituutin 12
kokenutta asiantuntijaa (mukana useita toipuneita päihderiippuvaisia) esitti seuraavan määritelmän (2007: 222):
”Recovery from substance dependence in a voluntarily maintained lifestyle
characterized by sobriety, personal health, and citizenship.”
Tässä määrittelyssä korostuu vapaaehtoisesti ylläpidetty elämäntapa, jota luonnehtii täysi päihteettömyys (sobriety), henkilökohtainen terveys (personal health)
ja kansalaistaito (citizenship). Päihteettömyyden tuli koskea alkoholia ja kaikkia
päihdyttäviä lääkkeitä.
Opiaattien käyttäjien korvaushoidossa toipumisen ajatellaan tapahtuvan asiantuntijan määräämän täsmälääkityksen avulla (Weckroth 2006: 9). Hengellisen
vakaumuksen merkitystä tutkinut Niemelä (1999a: 61) kuvaa toipumista prosessina, jossa avautuu uudenlainen ajattelu-, tunne-, käyttäytymis- ja toimintamalli.
Varsinaisessa toipumisessa syvimmillään tapahtuu henkinen uudelleenorientoituminen (emt. 62). Määrittelyssä on selkeä prosessiluonne. Toipunut alkoholisti
puolestaan on määritelty alkoholistiksi, joka säilyttää jatkuvan, täydellisen raittiutensa alkoholista ja korvaavista lääkkeistä ja joka on palannut normaaliin elämäntapaan (Rossi & Paunonen 1998a).
Kun riippuvuutta käsitellään sairautena, toipumisprosessin kuvaukseen liitetään usein myös sairastumisprosessin kuvaus. Molempia kuvataan vaiheittain
etenevinä prosesseina. Jellinekin alkoholismiluokittelun (luku 2.2.1) pohjalta
M.M. Glatt (1955/1958, 1975) on laatinut graafisen esityksen, jota kutsutaan
Jellinekin käyräksi. Glatt liitti siihen myös toipumista kuvaavan haaran (kuvio 1).
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OIREET JA KÄYTTÄYTYMINEN
Aikainen vaihe

sietokyky kasvaa

muistinmenetykset

pikajuonti

viina-ajatukset

syyllisyydentunne

katumus
Keskivaihe

kontrollinmenetys aikaan ja
määrään

selittelyä

aggressiivisuutta

varastonsuojelua

arka keskustelun aihe

isottelua

voimaton alkoholiin nähden

käyttää alkoholia lääkkeenä

paha kierre

pelot

harhat

ahdistus
Myöhäinen vaihe

maantieteellinen pako

vaikeuksia työssä

moraalin luhistuminen

sietokyky heikkenee

menettää motorisen kunnon

juominen itsemurhaa
Raittius tai kuolema

TOIPUMINEN











parempi sietokyky
helppo raittius
luottamus työnantajalta
talous alkaa järjestyä
tasapainoinen tunne-elämä
uudet ihanteet ja arvostukset
uusi vankka ystäväpiiri
uudet intressit kehittyvät
raitistuminen tukee läheisten
toipumista

Alkaa elää ennen kokematonta
laadukasta elämää











parempi ymmärrys perheestä
luonnollinen lepo ja uni
alkaa välittää ulkonäöstä
realistinen ajattelu
itsetunto kasvaa
voi paremmin fyysisesti
alkaa nähdä juomisen seuraukset
pelko vähenee
toivo alkaa kasvaa
ei enää yksin

Ryhmäterapia alkaa
 laaditaan toipumisohjelma
 tukisysteemi tarkistetaan
 lääkärintarkastus
 sisäänkirjoitus

Hevosenkenkää muistuttavan käyrän vasen puoli kuvaa alkoholistin vaipumista
pahenevien vaiheiden kautta kohti ”pohjaa” (jossa pahimmillaan kohtaa ennenaikainen kuolema). Oikea puoli kuvaa asteittaista toipumista kohti pintaa ja elämänikäistä raittiutta. (Mäkelä 2003a: 177, Ekholm 2003b: 243, Söderling 1993:
143.) Jellinekin käyrää käytetään usein Minnesota-mallin mukaisissa hoidoissa.12
Söderlingin (1993: 143) mukaan käyrä ei välttämättä anna todenmukaista kuvaa
12

Myllyhoitoyhdistyksellä on Jellinekin mallista esitykset sekä alkoholisteille että huumeriippuvaisille.
Kujasalo & Nykänen (2005: 105) käyttävät naisten alkoholiriippuvuutta kuvatessaan Jellinekin käyrää.
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oireiden synnystä ja tulojärjestyksestä, mutta on kuitenkin käyttökelpoinen ja
havainnollinen työkalu autettaessa potilaita tunnistamaan sairautensa. Ilmeisesti
malli yksinkertaistaa liikaa prosesseja. Vaillant (1983) katsoi aaltoviivan olevan
alkoholismin kehityksessä hevosenkenkää yleisempi muoto. Kyseessä voisi ajatella olevan useita hevosenkenkiä (Saarnio 2004: 292).
Jellinek kuvasi alkoholismin kehittymistä nelivaiheisesti (Jellinek 1960, Söderling 1993: 144). Vaiheina ovat 1. Esialkoholistinen vaihe, 2. Prodromaali- eli
alkuvaihe, 3. Kriittinen vaihe ja 4. Krooninen vaihe.
Jaotteluun on muodostettu monia muita kuvauksia (Rossi & Paunonen
1998c).
–

Alkoholismin varhainen sopeutumisvaihe. Alkoholismin ensimmäisiä oireita on alkoholistin kyky juoda enemmän ja toimia kuitenkin ”normaalisti”.
Tässä vaiheessa alkoholistin tilanne näyttää sairauden vastakohdalta. Hän sietää alkoholia ja nauttii sen euforisoivista ja stimuloivista vaikutuksista ilman,
että hän kokee varoitusmerkkejä väistämättä seuraavasta romahduksesta. Tätä
varhaisvaihetta luonnehtivat elimistön sopeutuminen, lisääntynyt alkoholin
sietokyky eli toleranssi ja parantunut suorituskyky, vaikka veren alkoholipitoisuus on nousussa. Parantunut suorituskyky näkyy usein kykynä puhua jäsentyneesti, kävellä suorana ja jopa ajaa autoa taitavasti. Ei-alkoholistilla vastaavassa tilassa tällaiset toiminnat häiriintyvät pahasti.

–

Alkoholismin keskivaihe. Juomisen haitat alkavat ylittää sen edut. Palkitsevasta juomisesta alkaa tulla pakottavaa ”lääkkeeksi juomista”. Tätä vaihetta
luonnehtii fyysinen riippuvuus, alkoholin himo ja kontrollin menetys. Fyysinen riippuvuus näkyy vieroitusoireina, kun juomisen loppuessa riippuvaisiksi
tulleet solut joutuvat alkoholin puutteen vuoksi akuuttiin hätätilaan. Tahdonvoimalla ja itsehillinnällä ei ole enää voimaa alkoholihimon hallitsemiseksi.
Elimellinen alkoholin tarve ylittää kaiken muun alkoholistin elämässä. Kontrollin menetys näkyy kyvyttömyytenä rajoittaa juomista. Alkoholisti juo
enemmän kuin aikoi, ja juominen jatkuu haitallisista seurauksista huolimatta.
Hän saattaa juoda ajasta ja paikasta piittaamatta aamulla, lounaalla ja keskellä
yötä.

–

Alkoholismin myöhäinen rappeuttava vaihe. Tässä vaiheessa suurin osa
ajasta kuluu juomiseen, koska muutoin vieroitustuskat ovat hirvittävät. Fyysinen terveys ja mielenterveys ovat vakavasti vaurioituneet. Alkoholisti ei
jaksa edes miettiä sitä, että alkoholi on tuhoamassa hänet. Hän tietää vain sen,
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että alkoholi tarjoaa nopean helpotuksen tuskaan ja mielensekavuuteen. Tappava myrkky on myös hänen välttämätön ”lääkkeensä”. Tätä vaihetta luonnehtivat lisäksi aliravitsemus, elimistölliset sairaudet ja kuoleman uhka.
Myös toipumista kuvataan vaiheittain (Rossi & Paunonen 1998c):
–

–

–

Varhainen toipuminen. Vaihe kestää useimpien kohdalla ensimmäiset kuusi
kuukautta, jona aikana retkahduksen riski on suuri. Alkoholisti aloittaa työn
sopeutumismuutosten eteen ja alkaa käsitellä ympäristön ja sosiaalisten tilanteiden tarjoamia päihteenkäyttöön liittyviä yllykkeitä. Hän kehittää uusia tapoja stressin käsittelyyn työssä ja ihmissuhteissa ja oppii käsittelemään mielialanvaihteluja ja mahdollista masennusta, jotka ovat tyypillisiä varhaisen toipumisen vaiheessa. Hän muodostaa raittiita tukiverkostoja osallistumalla vertaisryhmiin (AA, NA) ja luo toiminnallisia aktiviteetteja.
Keskivaiheen toipuminen. Tämä vaihe on lähinnä seuraavan puolen vuoden
aikana. Tänä aikana potilaan on opittava selviytymään raittiuteen sopeutumisen fyysisistä, sosiaalisista ja psykologisista tehtävistä. On luotava ja lujitettava uudelleen monet katkennet ja murtuneet ihmissuhteet. Tällöin tehdään
myös surutyötä niiden menetysten suhteen, joita raitis elämä vaatii. Esimerkiksi on pystyttävä irtautumaan monista vielä juovista kavereista. Tunteiden
raitis kokemiskyky on vakiinnutettava, ja osa toipumista on oppia selvittämään monet menneet selvittämättömät asiat ja menetykset.
Toipumisen kypsävaihe. Tämä vaihe alkaa noin vuoden kuluttua. Potilas
kokee saamiensa työkalujen käytön toimivuuden ja elämään tulee vakautta.
Hän kokee selkeästi, mikä ero on olla ”kuivilla” ja elää ”raittiina”. ”Raitis”
kokee raittiuden lahjana. ”Kuiva” kokee raittiuden jatkuvana uhrauksena, ja
kärsii syyllisyyttä ja häpeää, koska hänen on vaikea hyväksyä menneisyyttään. Hänellä on paljon suurempi riski retkahtaa kuin ”raittiilla”.

Edellä oleva ajallinen jako on viitteellinen, mutta se kuvaa hyvin Minnesotahoidon toipumista, kasvamista uuteen elämisenoppiin.
Heikkilä (1995: 168–169) tiivistää hyvin lähinnä AA:n mukaisen hitaamman
toipumisen ja siihen liittyvän problematiikan seuraaviin vaiheisiin:
”Aluksi ihminen oivaltaa oman tilansa ja ymmärtää, että muutos on mahdollinen. Tällöin vapautuu valtavasti energiaa.” Tämä on niin sanotun AAhumalan vaihe, jolloin ollaan täynnä intoa.
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Toisessa vaiheessa alkaa arki. Jotta kehitys jatkuisi, on toipuvan tässä vaiheessa selvitettävä menneisyytensä. Kokemuksen mukaan menneisyyden taakasta on päästävä, muuten raittius ei ole kestävää”. Tässä vaiheessa toipuva
oppii puhumaan toisille omista todellisista tunteistaan ja oppii tunnistamaan
ja erittelemään niitä.
”Kolmas vaihe onkin sitten jatkuvaa uuden elämän päivittäistä opettelua”.
Tällöin opetellaan ajattelemaan uudella tavalla. Päihteistä toipuvan ajatteluprosessin muuttuminen ei tapahdu nopeasti. Heikkilän mukaan käytäntö on
osoittanut, että muutokseen menee ainakin kahdesta viiteen vuotta.
Luvun alussa lainatut toipumisen määrittelijät esittävät myös toipumisen ajallisia
määrittelyjä.
White (2007a) esittää seuraavan jaon: varhainen toipuminen (alle vuosi), jatkuva toipuminen (yhdestä vuodesta viiteen vuoteen), ja pitkäaikainen toipuminen
(yli viisi vuotta).
Betty Ford instituutin tiimi (2007) luokittelee toipumisen ajallisesti seuraavasti: varhainen raittius 1–11 kuukautta, jatkuva raittius 1–5 vuotta, vakaa raittius
5 vuotta tai enemmän.
Laudetin (2007) työhön sisältyy mielenkiintoinen havainto: toipuminen koetaan jatkuvaksi prosessiksi, jolle ei ole päätepistettä. Tämä on lähinnä suomalaisen AA:n näkemys.
Edellä olevilla päihderiippuvuuden syntymisen ja syvenemisen ja siitä toipumisen prosessikuvauksilla on suora yhteys tämän tutkimuksen tutkimusongelmiin
1–2 (Luku 1.4). Tutkimusaineiston käsittelyn yhteydessä seurataan vaiheittain
tutkimukseen osallistuneiden sairaus- ja toipumisprosessien asteittaista muutosta.
Lopuksi taotaan sekä päihde- että läheisriippuvuuteen tutkimustulosteni pohjalta
omat Jellinekin käyrän osat (Luku 8.3).

46

3 Alkoholismin ja muiden päihderiippuvuuksien
hoidosta
Kattavan kuvan Suomen päihdehoitopaikkojen käyttämistä hoitomenetelmistä saa
Stakesissa toimivien Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö FinOHTA:n sekä Alkoholi- ja huumetutkimusryhmän yhteistyössä tekemästä kartoituksesta (Pienimäki 2001). Oppaassa tarkastellaan niitä psykososiaalisia ja lääkinnällisiä hoitomenetelmiä, joita päihdehuollon erityistason hoitopaikat Suomessa
käyttävät. Mukana on lähes 200 päihdehoitoyksikköä. (Minnesota-hoitoa ei kartoituksessa ollut.) Siinä luetellaan lyhyesti menetelmät, joita yksiköt käyttävät
alkoholin, huumeiden, sekakäytön ja lääkkeiden väärinkäytön yhteydessä. Lapuan
Minnesota-hoito noudattaa lääkkeetöntä hoitoperiaatetta (Luku 4). Tarkastellaan
aluksi erilaisia hoitonäkemyksiä.
Erilaisia hoitonäkemyksiä
Päihdeongelmien perussyiden erilaiset tulkinnat johtavat erilaisiin hoitonäkemyksiin ja hoitokäytäntöihin, jotka sitten määrittävät päihdeongelmaisen
asemaa. Weckroth (2001: 42–45) tarkastelee Suomessa toteutettavaa huumeiden
käyttäjien hoitoa ja luokittelee hoitonäkemysten tulkintakehykset seuraavasti.
(Ks. myös Ruohola 2005: 50–51). Jaotus sopii hyvin myös alkoholiin.
Oppimiskehyksessä ongelma nähdään epätarkoituksenmukaiseksi muuttuneen oppimisen tuloksena. Päihderiippuvaisen toimintaa ohjaavat haitalliset uskomukset ja opitut ajatusmallit ovat automatisoituneet käyttöä ylläpitäviksi käyttäytymismalleiksi. Malleista tulee itseään toteuttavia: ”Kerran alkoholisti aina
alkoholisti, tai olen narkomaani, en selviä ilman huumeita.” Hoidossa päihderiippuvaista autetaan tiedostamaan omat uskomuksensa, korvaamaan ne toimivammilla uskomuksilla ja toimimaan uusien uskomusten mukaan. Päihderiippuvaisella on oma aktiivinen roolinsa sekä ongelman synnyssä että siitä toipumisessa.
(Weckroth 2001: 43.)
Sosiaalisessa kehyksessä päihdeongelma selittyy yksilön ristiriitana ja erilaisena tilanteen tulkintana suhteessa ulkoiseen maailmaan. Weckroth (2001: 43)
jakaa sosiaalisen kehyksen makro- ja mikrotason tulkintakehyksiin. Mikrotasolla
päihteiden käyttäjää tarkastellaan jonkin ryhmän, esimerkiksi perheen, jäsenenä.
Päihteiden käyttö selittyy mielekkäänä, mutta lähinnä syyllistettynä roolina ryhmän sisäisissä vuorovaikutussuhteissa. Makrotasolla yksilön päihdeongelmia
tulkitaan osana laajempia yhteiskunnallisia rakenteita. Tällöin puhutaan muun
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muassa syrjäytymisestä ja leimautumisesta. Päihdeongelmaisen oma aktiivisuus ei
ole merkityksellistä, vaan yhteiskunnan katsotaan tuottavan päihdeongelmia ja
muutos on mahdollinen yhteiskunnallisilla päätöksillä (emt. 43–44).
Sairauskehyksessä päihderiippuvuus tulkitaan sairautena, joka on verrattavissa mihin tahansa muuhun sairastamisen tapaan (vrt. Ahtee 2004). Sairautta
pidetään usein parantumattomana, jolloin myös kohtuukäyttö ei tule kysymykseen
ja täysraittius on hoidon tavoitteena. Sairaus etenee kaavamaisesti ja muutos on
mahdollista vasta ”pohjallakäynnin” jälkeen. Sairaan katsotaan olevan lähinnä
toiminnan objekti ja parantumattomalle sairaalle jää melko passiivinen rooli,
vaikka sitä toisaalta paradoksaalisesti korostetaankin. (Weckroth 2001: 43.)
Hengellisessä kehyksessä päihdeongelma tulkitaan uskonnollisen elämän
häiriötilaksi ja se nähdään himona. Ihminen on vieraantunut Jumalasta ja hänen
tarkoittamastaan elämästä ja hänellä on rikkoutunut suhde myös itseensä ja lähimmäisiin. Muutos alkaa jumalasuhteen korjaantumisella, jolloin muutkin suhteet korjautuvat (emt. 44).
Tämän tutkimuksen kannalta erityisesti sairaus- ja oppimiskehys ovat keskeisiä. Myös sosiaalisen kehyksen mikrotaso on merkityksellinen erityisesti läheisriippuvuutta tutkittaessa. Sairauskäsitykseen kohdistuu usein kritiikkiä, koska sen
katsotaan antavan luvan jatkaa juomista, kuten Airan mukaan jopa jotkut lääkärit
voivat ajatella (Aira 2000: 77, ks. myös Falcone 2003 13 ). Toisaalta Ruohola
(2005: 49–50) kiinnittää huomion myös kritiikkiin, joka kohdistuu ajatukseen
sairauden parantumattomuudesta ja kaavamaisesta etenemisestä Jellinekin käyrän
mukaisesti kohti pohjakosketusta, jonka jälkeen vasta toipuminen on mahdollista.
Varsinkin Peele (2004: 24, 28, 29) tuntuu kritisoivan AA:n 12 askeleen ohjelmaa
ja myös Minnesota-mallia. Peelen kritiikin kohteena on erityisesti lähtökohta,
jonka mukaan päihderiippuvainen on voimaton addiktionsa suhteen. Hänen mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että parhaiten ovat onnistuneet sellaiset terapiat, joissa on keskitytty päihderiippuvaisen voimaan ja itseluottamukseen. Sitä hän
kutsuu pystyvyydeksi (engl. self-efficacy). Peele korostaa, että päihderiippuvuudesta luopumiseen ei liity ”taikakeinoja”, vaan on tukeuduttava sellaisiin elementteihin, joilla voidaan rakentaa tasapainoista ja tyydyttävää elämää. Addiktiosta
luopumiseen katsotaan liittyvän seuraavat oman avun tai hoidon elementit: arvot,
motivaatio, palkkiot, voimavarat, tuki, kypsä identiteetti ja korkeammat tavoitteet.
13

”The disease concept strips the substance abuser of responsibility. A disease cannot be cured by
force of will; therefore, adding the medical label transfers the responsibility from the abuser to caregivers. Inevitably the abusers become unwilling victims, and just as inevitably they take on that
role.”….. Alcoholism is a choice, not a disease.” (Falcone 2003.)

48

Mielenkiintoinen piirre on myös sairauskehykseen liittyvä ajatus päihdeongelmaisen passiivisesta roolista. Minnesota-hoidon sairauskäsitteeseen perustuvassa
hoidossa lähdetään siitä, että potilas ottaa täyden aktiivisen vastuun omasta toipumisestaan. Tämä tutkimus luo valoa tämän tavoitteen saavuttamiseen.
Terapia päihderiippuvuuden hoidossa
Pienimäen toimittaman katsauksen perusteella näyttäisi siltä, että kaksi tyypillisintä päihdeongelmien hoidon psykososiaalista terapiamuotoa ovat kognitiivinen
käyttäytymisterapia ja ratkaisukeskeinen terapia (Pienimäki 2001). Hoitoyksiköiden kartoituksessa selvisi, että kognitiivista terapiaa sovelsi lähes 70 % ja ratkaisukeskeistä terapiaa yli 70 %. Hyvin useilla molemmat menetelmät ovat käytössä
vaihtelevin painotusastein. Minnesota-mallin mukaan hoidon pohjan muodostavat
realiteettiterapia ja siinä osin soveltuvat myös kognitiivinen käyttäytymisterapia
ja ratkaisukeskeinen terapia. Tarkastelen nyt tässä näiden kolmen terapian taustateorioita ja soveltuvuutta Minnesota-hoidon terapian yhteydessä.
Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa ei puhuta niinkään alkoholismista, vaan
addiktiivisesta käyttäytymisestä, joka on opittu tapa ja jota voidaan analysoida ja
muuttaa muiden käyttäytymistapojen tapaan (Holmberg 2003: 212). Terapia perustuu ennen kaikkea oppimispsykologiaan ja kliinisen hoitotutkimuksen saavutuksiin. Koski-Jännes (1999) määrittelee tämän terapian seuraavasti:
”Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT) on hoitosuuntaus, jossa kiinnitetään huomiota sekä käyttäytymisen että kognition (havaitsemisen, ajattelun,
odotusten) merkitykseen uusien toimintamallien oppimisessa.”
Terapiassa lähdetään siitä, että käyttäytymisen seuraukset vaikuttavat olennaisesti
käyttäytymisen muotoutumiseen. (Koski-Jännes 1999.) Koski-Jännes (2004)
käyttää kahta kuvaavaa tilausajatusta. Päihteiden aiheuttaessa nopeasti palkitsevia
tunteita niiden käytölle tulee henkilökohtainen tilaus. Myönteisiä elämyksiä voivat tuottaa myös käyttöön liittyvät sosiaaliset merkitykset ja mahdollisuus paeta
elämän vaikeuksia. Päihteille tulee sosiaalinen tilaus. Seuraava on KoskiJänneksen (2004) kuvaus amerikkalaissotilaiden opiaattien käytöstä toipumisesta
Vietnamin sodan jälkeen: ”Vietnamista palanneet amerikkalaissotilaat, joista
huomattava osa oli ollut Vietnamissa opiaateista riippuvaisia, jättivät huumeet
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kotiin palattuaan ilman sen suurempia vaikeuksia tai hoitoon osallistumista. Vahvastikaan riippuvuutta luovat aineet eivät siis jää päälle tilanteissa, joissa niille
ei ole enää tehokasta sosiaalista tai henkilökohtaista tilausta”.
Kun irrottautuminen ei yrityksistä huolimatta onnistu, riippuvuuden ympärille
muodostuu tiukka uskomusten, selitysten ja oikeutusten suojakuori. Tuota selittelyjen ja puolustelujen suojakuorta on vaikea läpäistä. Hyvätkin lopettamisyritykset epäonnistuvat siksi, että päihderiippuvainen ei pysty muuttamaan perususkomuksiaan eikä luomaan uusia, muutosta tukevia sosiaalisia suhteita ja toimintamalleja. (Koski-Jännes 2004.) Kognitiivisen käyttäytymisterapian tarkoituksena
on muuttaa juuri näitä uskomuksia. Esimerkiksi ”heikkotahtoisuusajattelu” muutetaan tulkinnaksi, että juominen on opittu haitallinen toimintamalli, josta voi
oppia pois. (Holmberg 2003: 212.) Marlattin (emt. 213) mukaan on tärkeää korostaa eroa addiktiivisten käyttäytymisen alkuperäisten syiden ja tämän käyttäytymisen muutokseen liittyvien tekijöiden välillä. Henkilö voi oppia tehokkaita menetelmiä käyttäytymisen muuttamiseksi riippumatta siitä, miten ongelma on alun
perin kehittynyt. Ongelmia ylläpitävät tekijät ovat siis aina nykyhetkessä, vaikka
niiden uskomukselliset juuret ovat lapsuudessa.
Kognitiivisen käyttäytymisterapian yhtenä osana on retkahtamisen ennaltaehkäisy (engl. relapse prevention). Ehkäisyn ideana on auttaa päihdeongelmaista
pysymään raittiina ja välttämään retkahdukseen altistavia vihjetilanteita arkielämässä. (Koski-Jännes 1999.)
Minnesota-hoito käyttää terapiastaan nimitystä todellisuusterapia (Luku
4.4.1). Sen taustalla on kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteita. Hoidossa
ajatellaan, että ongelman ydin on aivojen kemiallinen, neurobiologinen riippuvuus, joten ongelmaa ylläpitävä tekijä on nykyhetkessä. Terapian varsinainen
tavoite ei ole hoidossa olevan potilaan parantaminen, vaan sairauden myötä syntyneen ajattelu- ja toimintamallien muuttaminen. Alkoholismiin liittyvän tiedon
antamisen uskotaan käynnistävän tarvittavat muutokset. Terapia painottaa myös
retkahdusten ennaltaehkäisyä ja tilannevihjeiden havainnointia.
Ratkaisukeskeinen terapia
Ratkaisukeskeinen terapia on lähinnä lyhytterapiaa, jossa merkittävää on se, että
ongelmien sijasta keskitytään siihen mikä on myönteistä sekä ongelmien ratkaisuihin. Terapiassa asiakasta autetaan tajuamaan, että ongelman ratkaiseminen
edellyttää muutoksia hänessä itsessään; ei jonkun toisen henkilön muuttumisessa.
Keskeistä on, että asiakas itse määrittelee tavoitteensa ja toimii omien tulevaisuu50

den tavoitteidensa asiantuntijana. Keskeisenä lähtökohtana ovat poikkeukset eli
tilanteet, jolloin ongelma ei ole havaittavissa. Jos löydetään keino toistaa poikkeusta uudelleen, ongelmaa voi käsitellä helpommin ja se voi hävitä kokonaan.
Siksi keskitytään myönteisiin poikkeuksiin, koska asiakkaalla itsellään katsotaan
olevan piilevinä voimavaroja ongelman ratkaisemiseen. Poikkeuksia etsimällä
asiakasta tuetaan käyttämään ja löytämään aiemmin toimineita ratkaisutapoja tai
luomaan uusia (Mononen & Törmikoski 1997).
Ratkaisukeskeinen terapia ei sellaisenaan sovellu toimittaessa Minnesotamallin sairauskäsitteen pohjalta. Potilaat eivät määrittele hoidollisia tavoitteitaan,
vaan soveltavat itseensä yhtä perusteoriaa: päihderiippuvuus on kemiallista riippuvuutta. Ratkaisua ei etsitä joistakin aiemmista onnistumisista, esimerkiksi juomistauoista. Toisaalta terapian ajatus itsensä, ei toisen, muuttamisesta, ja omien
piilevien voimavarojen käytöstä on osa Minnesota-hoidon terapiaa.
Realiteettiterapia
Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen on Glasserin Yhdysvalloissa 1960-luvulla
kehittämä Reality Therapy, jolle Suomessa käytetään lähinnä nimikettä realiteettiterapia. 14 Terapiaa sovellettiin aluksi psykiatrisessa sairaalassa ja vankilassa,
mutta se soveltuu hyvin myös tarkasteltaessa alkoholismia, ja laajemmin päihderiippuvuutta, kemiallisena riippuvuutena (Härkönen 2006).
Realiteettiterapia on menetelmä, joka opettaa ihmistä hallitsemaan omaa elämäänsä ja tekemään tehokkaampia valintoja. Ydinajatuksena on, että huolimatta
menneistä tapahtumista ja teoista, tyydyttämättä jääneistä tarpeistamme ja laiminlyönneistämme, voimme tänään ja myöhemmin valita tehokkaammin tarpeitamme
tyydyttäviä käyttäytymistapoja. Valintojemme painopisteen tulee olla nykyhetkessä – tässä ja nyt. Henkilö voi ottaa vastuun omasta elämästään ja siihen liittyvistä
vaikeistakin ongelmista. Terapiassa käytetään sellaisia menetelmiä, jotka auttavat
asiakkaita havaitsemaan, mitä he todella haluavat elämältään, pohtimaan, mitä he
tällä hetkellä tekevät halujensa hyväksi, ja luomaan uuden suunnitelman, jolla
tyydyttää tulevaisuudessa tehokkaammin nuo halut. Lämmintä, hyväksyvää ja
luottavaista ilmapiiriä pidetään tärkeänä muutoksen käynnistymiselle. Potilaiden
pitää voida puhua ajatuksistaan, tunteistaan ja teoistaan ilman pelkoa, häpeää,
arvostelua ja syyttämistä. Terapeuttien tulee olla ”haastavia”, mutta luotettavia,
14
Ojanen (1998) käyttää siitä nimitystä vastuuterapia, ja terapiassa potilas saa tehtäväkseen ottaa
konkreettisesti vastuun oman elämänsä vaikeuksia tuottavista asioista.
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tukea antavia eikä koskaan hyökkääviä. Realiteettiterapia käyttää runsaasti kysymyksiä15, sillä ongelmia uskotaan ratkaistavan parhaiden juuri hyvillä kysymyksillä, ei niinkään hyvillä vastauksilla. (Härkönen 2006.) Tämän tutkimuksen kannalta merkittävää on, että Minnesota-hoidon todellisuusterapia on muotoutunut
realiteettiterapian pohjalta. Sitä voidaan pitää hyvinkin rankkana realiteettiterapian sovelluksena.
Perhe päihderiippuvuuden hoidossa
Tämän tutkimuksen yhtenä painopisteenä on tutkia Minnesota-hoidossa päihderiippuvaisten läheisten ongelmien syvenemistä ja toipumista. Perhe nousee tutkimuksessa siten keskeiseen asemaan. Perhe otetaankin nykyään huomioon hyvin
yleisesti. Pienimäen (2001) tiivistelmässä 90 % alkoholiongelmien hoitopaikoista
teki vaihtelevin painotuksin perhetyötä ja perheterapiaa. Hoidossa ja kuntoutuksessa oleville muodostetaan tukiverkostoja, joiden jäsenet kokoontuvat ajoittain
asiakkaan kanssa verkostokokoukseen. Jäseninä verkostossa on läheisiä ja mahdollisuuksien mukaan myös ammatti-ihmisiä. Läheisten mukaanotto erilaisissa
terapioissa on lisääntymässä ja saamassa sille kuuluvan arvon. Perheterapiaa on
tuloksellisesti lisätty alkoholin ja lääkkeiden väärinkäyttöongelmissa. (Larivaara
ym. 1997: 17.) Minnesota-mallia soveltavat hoitolaitokset kiinnittävät huomiota
koko perheen toipumiseen järjestämällä suoraa apua ja/tai kannustamalla käymään vertaisryhmissä (Kujasalo & Nykänen 2005: 73–75). Minnesota-hoito Oy
läheisinfoineen, läheiskohtaamisineen ja jatkohoitoineen on poikkeuksellisen
voimakas tapa auttaa päihdeperheen jäseniä.
Lääkkeet hoitona
Minnesota-mallin mukaiset hoidot ovat lääkkeettömiä ja lääkeriippuvaiset vieroitetaan lääkkeistä mahdollisimman nopeasti. Päihderiippuvuuden aivojen hermosolujen kemiallisena riippuvuussairautena katsotaan merkitsevän sitä, että itse
riippuvuuden hoitoon ei ole lääkkeitä (Söderling 1993: 180). On kuitenkin paikallaan tarkastella lääkkeiden käyttöä päihdehoidossa, koska monet tähän tutkimukseen osallistuneet olivat käyttäneet lääkkeitä päihdeongelmiensa hoitoon.

15
Terapiaistunnoissa voidaan ohjausprosessin edistämisessä käyttää apuna tri Bob Wubboldingin
kehittämää kyselykaaviota, jolla on nimenä WDEP-systeemi (ks. tarkemmin Härkönen 2006).
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On luonnollista ajatella, että onpa lähtökohtana psyykkinen riippuvuus tai aivojen hermosolujen kemiallinen riippuvuus, tehokas hoito vaatii lääkkeiden käyttöä. Päihdehoidon katsotaankin kuuluvan paljolti psykiatrian alaan. Päihderiippuvuuteen liittyy ahdistusta, masennusta ja unettomuutta. Näiden oireiden
lievitykseen monet päihderiippuvaiset käyttävät runsain määrin keskushermostoon vaikuttavia rauhoittavia lääkkeitä ja unilääkkeitä. Lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö on erityisesti 1990-luvulla tunnistettu päihdeongelman yleistyneeksi osaksi (Holopainen 2003: 447).16 Yhä useammin hoitoon menevällä alkoholistilla on myös lääkeriippuvuus ja alkoholisti joutuu myös lääkevieroitukseen
(emt. 444). Pienimäen (2001) laatiman yhteenvedon mukaan hoitoyksiköistä alkoholin ongelmakäytön hoitoon käytti lääkehoitoa 80 %, kun taas 20 % ei käyttänyt lainkaan lääkkeitä. Lääkkeitä käyttävistä hoitopaikoista käytti disulfiraamia
(Antabus) liki 80 %, naltreksonia (Revia) runsas 60 %, bentsodiatsepiineja runsas
80 %, uni- ja muita rauhoittavia lääkkeitä ja mielialalääkkeitä 60 %. Erityisen
merkillepantavaa oli A-klinikoiden bentsodiatsepiinien käytön runsaus. Niistä
vain noin 10 % oli lääkkeettömiä. Seuraavassa on erään A-klinikan lääkkeiden
käyttöä koskeva ohjeistus alkoholiriippuvuuden hoidossa (Pienimäki 2001: 55).
”Alkoholiriippuvuuden hoito: disulfiraamit (Antabus®) potilaan itse ottamana, disulfiraamit (Antabus®) tukihenkilön tai hoitajan valvomana, naltreksoni (Revia®), naltreksoni (Revia®) yhdistettynä kognitiiviseen terapiaan,
neuroleptit, beetasalpaajat, bentsodiatsepiinit, diksyratsiini (Esucos®), unija muut rauhoittavat lääkkeet, mielialalääkkeet.”
Tämän tutkimuksen kannalta merkittävää on bentsodiatsepiinien käyttö vieroitushoitona. Heikkilä (1995: 58) toteaa: ”Diatsepamin ja sen sukuisten aineiden haitoista voisi kirjoittaa erikseen kirjan. (…) On tärkeämpää oivaltaa, että terveydenhuolto itse aiheuttaa potilaille riippuvuusongelmia. Alkoholisti, joka lopettaa
juomisen ja käyttää rauhoittavia lääkkeitä, ei ole toipunut lainkaan riippuvuudestaan.” Nykyään yhä useampi hoitoon hakeutuva on sekä alkoholi- että lääkeriippuvainen. Vieroitus lääkkeistä voi olla äärimmäisen vaikeaa. Huumeriippuvaisten
hoitoon liittyy nykyään myös korvaushoito.17 Ahtee (2004) katsoo lääkehoidon
16

Vuonna 1999 22 %:lla hoitoa hakeneista päihdeongelmaisista esiintyi lääkkeiden päihdekäyttöä
(Hakkarainen & Metso 2001).
17
Suomessa opiaattien käyttäjien lääkkeellisiä korvaushoito-ohjelmia on toteutettu vuodesta 1997.
Päihteenä käytetty opiaatti korvataan lääkärin johdolla lääkeopiaatilla (metadoni, buprenorfiini) joko
määräajaksi tai pysyvästi hoidon tavoitteen mukaan. Tavoitteena voi olla lyhyt vieroitustavoite, pitempiaikainen korvaustavoite tai ylläpitotavoite, jolloin lopullisena päämääränä ei ole lääkkeettömyys
vaan elämänlaadun parantaminen. (Weckroth 2006: 15.)
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olevan vielä kehittymätöntä, mutta odottaa sopivilla yhdisteillä kyettävän hoitamaan erilaisia addiktioita.
Vertaisryhmä päihde- ja läheisriippuvuuden hoidossa
Vertaisryhmät ovat tärkeässä roolissa päihde- ja läheisriippuvuuden hoidossa.
Alkoholisteille tarkoitettu AA lienee tällä hetkellä tunnetuin maailmanlaajuinen
vertaistuen ryhmä. AA-ryhmän keskeinen ajatus on yhdessä toipuminen toisten
toipuvien alkoholistien kanssa. Tämän voittoa tuottamattoman itseapuperiaatteella
toimivan AA:n syntyhistoria on mielenkiintoinen. Keskeisinä henkilöinä olivat
oman alkoholisminsa kanssa kamppailleet pörssinvälittäjä William Wilson (AAnimi Bill W.) ja lääkäri Robert Smith (AA-nimi tohtori Bob). AA:n synty lasketaan tohtori Bobin raitistumisesta 1935. Suomessa vakituinen ryhmätoiminta alkoi
1948. (Ekholm 2003b: 242.) Myös narkomaaneilla on maailmanlaajuisesti Nimettömien Narkomaanien eli NA:n itseapuperiaatteella toimivia vertaisryhmiä. Sekä
AA:n että NA:n ryhmätoiminnan ytimen muodostavat kaksitoista askelta. AA:n ja
NA:n toimintaan kuuluu lisäksi 12 perinnettä, jotka käsittelevät liikkeen yhtenäisyyttä. Myös läheisten ja lasten hoito on huomioitu maailmanlaajuisesti. Läheisille on tarjolla Al-Anon-ryhmiä (Nimettömien alkoholistien puolisot) ja alkoholistien teini-ikäisille lapsille Alateen-ryhmiä sekä alkoholistien aikuisille lapsille
AAL-ryhmiä (Ekholm 2003b: 247, Holopainen 2003: 511). Myös näissä ryhmissä
on vastaavat 12 askeleen ohjelmat. Tehdyssä kartoituksessa (Pienimäki 2001)
noin 60 % alkoholiongelmien hoitopaikoista kannusti asiakkaitaan käymään
AA:ssa vaihtelevin painotusastein.
Minnesota-mallin ja Minnesota-hoidon taustalla on AA:n 12-askeleen toipumisohjelma, jota selostetaan tarkemmin luvussa 4.1.
Hengellisyys päihderiippuvuuden hoidossa
”’Perimätiedon mukaan’ juopon voi pelastaa vain AA, nainen tai uskonto.” (Koski-Jännes 1998: 120). Luvussa 3.1 tarkasteltiin päihdeongelmien hengellistä kehystä. Uskoontulo on ollutkin merkityksellinen tekijä päihderiippuvuudesta selviämisessä (Niemelä 1999a). Tässä tutkimuksessa rajoitutaan lähinnä AA:n ohjelmaan sisältyvään hengellisyysnäkökulmaan, joka näkyy 12-askeleen ohjelmassa (Luku 4.1). Kirjassa Nimettömät Alkoholistit käsitellään ”hengellistä kokemusta” ja ”hengellistä heräämistä” (1995: 552–553) seuraavasti:
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”Tahdomme sanoa painokkaasti, että jokainen alkoholisti, joka kykenee kohtaamaan ongelmansa rehellisesti meidän kokemuksemme valossa, voi toipua,
mikäli hän ei sulje pois mielestään kaikkia hengellisiä käsitteitä. Vain suvaitsemattomuus ja härkäpäinen kieltäminen voivat johtaa täydelliseen epäonnistumiseen. Kokemuksemme mukaan kenenkään ei tarvitse joutua pulaan
ohjelman hengellisen puolen takia. Halukkuus, rehellisyys ja avoin mieli ovat
toipumisen ydin. Mutta ne ovat välttämättömiä.”
Hengellinen herääminen ei vaadi äkillistä ”Jumala-tietoisuutta” tai äkillisiä uskonnollisia muutoksia. Kyseessä on lähinnä ”opiskellen hankittu” syvällinen
muutos suhteessa elämään. AA-ryhmissä keskeisiä ovat muutamat hengelliset
peruskäsitteet, joista tärkeimpiä ovat nöyryys, rehellisyys, avoimuus, päivä kerrallaan eläminen, kiittäminen raittiista päivästä ja kiittäminen ryhmän tuesta. Näistä
esimerkiksi nöyryys on merkki lujuudesta eikä heikkoudesta. Nämä peruskäsitteet
ovat keskeisiä myös Minnesota- hoidossa (Luku 4.4).
Päihdehoitoon ja sen tuloksellisuuteen liittyvää tutkimusta
Tämä työ keskittyy päihde- ja läheisriippuvuudesta toipumisen prosessiluonteen
tutkimiseen. Siksi on paikallaan tarkastella vielä lyhyesti joitakin edellä olevaan
taustoitukseen ja erityisesti toipumiseen liittyviä tutkimuksia.
Aira (2000) tarkastelee alkoholihaittojen sekundaaripreventiota terveyskeskuslääkärin näkökulmasta. Hän katsoo, että on mahdollista suunnitella erityisiin tutkimusterveyskeskuksiin interventiotutkimusta ja tarkastella tuloksia terveyskertomusmerkintöjen muutosten valossa. Lisäksi hän esittää toimenpideehdotuksia sekundaariprevention kehittämiseen (emt. 128–131). Hietala (2007)
laboratorio lääketieteen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan tarkastelee mahdollisuutta tunnistaa uusin lähestymistavoin alkoholin suurkulutusta laboratoriokokeilla ja niiden yhdistelmillä. Hänen mukaansa luotettavien laboratoriokokeiden löytäminen olisi tärkeää alkoholin suurkuluttajien mahdollisimman aikaisen tunnistamisen kannalta.
Riihioja (2006: 61–62) tarkastelee pitkäkestoisen alkoholin käytön aiheuttamia vieroitusoireita ja hermostovaurioita. Toistuvan alkoholialtistuksen toistuvine
vieroitusvaiheineen on todettu olevan haitallisempaa hermosoluille kuin jatkuvan
altistuksen. Rottakokeilla tehty tutkimus keskittyi dexmedetomidiinin vaikutuksiin vieroitusoireiden lievityksessä. Riihioja toteaa, että dexmedetomidiini on
kiinnostava uusi vaihtoehto vieroitusvaiheen hoitoon erityisesti sen mahdollisten
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hermosoluvaurioilta suojaavan vaikutuksen vuoksi. Bäckström (2006: 6) tutki
rottakokeilla mahdollisuutta retkahtamisten vähentämiseen lääkeaineilla, jotka
salpaavat glutamaattireseptorit. Stressi, päihteelle altistuminen ja päihteen käyttöön liittyvät ehdollistuneet ärsykkeet voivat johtaa päihteiden hallitsemattomaan
himoon ja retkahtamiseen jopa kauan sen jälkeen kun päihteiden käyttö ja fyysiset
vieroitusoireet ovat loppuneet. Oman tutkimukseni kannalta merkittävää on se,
että Bäckström korostaa tehokkaan riippuvuuden hoidon edellyttävän päihteiden
akuuttien vaikutusmekanismien selvittämisen ohella erityisesti retkahtamisen
neurobiologista tuntemusta. Päihderiippuvuuden hoitoon kehitellään myös rokotteita (Rokotteistako apua päihdeongelmiin? Lääkäripäivät 2008).
Tärkeän alueen muodostavat toipumiseen liittyvät tutkimukset. PohjoisAmerikassa tehtyjen tutkimusten mukaan (Watson & Sheer 1998) noin kolme
neljäsosaa alkoholin ongelmakäyttäjistä toipuu ilman ammattiapua. Tätä toipumista kutsutaan spontaaniksi toipumiseksi. Spontaanitoipujilla on yleensä ollut
vähemmän vakavia alkoholiongelmia kuin ammatilliseen hoitoon hakeutuneilla
henkilöillä ja myös vähemmän ongelmakäytön aiheuttamia sekundaarisia haittoja
(Saarnio 2004: 291). Spontaani toipuminen ei välttämättä edellytä täysraittiutta.
Niinpä spontaanin toipumisen tutkimuksista liki 80 % tulkitsee kohtuukäytön
positiiviseksi tulokseksi (Kuusisto 2004: 623). Suomalaisista tutkimuksista spontaanin toipumisen tutkimusongelmia valottaa Kuusisto (2004, 2009, 2010). Hän
tarkastelee päihderiippuvuudesta toipumisen kolmea reittiä: ammattiapua, vertaistukea ja spontaania toipumista ilman vaikuttavaa hoitoa. Tavoitteena on vertailevan asetelman avulla löytää toipumisen tavoissa olevia eroja ja yhtäläisyyksiä.
Arminen (1998a: 203–205, 1998b) tutki alkoholistien toipumista AA ryhmissä. AA-palaverien toiminta perustuu hänen mukaansa pitkälti vastavuoroiseen
terapeuttiseen suhteeseen. Aiempiin puheenvuoroihin tukeutumalla kokemuksista
tulee jaettuja yhteisiä ja syntyy kokemus, ettei ole yksin. Näin päihdeongelmien
tuottama koettu voimattomuus muuttuu AA:n jäsenyyden perustaksi ja päihdeongelman merkitys vaihtuu yksityisestä ongelmasta yhteisöllisyyden voimavaraksi.
AA:ssa toipuminen on aina alkoholiongelmaisen oma työvoitto, eikä kukaan toivu
ilman omaa panostaan. Kuusiston tutkimuksessa yhden vertaistukireitin muodosti
lähinnä AA (Kuusisto 2010: 75). AA-ryhmän täydentävää roolia korostavat Moos
R & Moos B (2006). He seurasivat 16 vuoden ajan ammatilliseen hoitoon tai AAryhmiin osallistuneita päihderiippuvaisia. Hoitoennusteet olivat hyviä niillä, jotka
laitoshoidon jälkeen osallistuivat AA-ryhmiin. Sosiaalisten verkostojen positiivista vaikutusta päihderiippuvuudesta toipumisessa korostaa myös Koski-Jännes
(1992).
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Suomessa hengellisyyden ja henkisyyden merkitystä päihteiden ongelmakäytöstä toipumisessa on tutkinut erityisesti Niemelä. Hän tarkastelee (1999a) toipumiskokemuksia kristillisellä pohjalla toimivissa hoitolaitoksissa ja typologisoi
neljä kristillisen päihdehoidon toteutusmallia: elämänkatsomusmalli, yhdistelmämalli, ammatillinen malli ja palvelumalli. A-klinikkasäätiön Tiimin artikkelissaan
Niemelä (1999b) tarkastelee päihdeasiakkaan uskonnollista kohtaamista. Hän
toteaa, että uskonnollisten ja maailmankatsomuksellisten kysymysten käsittely voi
olla vaikeaa, jos työntekijä toimii liikaa ennakkoluulojensa, omien kokemustensa,
käsitystensä ja stereotypioidensa varassa. ”Maallisten” ja uskonnollisten järjestelmien välillä saattaa olla kieliongelmia, sillä uskonto omana merkkijärjestelmänään vaatii oman kielensä. Winterin (2004) tutkimus keskittyy nuorten raittiuteen
ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Hän toteaa, että perheympäristöllä ja uskonnollisuudella on suuri merkitys nuorten raittiudelle. Tässä on kuitenkin alueellisia
eroja. Vanhempien alkoholinkäytöllä ja vakaumuksella oli vähäisempi yhteys
nuorten raittiuteen Etelä-Suomessa kuin muualla Suomessa. (Winter 2004: 71.)
Päihdetyöntekijöitä ja tutkijoita on aina kiinnostanut kysymys asiakkaiden ja
hoitomenetelmien yhteensovittamisen hyödyllisyydestä (Saarnio 2004: 294).
Niinpä 1990-lvulla toteutettiin laaja alkoholiongelmien hoitotutkimus Project
Match. Tutkittavista (N=1726) osa oli avohoidossa (n=952) ja osa laitoshoidon
jälkeisessä jatkohoidossa (n=774). Heidät sijoitettiin satunnaistetusti johonkin
kolmesta hoitomuodosta: 12-askeleen hoito-ohjelma, kognitiivinen käyttäytymisterapia ja motivoiva haastattelu. (Project MATCH Research Group 1997a). Seuranta-aika oli 12 ja 36 kuukautta. Täysraittiuden osalta 12-askeleen hoito oli merkitsevästi parempi kuin kognitiivinen tai motivoiva hoito. Avohoidossa olleista
kolme vuoden kuluttua 12-askeleen ohjelma oli täysraittiuden osalta (36 %) merkittävästi parempi verrattuna kognitiiviseen hoitoon (24 %) ja motivoivaan hoitoon (27 %) (Bodin 2006: 7–8, Santala 2008: 32–33). Tulokset ovat samansuuntaiset kuin Minnesota-mallin kehittämisen alkuaikoina 1950-luvulla Willmarin Valtionsairaalan tutkimuksessa. Toipumisluvut liikkuivat 27 % ja 34 %:n välillä. (Anderson 1981: 28, Rossi ym. 1960: 432–446). Saarnion mukaan (2004: 294)
Project MATCH -tutkimuksen suurimpana opetuksena pidetään sitä, että muutamilla yleisillä tekijöillä on huomattavasti suurempi vaikutus hoidon tuloksellisuuteen kuin spesifisillä tekijöillä. Yleisinä tekijöinä ovat esimerkiksi asiakkaan ja
terapeutin väliset yhteistyösuhteet, terapeutin toimintatapa ja asiakkaan uskomukset. Spesifisiä tekijöitä ovat terapiamenetelmät ja niiden eri komponentit (emt.
295).
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Tanskassa Groenbaek ja Nielsen (2006) vertasivat yksityisesti rahoitettua
Minnesota-mallilla toimivaa avohoitoa ja julkista psykososiaalista hoitoa. Minnesota-mallin hoidossa pohjana oli 12 askeleen ohjelma, jossa korostettiin kolmea
ensimmäistä askelta. Julkinen hoito oli osin lääkehoidollista. Minnesota-malli
antoi hieman pysyvämpiä toipumistuloksia täysraittiudella mitattuna, mutta oli
kalliimpaa kuin perinteinen hoito.
Ruotsissa Minnesota-malliin pohjautuvaa hoitoa ovat tutkineet esimerkiksi
Stenius (1991) ja Bodin (2006). Bodin teki väitöskirjatyön erään yksityisen Minnesota-mallia soveltavan hoitolaitoksen toiminnan tuloksellisuudesta (N=244).
Hoitoon tulleet olivat joko vaikeasti päihderiippuvaisia tai kohtuukäyttäjiä. Tutkimuksen kohteena oli hoidon jälkeinen päihteiden käyttö ja päihteiden vaikutus
elämän eri alueilla. Jatkohoito tapahtui AA-ryhmissä. Merkittävää parannusta
havaittiin perhesuhteissa, fyysisessä ja psyykkisessä terveydessä. Vuoden jälkeisessä kontrollissa 174 asiakkaasta 31 % kertoi olevansa raittiina ja 68,4 % ilmoitti
heidän elämänsä parantuneen huomattavasti tai osittain. Kahden vuoden jälkeen
asiakkaista 19 % kertoi edelleen säilyttäneen raittiin elämäntavan. (Bodin 2006,
Santala 2008: 32). Bodinin väitös on etupäässä sosiologinen ja hänen kysymyksenasettelunsa poikkeaa varsin paljon omasta tutkimuksestani. Käsittääkseni raportoimamme tutkimustulokset eivät ole vertailukelpoiset muutoin kuin, että potilaan oma halu parantua ensimmäisen hoitovuoden aikana (päihteistä pidättäytyminen ja jatkohoitoon sitoutuminen) ovat pidemmän päälle lopputuloksen kannalta ratkaisevia tekijöitä.
Suomessa Keso (1988: 133) vertasi kahden eri hoitomuodon tuloksellisuutta:
Hazeldenin tapaan sovellettua Minnesota-mallin mukaista hoitoa (Kalliola) ja
perinteistä psykiatrista laitoshoitoa (Järvenpää). Potilaat (n=141) satunnaistettiin
näihin kahteen ryhmään ja seurantaa tehtiin kahden kuukauden välein vuoden
ajan hoidosta lähdön jälkeen. Noin 70 % asiakkaista joi molemmissa hoidoissa
kahden ensimmäisen kuukauden aikana. Tulos oli samantapainen seuraavilla tarkastuskerroilla, mutta 10–12 kuukauden välillä perinteisen hoidon käyneiden
tulos heikentyi. Hazelden-tyyppisessä hoidossa vuoden jälkeen tulos oli 14 %:lla
täysraittiutta vuoden ajan ja perinteisessä 2 %:lla. Samaa tutkimusta käsittelevät
tarkemmin yhdessä Keso ja Salaspuro (1990). He pitivät hoitopaikkojen tuloksellisuuden eroa tilastollisesti merkittävänä (p<0,05; ks. myös Ekholm 2003: 240).
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Stinchfield ja Owen (1998) suhtautuvat kriittisesti näihin tutkimustuloksiin 18 .
Airaksisen (2001) mukaan vuonna 1998 Kalliolan Klinikoiden aloittaman pidennetyn Myllyhoidon projektin kaikista hoidon aloittaneista 54 % ja läpikäyneistä
85 % eli ilman päihteitä vuoden 2001 alussa. Niemisen (2002) tutkimuksessa
35 % Kalliolan klinikoiden avohoito- ja laitoshoitopotilaista oli yhtämittaisesti
ollut raittiina puolen vuoden ajan hoidon jälkeen. Halmeen seurantatutkimuksessa
(2003) kyselyyn vastanneista samojen klinikoiden potilaista oli 49 % ollut raittiina hoidon päättymisen jälkeen puoli vuotta.
Tämä tutkimus painottaa lähinnä Lapuan Minnesota-hoidossa olleiden toipumisprosessin luonnetta, joten painopiste ei ole raittiuden saavuttaneiden prosenttiosuuksissa. Pohdintaan liittyvässä luvussa 9.2.1 tarkastellaan lähemmin
Minnesota-mallia soveltavan Hazeldenin tuloksellisuuteen liittyvää tutkimusta ja
samalla lyhyesti myös Minnesota-hoidon tuloksellisuutta.

18

Stinchfield ja Owen (1998) toteavat kuitenkin: ”However, the main conclusion from the Keso and
Salaspuro study should have been that neither treatment was very effective at achieving client abstinence, although the Hazelden-type treatment was somewhat more effective than the traditional treatment.”
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4 Minnesota-malli ja Lapuan Minnesota-hoito
mallin toteuttajana
Olen edellä useassa yhteydessä viitannut Minnesota-malliin ja Minnesotahoitoon. Käyn seuraavassa läpi yksityiskohtaisemmin Minnesota-mallin syntyä
alkuperäiseen hoidolliseen tiedeyhteisöön ja Lapuan Minnesota-hoidon toiminnan
perusteita ja hoidon toteutusta. Minnesota-mallin syntyhistoria vaatii jo aiemmin
syntyneen Anonyymit Alkoholistit -liikkeen toiminnan tarkastelua (Luku 3.5).
Seuraavassa on lyhyt katsaus sen toiminnan perusteisiin, lähinnä 12 askeleeseen.
AA-liike Minnesota-hoitomallin taustana
Seuraava lainaus kertoo tiivistäen AA-liikkeen (Nimettömät Alkoholistit eli Alcoholics Anonymous) tavan toimia (Suomen AA-kustannus ry (2013)):
”AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä
auttaa toisiaan selviämään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus
on halu lopettaa juominen. AA:ssa ei ole mitään velvoitteita eikä jäsenmaksuja; toimimme omavaraisina omien vapaaehtoisten avustusten pohjalta. AA ei
ole liittoutunut minkään aatteellisen, uskonnollisen tai poliittisen suuntauksen, järjestön tai laitoksen kanssa. Se ei myöskään halua ottaa kantaa mihinkään kiistakysymykseen eikä asettua enempää puolustamaan kuin vastustamaan mitään. Ainoa päämäärämme on pysyä raittiina ja auttaa toisia alkoholisteja saavuttamaan raittius.”
AA-ryhmän keskeinen ajatus on yhdessä toipuminen toisten toipuvien alkoholistien kanssa. Sen keskeisen perustan muodostavat 12 askelta, jotka ovat ehdotuksia, eivät vaatimuksia. Askelten tavoittelu on AA:n jäsenten uudenlaisen elämän
perusta. (Kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnettä 1997: 5–10.)
Ensimmäinen askel: Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja
että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.
Toinen askel19: Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme.

19
Narkomaanien NN-ryhmän toisen askeleen loppuosa kuuluu: ”…..voisi palauttaa mielemme terveyden.” (Nimettömät Narkomaanit 2003: 24.)
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Kolmas askel: Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan – sellaisena kuin Hänet käsitimme.
Neljäs askel: Suoritimme perusteellisen ja rehellisen moraalisen itsetutkistelun.
Viides askel: Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle,
itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle.
Kuudes askel: Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä
luonteemme heikkoudet.
Seitsemäs askel: Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavuutemme.
Kahdeksas askel: Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia.
Yhdeksäs askel: Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain
mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita.
Kymmenes askel: Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä, myönsimme sen heti.
Yhdestoista askel: Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään
tietoista yhteyttämme Jumalaan sellaisena kuin Hänet käsitimme rukoillen ainoastaan tietoa Hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen.
Kahdestoista askel: Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme.
AA:n 12-askeleen hengellinen luonne näkyy seitsemässä eri askeleessa: toinen, kolmas, viides, kuudes, seitsemäs, yhdestoista ja kahdestoista askel. Toisessa
askeleessa otetaan mukaan jokin itseämme suurempi voima, jota kolmannessa
kutsutaan Jumalaksi ja jonka jokainen voi käsittää omalla tavallaan. Hengellinen
lataus tiivistyy kolmannen askeleen selityksen lopussa olevaan Tyyneysrukoukseen (Kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnettä 1997: 45):
”Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa,
rohkeutta muuttaa mitkä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan.” (Lihavointi tutkijan)
Vaikka monet alkoholistit löysivät raittiuden AA:n avulla, tämä liike oli aluksi
hyljeksitty ja torjuttu (Anderson 1981: 5). Syy tähän oli yksinkertainen ja johtui
ajankohdasta. Ammattimaisten käyttäytymistieteiden tutkijoiden mielestä AA oli
aivan liian yksinkertainen selitysmalleiltaan ja sitä paitsi se oli ”vääränlainen”
selitysmalli. Lisäksi ajateltiin, että alkoholismi oli oire jostain isommasta psykiatrisesta ongelmasta tai persoonallisuushäiriöstä. Kirkon johtajat olivat viileitä
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AA:ta kohtaan. Heille AA edusti jotain kilpailevaa uskontokuntaa. Suuri yleisö
torjui AA:n joko välinpitämättömyyttään tai syvästi halveksien. Aika tällaisen
itseavun ymmärtämiselle ei ollut vielä kypsä. Jopa itse alkoholistit hyljeksivät
AA:ta. Kuka haluaisi seurustella juoppojen ja sellaisten kanssa, jotka myönsivät,
että he eivät hallinneet alkoholikäyttöään (vrt. ensimmäinen askel). AA:lla oli
kuitenkin suuri merkitys Minnesota-mallin syntyyn. (emt. 5–6.)
Minnesota-mallin synty
Psykologi Daniel J. Anderson kertoo laajasti hoitomallin syntyhistoriasta (Anderson 1981). Hän toimi aluksi psykologina USA:n Minnesotan osavaltiossa Willmarin valtionsairaalassa ja siirtyi sitten toimimaan Hazeldenin kuntoutuskeskuksessa. Anderson on yksi johtavista uranuurtajista moniammatillisessa alkoholistien hoitotyössä. Paitsi klinikkansa esimiehenä hän on luennoinut alkoholitutkijoille yli 20 vuotta. Seuraava aineisto pohjautuu hyvin tarkasti Andersonin
esittämään katsaukseen hoidon syntyhistoriasta.
Toisen maailmansodan jälkeen elettiin voimakasta nousukautta, ja kaikenlaista toimintaa, myös sosiaali- ja terveydenhuoltoa, kehitettiin aktiivisesti sekä henkisellä että aineellisella tasolla. Tämä kehittämisinto ulottui myös päihdehuoltoon.
Runsaasti kustannuksia aiheuttanut ja paljon inhimillistä kärsimystä tuottanut
alkoholismi ja erityisesti huumaavien lääkkeiden väärinkäyttö käynnistivät Minnesotassa kolmessa eri hoitolaitoksessa vuosina 1948–1950 toisistaan riippumattomat päihdepotilaiden hoitokokeilut. (Anderson 1981: 6.) Näille hoitopaikoille
yhteistä oli se, että niissä uudenlaisen toiminnan käynnistäjinä olivat itse raitistuneet, aktiiviset Nimettömien Alkoholistien jäsenet. He tulivat muiden muassa
Willmarin valtionsairaalaan vapaaehtoisesti hoitamaan suljetuilla osastoilla hoidossa olevia päihdepotilaita. Willmarissa oli jo virinnyt pyrkimys saada päihdepotilaat pois varsinaisten psykiatristen potilaiden joukosta. Nämä vapaaehtoistyöntekijät työskentelivät aluksi aputyöntekijöinä vakinaisen väen ohella. Ei kestänyt
kuin muutama vuosi, kun nämä vapaaehtoistyöntekijät palkattiin yhteiskunnan
varoin alkoholineuvojiksi (alcoholic counselor) ja osaksi sairaalan varsinaista
henkilökuntaa. (Emt. 16, 18.) Samanaikaisesti ammattihenkilöstön joukossa oli
herännyt alkoholisteista, alkoholismista ja muistakin päihderiippuvuuksista uudenlaisia ajatuksia. Minnesota-hoitomallille ei siis ole mitään erityistä teoreettista
taustaa. Se on kehitetty spontaanisti AA-liikkeen ajatusten pohjalta. Anderson
(1981: 7–14) kuvasi uudenlaisen hoidon ajatusmallin asteittaista kehittymistä
kahdeksan vaiheen kautta. Seuraavassa ovat vaiheiden tiivistelmät.
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1. Alussa tehtiin kysymys: ”Onko alkoholismi olemassa ja voidaanko sitä
tunnistaa?” Tulee muistaa, että tuohon aikaan ihmiset eivät lainkaan ”nähneet
alkoholisteja”. Oli täysin vierasta ajatella, että muut kuin rappioalkoholistit sairastaisivat tällaista sairautta. Myöskään ammattilaiset eivät juurikaan nähneet alkoholisteja, ja jos sellainen tuli vastaan, ajateltiin, että hänellä täytyi olla jokin muu
sairaus, jolla tilannetta voidaan nimittää. Willmarissa ammattilaiset alkoivat hakea
vastausta näihin ongelmiin alkamalla seurata potilaita säännöllisesti. Johtopäätöksenä oli: Alkoholismi on olemassa. Oireet ja löydökset olivat havaittavissa
useammillekin harjaantuneille työntekijöille. Opastuksen kautta jopa potilaat itse
oppivat tunnistamaan oman sairaalloisen tilansa. Alkuvaiheessa henkilökuntaa oli
vaikea saada yhteisymmärrykseen siitä, että huolimatta potilaiden erilaisista yhteiskunnallisista asemista ja luonteenpiirteistä, heillä saattoi olla sama ongelma,
alkoholismi. Oireet ja havainnot olivat samanlaiset riippumatta potilaiden sosiaalisesta tai kulttuurisesta taustasta. Vähitellen opittiin ymmärtämään, että vaikka
potilaat joivat eri tavoilla, olivat persoonallisuudeltaan erilaisia ja lähtöisin eri
sosiaaliluokista, aina he joivat liiaksi, aiheuttivat harmia ja jatkoivat samaa rataa
vuosikaudet. Potilaat oppivat selittelemän monin tavoin juomisen heille aiheuttamia ongelmia. (Emt. 7–8.)
2. Seuraava, suurempi kysymys oli, että kun alkoholismi kerran on olemassa,
onko se itsenäinen sairaus. Merkittävä oli se tosiasia, että potilaat jatkoivat juomistaan vuosikausia vaikka se aiheutti heille pelkästään vahinkoa. Ymmärrettiin,
että alkoholisteilla oli patologinen tarve jatkaa juomista ja he olivat jollakin tavoin menettäneet kontrollinsa päihteestä nauttimiseen. Tämä krooninen epätarkoituksenmukainen käytösmalli oli viimeinen syy, joka opetti pitämään alkoholismia
sairautena. Koska tämä käytösmalli näytti olevan hyvin stereotyyppinen ja potilaasta toiseen toistuva, katsottiin, että kyseessä on tahaton reaktio, josta puuttuu
tahdonalaisen toiminnan hallinta. Se että juomisen kontrolli oli menetetty ja patologinen riippuvuus alkoholista jatkui huolimatta sen haitallisuudesta, todisti lopulta, että alkoholismi on todellakin sairaus. (Emt. 8–9.)
3. Vaikka tuolloin ei ollut selvää yhteyttä alkoholismin ja minkään tunnetun
fyysisen tai psykiatrisen sairauden välillä, otettiin sellainen kanta, että jos alkoholismin sanotaan olevan sairaus, potilas ei ole itse syypää omaan sairauteensa.
Tästä ajattelutavan muutoksesta oli tärkeä terapeuttinen seuraus. Enää ei voitu
ylläpitää sellaista asennetta, että alkoholistit olisivat itse aiheuttaneet oman sairautensa. Alkoholismi ei ollut potilaan omaa syytä, eikä häntä voitu siitä enää moittia, ja tämä asia tuli tiedostaa myös hoidossa. Tiivistäen: Alkoholismi sairautena
ei ole kenenkään syytä. (Emt. 9.)
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4. Toinen sovellus sairauskäsitteestä oli se, että ilmiön esiintymismuotoja
alettiin ymmärtää. Jopa satunnainen havainnoitsija saattoi oivaltaa kroonisen
alkoholismin aiheuttamat toimintojen vääristymät, jotka johtuivat alkoholismin
eri vaiheista. Alkoholismin seuraukset pitivät sisällään erilaisia fyysisiä, psykologisia, sosiaalisia ja hengellisiä tai henkisiä ongelmia. Vähitellen yrityksen ja erehdysten kautta huomattiin, että mitään näistä seuraamuksista ei voitu jättää huomiotta. Jos alkoholistilta korjattiin vakava psyykkinen ongelma tai saatettiin kuntoon hänen sosiaalinen tai fyysinen ongelmansa, kaikki menetettiin koska addiktiivinen juominen jatkui. Tämä toimi myös päinvastoin. Jos potilas saatiin realistisesti ja rehellisesti ymmärtämään alkoholisminsa, mutta mitään ei tehty muiden
välittömästi päällekaatuvien ongelmien suhteen, kaikki menetettiin koska nämä
demoralisoivat asiat laukaisivat vain kahta pahemman juomisen. Tiivistäen: Alkoholismi on monivaiheinen sairaus. (Emt. 9–10.)
5. Kokemuksesta opittiin, että vaikka hoidossa oleva alkoholisti saattoi tarvita
monenlaista apua, juuri itse alkoholismi oli ensisijainen asia, joka piti saada hoidetuksi. Esiin tullut käsitys siitä, että alkoholismi on (ulkoisista syistä) riippumaton, itsenäinen ja krooninen sairaus, oli erittäin tärkeä. Se tarkoitti, että alkoholismia oli hoidettava primaarisenä perustilanteena eikä minään muuna. Tämä oli
radikaali näkemys tuohon aikaan varsinkin ammattilaisille. He olivat tottuneet
hoitamaan alkoholismia vain oireena jostain muusta (psykiatrisesta) perussairaudesta. Tiivistäen: Alkoholismi on krooninen perussairaus. (Emt. 10–11.)
6. Tuohon aikaan perusolettamuksena oli, että alkoholistin täytyi olla motivoitunut hoitoon, jotta häntä voitaisiin auttaa. AA:n jäsenet ja myös tuon ajan
ammattilaiset toistivat käsitystä, että alkoholistin piti vajota ”pohjalle”20, ennen
kuin hän suostuu hoitoon ja hyväksyy tilanteensa olemassaolon. Esitettiin lukuisia
teorioita siitä, miten löytää ”motivoituneita” alkoholisteja hoidon piiriin ja kuinka
kyettäisiin poissulkemaan motivoitumattomat. Koska vain harvat Willmariin hakeutuneista potilaista aluksi todella halusivat hoitoa, tämä ajattelu leimasi työryhmän toimintaa 1950-luvun puoliväliin asti. Sitten tehtiin mullistava havainto.
Willmarin valtionsairaala teki alkoholisteille Minnesotan alueella ensimmäisiä
hoidon tuloksellisuuteen liittyviä potilasseurantatutkimuksia. (Rossi ym. 1960,
1963.) Vaikka toipumisluvut olivat keskinkertaisia liikkuen 27 %:n ja 34 %:n
välillä, niin eräs havainto oli erittäin tärkeä. Tuomioistuimen passittamat potilaat

20

AA:n ensimmäisen askeleen selityksessä viitataan kunkin henkilökohtaiseen ”pohjakosketukseen”
seuraavasti: ”Miksi kiven kovaa vaadimme, että jokaisen aa-laisen on vajottava pohjaan, siis sille
tasolle, jota alemmaksi ei tahdo enää mennä.” (Kaksitoista askelta ja kaksitoista perinnettä 1997: 26)
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selviytyivät yhtä hyvin kuin vapaaehtoisesti hoitoon hakeutunet potilaat. Tästä
havainnosta tehtiin se johtopäätös, että lähes kaikki potilaat olivat aluksi lukkiutuneet omaan vastarintaansa eivätkä halunneet ensin myöntää alkoholismiaan.
Katsottiin, että tämä kieltomekanismi oli oire itse sairaudesta ja täysin riippumaton siitä, tuliko potilas hoitoon pakolla vai vapaaehtoisesti. Kun asioita tutkittiin
tarkemmin, ilmeni, että ”vapaaehtoiset” eivät olleetkaan todella vapaaehtoisia.
Heidät oli painostanut hoitoon yksi jos toinenkin sosiaalinen syy. Tästä tehtiin se
johtopäätös, että myös kieltäminen ja hoidon vastustus saatiin hoidetuksi yhtä
hyvin riippumatta potilaan vapaaehtoisuudesta. Tämä sama alkuvaiheen hoitomotivaatioon liittyvä havainto on todettu myöhemmin muissakin tutkimuksissa
(Laundergan ym. 1979). Tiivistäen: Alkuvaiheen motivaatio hoitoon ei vaikuttanut
hoidon lopputulokseen. (Emt. 11–12.)
7. Huomattiin, että alkoholismin hoitotulokset olivat riippumattomia potilaiden motivaatiosta. Tällöin oletettiin, että yhteiskunta voisi hyödyntää tätä havaintoa. Oletus oli kuitenkin väärä. Huomattiin nopeasti, että alkoholistit eivät olleet
ainoita jotka kielsivät alkoholisminsa ja vastustivat ilmiön olemassaoloa. Suurin
osa yhteiskuntaa ei ottanut lainkaan huomioon alkoholismin oireita, ja vallalla oli
taipumus kieltää tilanteen olemassaolo käyttäen samanlaisia perusteita kuin alkoholistit itse. Oivallettiin, että alkoholisteja ei saada motivoitua hoitoon ilman laaja-alaista opetusohjelmaa, mutta tämän ohjelman tuli alkaa yhteisöstä. Alettiin
kehittää erityisiä opetus- ja tiedotusohjelmia yhteiskunnan tarpeisiin. Ryhmät
toimivat lähinnä perheissä ja työpaikoilla suorassa kontaktissa ihmisten kanssa.
Heitä autettiin tulemaan tietoisiksi kulttuurin vaikutuksista asenteisiin ja havaitsemaan merkkejä, joiden perusteella alkoholisteja voitaisiin ohjata ja painostaa
hoitoon jo tilanteen varhaisemmassa vaiheessa. Ilman perheiden ja ystävien mukaantuloa, ilman heidän huomioitaan, ymmärrystään ja väliintuloaan suurinta
osaa alkoholisteista olisi mahdotonta motivoida hakeutumaan hoitoon. Tiivistäen:
Valistustyö alkoholismista on aloitettava yhteiskunnasta. (Emt. 12–13.)
8. Willmarin valtionsairaalassa tehtiin perustavaa laatua oleva havainto, joka
nimettiin ”kemialliseksi riippuvuudeksi”. Sairaalassa hoidettiin rutiininomaisesti
sekä alkoholismia että huumeriippuvuuksia. 1950-luvun lopulla kaikki pioneerityötä tehneet alkoholismin hoitolaitokset kohtasivat yhä enemmän ”kaksoisaddikteja”. Naiset osoittautuivat haitallisen riippuvaisiksi alkoholista, mutta erityisesti
myös tietyistä reseptilääkkeistä. Vähitellen termi kemiallinen riippuvuus saavutti
yleisen hyväksynnän. Termi kuvastaa sitä tosiasiaa, että monet ihmiset ovat riippuvaisia useista eri aineista, joko yhtäaikaisesti tai aineesta toiseen siirtyen, ja
kokevat sen vuoksi haitallisia seurauksia. Hoidon perusteet ovat yhteiset niin
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alkoholismissa kuin muissakin kemiallisissa riippuvuuksissa. Itse asiassa addiktiolle alttiit ihmiset ovat herkkiä monille erilaisille mieleen vaikuttaville aineille.
(Emt. 13–14.)
Yhteistyössä ammattihenkilökunnan ja omasta alkoholismistaan toipuneiden
alkoholistineuvojien kanssa kehitettiin 1950-luvulla edellä olevalta pohjalta kokonaisvaltainen, moniammatillinen hoitomalli, jossa potilaskohtaiseen päätöksentekoon ja hoitoprosessiin osallistuivat kaikki työntekijät lääkäreistä psykologeihin, sosiaalityöntekijöihin, hoitohenkilökuntaan sekä vapaaehtoistyöntekijöihin ja
alkoholistineuvojiin. Työryhmässä oli mukana myös pappi. Merkittävää oli, että
raitistuneista AA:n jäsenistä tuli tärkein työntekijäryhmä potilaiden arkipäivän
kontakteihin, henkilökohtaisiin kohtaamisiin, neuvonantajiksi ja tukihenkilöiksi.
(Anderson 1981: 18.)
Noin 10 vuoden aikana potilaskohtaiset hoitoprosessit vakiintuivat tietynlaiseen kaavamaiseen muotoon, jossa potilas kulki omaa toipumislatuaan sekä yksilökohtaisessa ohjelmassa että kaikille yhteisissä, mutta myös pakollisissa, luentoja ryhmätyöohjelmissa. Silti tärkeimmäksi yksittäiseksi terapiamuodoksi muotoutuivat Willmarin ammattilaistenkin yllätykseksi potilaiden omat spontaanit vertaisryhmät. Siellä potilaat avautuivat ongelmistaan, saivat neuvoja toisiltaan ja
opastusta siitä, keiden ammattilaisten puoleen heidän oli syytä milloinkin kääntyä. Tämä itsehoitoperiaate ei tietenkään poissulkenut sitä, että kaikki toiminta oli
ammatti-ihmisten valvonnassa ja tapahtui turvallisesti valvotuissa tiloissa. Potilaiden sisäänotoista varsinaisen katkaisuhoidon jälkeen, hoito-ohjelmasta sekä
yksilöllisistä erityistarpeista ja kotiuttamisprosessista päätettiin aina yhdessä koko
hoitoryhmän kesken. Alun ristiriitaisuuksien jälkeen kukin oppi toisten ajatusmallit ja sai ammatillista kokemusta toisilta. Työskentelyote yhtenäistyi, ja potilaat saatiin hyvässä yhteisymmärryksessä ohjatuiksi koteihinsa, työpaikoilleen ja
tarpeen vaatiessa puolivälinkoteihin tai jatkoterapioihin. (Emt. 23.) Niille potilaille jotka halusivat seurata aktiivisesti AA:n askelia jo hoito-ohjelman aikana, järjestettiin erityispalvelua niin, että he saattoivat saavuttaa neljännen ja viidennen
askeleen AA:n ohjelmasta. Viides askel otettiin papin kanssa. (Emt. 25.)
Korostettakoon vielä, että Nimettömien Alkoholistien rooli toiminnan käynnistäjinä ja jatkohoidon ylläpitäjinä on ollut hyvin keskeinen. Anderson (1981:
29–30) pitää tärkeimpänä osatekijänä AA:n filosofian onnistunutta integrointia
ammatilliseen hoito-ohjelmaan. Hänen mielestä kaikkein keskeisin elementti
hoito-ohjelmassa on tarjota potilaille mahdollisuus tavata, oppia ja kasvaa pienten, epämuodollisten vertaisryhmien olosuhteissa. Tämä yhteinen samaistuminen
vuorostaan näyttää pohjautuvan inhimillisen rajallisuuden oivaltamiseen ja hy67

väksymiseen. Se on lähtöisin siitä keskinäisestä kokemuksesta, että potilaat löytävät voimiensa kasvamisen ja avun toisilta potilailta ja auttavat vuorostaan itse
toisia alkoholisteja. Tri Ernest Kurtz kirjassaan AA:n perustamisesta toteaa: AA:n
perusta on ”jaettu rehellisyys, jossa avoimesti tunnustetaan keskinäinen haavoittuvaisuus.” (Kurtz 1979: 249).
Alkanutta kehitystä tuki Yhdysvaltojen kongressin lainsäädäntö vuodelta
1970, joka koski osavaltioiden velvoitetta huolehtia alkoholistien ja narkomaanien hoidosta ja kuntoutuksesta. Laki poisti juopumuksen kriminalisoimisen ja
päinvastoin velvoitti sairaaloita järjestämään potilaille hoitoa. 1970-luvulla asiaa
tarkensivat Amerikan Sairaalaliitto ja Amerikan Lääkäriliitto omilla ohjeillaan.
Sairaalat kautta maan alkoivat ottaa juopuneita hoitoonsa. (Anderson 1981: 34.)
Millaisia hoitotuloksia saatiin aikaan? Hoitomalli pyrkii korottamaan potilaan
henkiset voimavarat hänen alkoholisminsa yläpuolelle. Tavoitteena ei ole pelkkä
raittius vaan sen mukanaan tuoma parempi elämä. (Anderson 1981: 28.) Hoidon
tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta tehtiin useitakin tutkimuksia. Hoidon aloittaneista potilaista 15 % keskeytti hoidon jossakin vaiheessa. Loput 85 % menestyivät niin, että hyvä tai erinomainen hoitotulos 1–2 vuoden kuluttua hoidosta oli
60–70 %:lla. Kokonaisuudessaan arvioitiin varovaisesti, että hoidon aloittaneista
hyvän tai erinomaisen tuloksen saavutti 55 % potilaista, eli hieman yli joka toinen
toipui päihderiippuvuudestaan. (Anderson 1981; 28.) Nämä tulokset osoittautuvat
mielenkiintoisiksi tämän tutkimuksen toipumisen tuloksellisuutta tarkasteltaessa
(Luku 9.2.1). Anderson käyttää edellä esitetystä hoitomallista nimikettä The
Comprehensive Alcoholism Treatment Model. (Anderson 1981: 39.)
Minnesota-malli ihmisen voimavaroihin nojaava koulutusohjelma
Minnesota-malli on enemmän ihmisen voimavaroihin luottava koulutusohjelma
kuin terapiamuoto (Ekholmin 2003a: 237). Tiivistän seuraavassa lyhyesti tämän
tutkimuksen kannalta Minnesota-mallin kuvauksen ja keskeiset tavoitteet Ekholmin (emt. 237) mukaisesti. Näin saadaan mukaan suomalainen näkökulma. Mallin
taustalla on moniammatillinen osaaminen, terveet elämäntavat ja Nimettömien
Alkoholistien kehittelemä 12 askeleen toipumisohjelma toipumiskokemuksineen.
Mallin kantavia ajatuksia ovat (kursivointi omani):
1.
2.
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Päihderiippuvuus on sairaus, ja siihen sairastuneita henkilöitä tulee hoitaa
kaikin käytettävissä olevin voimavaroin.
Päihderiippuvaisia tulee kohdella tasavertaisina ihmisinä.

3.
4.

Hoidon tulee olla kokonaisvaltaista eli sen tulee tukea toipumista fyysisesti,
psyykkisesti, sosiaalisesti ja hengellisesti.
Tavoitteena on päihteettömyys ja luova elämäntapa.

Ekholm (2003a: 236) käsittelee kohtia 3 ja 4 yhtenä, mutta mielestäni kohta 4
muodostaa perustavaa laatua olevan kulmakiven koko lopputuloksen kannalta.
Erityisesti ajatus luovasta elämäntavasta on motivoiva jo ajatuksen tasolla. Luovuus on tässä lähinnä tulevaisuuteen katsovaa elämäntapaa. Pelkkä päihteettömyys ei ole päätavoite, vaan välitavoite, ponnistuspohja matkalla kohti laadukasta
tulevaisuuteen katsovaa elämäntapaa. Tavoitteessa näkyvät luvussa 2.4.3 esitettyjen toipumismäärittelyjen piirteet.
Työotteen taustalla ovat edellä luvussa 4.2 esitetyt kahdeksan johtavaa periaatetta (Anderson 1981: 7–14). Olen numeroinut nämä merkinnöillä M1–M8, koska
ne toimivat tässä tutkimuksessa Minnesota-mallin eräänlaisina ”lähtöaksioomina”. Mallin aksioomat käsittelevät alkoholismia, mutta ovat sovellettavissa muihinkin päihderiippuvuuksiin. Viisi ensimmäistä aksioomaa M1–M5 on lainattu
suoraan Ekholmin (2003a: 236–237) mukaan (lihavointi ja kursivointi tutkijan).
Aksioomissa M6–M8 on hivenen poikkeavuutta.
M1. Alkoholismi on olemassa. Tila on tunnistettavissa kliinisesti. Mitä aikaisemmin riippuvuus havaitaan, sitä aikaisemmin käynnistyvät myös hoito ja toipuminen. Pitkään jatkuva juominen johtaa elämän hallinnan täydelliseen menettämiseen.
M2. Alkoholismi on sairaus. Erilaisista persoonallisuustekijöistä, sosiaalisista taustoista ja juomistavoista riippumatta alkoholisteille on yhteistä se, että he
jatkavat juomista huolimatta siitä, miten vakavia vaikeuksia käytöstä heille aiheutuu. Patologinen alkoholiriippuvuus ei ole henkilön hallittavissa.
M3. Alkoholismi ei ole kenenkään syy. Yksilön ja lähiyhteisön syyttely ei
johda toipumiseen. Kun alkoholismia ei pidetä moraalisena ongelmana, vaan sairautena, henkilön on mahdollista kohdata, myöntää ja hyväksyä tilanteensa.
M4. Alkoholismi on monivaiheinen sairaus. Pakonomaiseen juomiseen liittyvät fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset vaikeudet yhdessä juomisen
hallitsemattomuuden kanssa muodostavat aikaa myöten monivaiheisen ja moniulotteisen kokonaisuuden. Alkoholismin kompleksisuus edellyttää ihmisen kaikkien olemuspuolien yhtäaikaista huomioon ottamista.
M5. Alkoholismi on krooninen ja primaarinen sairaus. Huolimatta sairauden moniulotteisuudesta on alkoholiriippuvuuden oltava hoidon ensisijainen kohde. Kyseessä ei ole oire jostakin muusta, vaan itsenäinen sairaus.
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M6. Potilaan motivoituneisuus hoitoon tulemisen hetkellä ei ennusta hoidon tulosta. Kysymys on siitä, miten on mahdollista auttaa ihmistä, joka ei halua
apua. Ongelman olemassaolon kieltäminen on alkoholismille tyypillinen oire.
Hoitoon ohjatut toipuvat tai ovat toipumatta yhtä lailla ja jopa paremmin kuin
vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuneet. Moni näennäisesti vapaaehtoisesti hakeutunut on itse asiassa hoidossa kuitenkin olosuhteiden pakottamana. Hoidon keskeinen tehtävä on motivoida raittiuteen ja kroonisen sairauden itsenäiseen hoitamiseen. (Lapuan Minnesota-hoidossa potilaat kokevat pääsääntöisesti jo ensimmäisen hoitoviikon aikana sen, että jäävätkö he hoitoon vai lähtevätkö pois. Perushoidon keskeyttäneitä on noin 15 %.)
M7. Alkoholismiin liittyvä tiedottaminen, koulutus ja havahduttaminen
tulee käynnistää yhteisöissä ja koko yhteiskunnassa. Usein läheiset ja jopa
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisetkaan eivät tunnista alkoholistin oireita
ja käyttäytymistä sen varhaisvaiheessa Kun alkoholisti lisäksi kieltää tilanteensa,
ajaudutaan väistämättä sairauden myöhäisiin vaiheisiin, jolloin haitat ovat yksilölle, läheisille, yhteisölle ja koko yhteiskunnalle huomattavat. Ongelman kielto
koskettaa yhtä lailla kyseistä ihmistä itseään kuin hänen kanssaan tekemisissä
olevia perheestä työterveyshuoltoon. Läheisyhteisön havahduttamiseksi tarvitaan
koulutusohjelmia. Läheisten tietoisuus alkoholismin luonteesta sekä ymmärrys ja
rohkaisu voivat motivoida päihderiippuvaisenkin hakemaan itselleen apua. Käsite ”läheisriippuvuus” on tehtävä tunnetuksi. Työpaikoilla tulisi tunnistaa alkoholismin varhaisvaiheen merkit ja ohjata potilas ajoissa hoitoon.
M8. Kemiallinen riippuvuus. ”Kemiallinen riippuvuus” tarkoittaa sitä, että
potilaan sairaudenkuva ja hoidon tarve on samanlainen riippumatta siitä onko hän
pelkkä alkoholisti, sekakäyttäjä (lääkkeet) ja/tai, nykykielellä, narkomaani. Heidän ei tule turvautua mihinkään näistä päihdyttävistä aineryhmistä eikä erityisesti
itse-lääkitykseen. Addiktoituneella ihmisellä on taipumus siirtyä yhdestä riippuvuudesta toiseen.
Yhdysvalloissa tehtävän päihdetyön arvioidaan pohjautuvan 90-prosenttisesti
tämän mallin mukaiseen ajattelutapaan (Marlatt 2006). Ehkä kaikkein tunnetuin
on Betty Ford -klinikka. Malli on laajasti käytössä englantia puhuvissa maissa.
Pohjoismaista ensimmäisenä mallin otti käyttöön Islanti, jossa se kattaa yli 70 %
päihdetyöstä. Ruotsiin malli tuotiin 1983–1984. Siellä on useita Minnesota-mallia
toteuttavia itsenäisiä ja sairaaloiden yhteydessä toimivia hoito-ohjelmia. Sen arvioidaankin olevan siellä pääasiallisena hoitomuotona 25 %:lla riippuvuushoitolaitoksista. (Bodin 2006, Ekholm 2003a: 240–241.) Toiminta painottuu lähinnä yksityisten toimijoiden varaan. (Stenius 1994.)
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Minnesota-malli määrittää päihdetyön peruslähtökohdat ja toimintaperiaatteet, mutta ei hoito-ohjelmien yksityiskohtaisia sisältöjä (Ekholm 2003a:
235). Mallia soveltava hoitopaikka laatii omat sisältönsä painottaen ja käyttäen
mallin periaatteita vaihtelevin vahvuusastein. Suomeen mallin toi 1980-luvun
alussa Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkija Toivo Pöysä. Minnesotamallin suomenkieliseksi nimeksi tuli melko yleisessä käytössä oleva Myllyhoito.
(Ekholm 2003a: 235, 240.) Ekholm (2003a: 241) luettelee useita Suomessa Minnesota-mallin mukaista lähestymistapaa soveltaviksi hoitopaikoiksi Kalliolan
Nurmijärven ja Kiskon klinikat sekä Pasilan avohoitoyksikön, Ojutkangas klinikan Helsingissä, Kankaanpään A-kodin osaston, Lastu-palvelut Tampereella ja
Jyränkölän Avomyllyn Heinolassa.
Suomessa on vanhat jo sodanjälkeisen ajan peruja olevat päihdehuollon tutkimusperinteet ja tälle tutkimusalueelle on nimetty omia professuurejakin. Sellaista yksittäisiin potilaisiin kohdistuvaa kokonaisvaltaista moniammatillista yhteistyötä, mitä Minnesotan hoitomallissa kuvataan, ei kuitenkaan näytä hahmottuvan kuin satunnaisesti. Tässä tutkimuksessa mukana olleet potilaat ja läheiset ovat
saaneet terapiansa Lapualla toimivan Minnesota-hoidon toimintamallin mukaisesti. Suomessa tämä hoito rinnastetaan samalla tavalla vapaaehtoistoimintaan pohjautuviin hoitolaitoksiin kuin esimerkiksi AA-liike. Tämä hoitoyksikkö mainitaan
Päihdelääketieteen vuoden 1997 painoksessa, mutta jostain syystä se on jäänyt
pois vuoden 2003 painoksesta.
Minnesota-hoito Lapualla
Yksi laajasti Minnesota-mallia soveltava hoitoyksikkö Suomessa on Lapualla
toimiva Minnesota-Hoito Oy.21 Hoidon perusti vuonna 1992 yksityishenkilö, joka
itse on Minnesota-mallin mukaisella hoidolla toipunut alkoholisti. Ensimmäiset
potilaat otettiin hoitoon vuonna 1993.22 Hoito jakautuu perushoitoon, siihen liittyvään läheisviikonloppuun ja jatkohoitoon (Luvut 4.4.2–4.4.4). Perehdytään
aluksi Minnesota-hoidon toipumissuunnitelman perusteisiin ja hoidossa käytettävään terapiaan. Lapualla toteutettava hoito-ohjelma poikkeaa yksityiskohdissa

21

Kyseisen hoitopaikan virallinen nimi on Minnesota-Hoito Oy. Tässä tutkimuksessa viittaamme
tähän Lapuan Minnesota-hoitona tai lyhyemmin Minnesota-hoitona.
22
Tässä esitetyn aineiston olen koonnut ja muokannut soveltaen etupäässä Minnesota-hoidon omia
luentomateriaaleja (2009). Pyynnöstäni kyseinen hoitopaikka on väitöskirjan viimeistelyvaiheessa
tarkastanut luvun 4.4 sisällön ja antanut täydentävää tietoa lukua 9.2.1 varten. Hoitopaikka ei ole
pyrkinyt vaikuttamaan tähän tutkimukseen millään muulla tavalla.
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Andersonin esittämästä amerikkalaisesta hoito-ohjelmasta. Erot johtuvat lähinnä
erilaisista yhteiskuntarakenteista ja fyysistä olosuhteista. Koska jokainen hoitolaitos on omanlaisensa, yksittäisiä eroavaisuuksia päiväohjelmassa ei ole tarpeen
eritellä.
Toipumissuunnitelman perusteet ja todellisuusterapia
Lapuan Minnesota-hoito keskittyy alkoholistien, sekakäyttäjien ja läheisriippuvaisten hoitoon. Hoitoon tulevat ovat hoidettavia ”potilaita”, eivät kuntoutettavia ”asiakkaita”. Hoidossa käytössä olevat alkoholismin (ICD-10 diagnoosinumero F10.1 ja F10.2) ja alkoholistin perusmääritelmät ovat:
Alkoholismi on alkuperäinen, krooninen ja parantumaton kuolemaan johtava
sairaus, jolle on luonteenomaista kontrollikyvyn menetys.
Alkoholisti on henkilö, joka sairastaa sairautta nimeltä alkoholismi.
Minnesota-hoidossa painotetaan alkoholismisairauden perinnöllistä luonnetta.
(Käsitys alkoholismin perinnöllisyydestä on tullut alkoholismitutkimuksessa tietoisuuteen vasta 1950-luvun jälkeen.) Hoito keskittyy tyypin 1 alkoholistien hoitoon. Tyypin 2 alkoholistien ja rappioalkoholistien hoitoon lyhyt 4–5 viikkoa
kestävä perushoito ei ole riittävän pitkä aika (Luku 2.2.2). Minnesota-mallin aksioomien M1–M8 ja hoitopaikan luentomateriaalien pohjalta olen tiivistänyt Lapualla toteutettavan alkoholismin ja yleisemmin päihderiippuvuuden hoidolle 12
keskeistä peruspilaria. Tekstit ovat lähes sellaisenaan Minnesota-hoidon luentomonisteista. Useimpien kohtien perässä oleva merkintä (Willmar) merkitsee sitä,
että sisältö vastaa luvussa 4.2 esitettyjä periaatteita.
1. Alkoholismi on keskushermoston kemiallinen riippuvuussairaus. Kemiallisesti riippuvaisen ihmisen aivojen reaktio alkoholiin on laadullisesti erilainen kuin henkilöllä, jolla ei ole kemiallista riippuvuutta. Kyse ei ole määrällisestä
vaan laadullisesta erosta.
2. Kemiallisen riippuvuuden ulkoiset oireet ovat ICD-10-luokituksen
mukaiset. Tyypillisiä oireita ovat kyvyttömyys hallita päihteiden käytön aloittamista, määrää ja lopettamista, sekä ajatusten keskittyminen päihteisiin. Riippuvuuden oireet ja kulku ovat samankaltaiset riippumatta sukupuolesta, sosioekonomisesta asemasta, koulutuksesta tai siviilisäädystä. Alkoholismia esiintyy
kaikissa yhteiskuntaluokissa. (Tämä oli oivallettu jo Willmarissa.)
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3. Alkoholismi on ”ei kenenkään syytä” -sairaus. Yksikään ihminen ei
ryhdy juomaan alkoholia päämääränään tulla alkoholistiksi. Alkoholi on useimmissa kulttuureissa hyväksytty ja sosiaalisessa käytössä oleva aine, joka enemmistölle ei aiheuta mitään ongelmia. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että noin 10 %:lla
käyttäjistä alkoholin käyttö muuttuu karvaiksi tappioiksi. Hekin alkoivat käyttää
alkoholia siinä uskossa, että heillä on samat edellytykset sen käyttöön kuin kellä
tahansa muulla. Heitä kohtasi kuitenkin sairaus nimeltä alkoholismi. Sairaustilan
huomaa vasta sen muuttuessa (tai jo muututtua) vaikea-asteiseksi. Siksi alkoholistin itsensä tai jonkun muun syyttely on hyödytöntä eikä johda hyviin tuloksiin.
Alkoholisti ei ole vastuussa sairastumisestaan, mutta hän on ehdottomasti vastuussa tervehtymisestään. (Willmar)
4. Alkoholismi on perinnöllinen sairaus. Joillakin on perinnöllinen taipumus sairastua alkoholismiin. Maailmanlaajuiset perinnöllisyystutkimukset osoittavat, että genetiikka on tärkein yksittäinen tekijä sille, tuleeko henkilöstä alkoholisti. Lääketiede on löytänyt poikkeavuuksia alkoholismiin taipuvaisten ihmisten
aivojen kemiallisesta toiminnasta.
5. Alkoholismi on monitahoinen sairaus. Alkoholi ja muut riippuvuutta aiheuttavat aineet vaikuttavat ihmisen kaikkiin toimintoihin. Vaikeudet näkyvät
fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja hengellisesti, joten alkoholismisairautta
hoidettaessa on perustana oltava kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Siksi hoidosta
tulee vastata moniammatillisen tiimin, jonka jäsenillä on yhtenevä näkemys alkoholismista. Hoidon ensisijaisena kohteena on päihderiippuvuus, joka on hoitoa
vaativaa kemiallista riippuvuutta. (Willmar)
6. Alkoholismi on krooninen parantumaton sairaus eikä oire jostain
muusta. Alkoholismi on kuitenkin hoidettavissa. Sairauden oireet loppuvat raitistuttaessa, mutta itse sairaus pysyy piilevänä elämän loppuun saakka ja puhkeaa
uudelleen alkoholia nautittaessa. Alkoholismi ei ole seurausta kaltoin kohdellusta
lapsuudesta tai yleensä elämän ongelmista. Ne voivat olla joskus syitä alkoholin
käytön aloittamiseen, mutta ne eivät ole syitä kyvyttömyyteen lopettaa tai rajoittaa käyttöä ongelmien kasvaessa. Alkoholisti ei koskaan kykene palaamaan sosiaaliseen käyttöön. (Willmar)
7. Kieltäminen on raskas osa sairaudesta. Alkoholismi on itsensä kieltävä
sairaus ja alkoholisti voi kieltää tilansa aina kuolemaan asti. Kieltäminen on puolustuskeino juomiselle, josta on tullut hänelle tärkeämpää kuin mistään muusta.
Kieltäminen tapahtuu sekä älyllisesti että tunnepohjaisesti. Alkoholisti ei kykene
tunnistamaan omia oireitaan, ja puolustusmekanismi estää häntä näkemästä tosi73

asioita. Tämä saa hänet valehtelemaan sekä itselleen että muille. Kieltäminen
koskee usein myös alkoholistin läheisiä. (Willmar)
8. Motivaatio hoitoon ei kerro hoitotulosta. Useimmat alkoholistit tulevat
hoitoon ulkoisen motivaation perusteella, kuten perheen painostuksesta, työpaikan vaatimana tai lääkärin ohjaamana. Tällöin he eivät välttämättä pidä itseään
vielä alkoholisteina, vaan ”heistä tulee alkoholisteja” vasta hoidon aikana. Tällaisten alkoholistien ja heti hoitoon motivoituneiden alkoholistien välillä ei ole voitu
osoittaa eroja hoitotuloksen suhteen. Hoidon tehtävä on muuttaa ulkoinen motivaatio sisäiseksi motivaatioksi. (Willmar)
9. Alkoholismi on osa laajempaa päihderiippuvuutta. Alkoholi on mieleen
ja tunteisiin vaikuttava kemiallinen aine. Yhteiskunnassamme vallitsee enenevässä määrin lääkekulttuuri, ja siksi termi alkoholismi ei riitä kertomaan koko totuutta. Alkoholista riippuvaiset ihmiset ulottavat päihderiippuvuuttaan yhä enemmän
myös sellaisiin lääkkeisiin, joilla on samankaltainen mieleen ja tunteisiin vaikuttava vaikutus. Tämä johtaa helposti sekakäyttöön, joka yleistyy koko ajan. Tämän
takia ei puhuta vain alkoholismista vaan päihderiippuvuudesta, joka vaatii hoitoa.
Toipumisen ainoa vaihtoehto on täysin päihteetön elämäntapa, päihdettä ei voi
vaihtaa toiseen. Päihderiippuvaiselle (esimerkiksi alkoholisti) yksikin milligramma keskushermostoon vaikuttavaa lääkettä (esim. Diapam) on päihdettä ja johtaa
väistämättä peruspäihteeseen (esim. alkoholiin). Tavallisimmat rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet kuuluvat bentsodiatsepiinien ryhmään ja näillä lääkeaineilla
on ristitoleranssi alkoholin suhteen tarkoittaen että nämä vahvistavat toinen toisensa vaikutusta. Tällaiset lääkkeet johtavat aina riippuvuuteen, eikä niitä tule
määrätä alkoholiongelmaiselle ihmiselle. Osa kipulääkkeistä on keskushermostoon vaikuttavia morfiinimaisia valmisteita, jotka aiheuttavat samankaltaista riippuvuutta. (Willmar)
10. Alkoholismi on perhesairaus ja läheisten toipumisen tulee olla osa
hoitoa. Sairaus koskettaa voimakkaasti alkoholistin lähipiiriä ja läheiset sairastuvat läheisriippuvuuteen. Erityisesti alkoholistin aviopuoliso ja lapset alkavat pitää
yllä heille epänormaaleja rooleja. Osa perhesairautta on kuivasta humalasta kärsiminen ja sen oireet tulisi oppia tunnistamaan. Hoidossa kaikkia autetaan jälleen
löytämään toisensa. Tiivistäen sanottuna: läheisillä on oikeus hoitoon. (Jo Wllmarissa oli tämänsuuntaisia ajatuksia.)
11. Hyvin suunniteltu ja riittävän pitkä jatkohoito on välttämätön toipumiselle. Perushoito antaa välttämättömät työkalut toipumiseen, mutta perushoito muodostaa vain noin 10 % toipumisprosessista. Raittius vakiintuu osaksi arkea
alkoholistin työskennellessä loput 90 % toipumistyöstään käymällä jatkohoito74

ryhmässä, johon myös hänen läheisiään osallistuu. (Willmarissa jatkohoitoon oli
useampia eri vaihtoehtoja, joista yksi oli mm. AA-kokoontumiset. Myös Bodinin
(2006) tutkimuksessa jatkohoito tapahtui yksinomaan AA-ryhmissä. Lapualla
luotetaan omiin Minnesota-jatkohoitoryhmiin.)
12. Hoidon lopullisena tavoitteena on, että toipunut alkoholisti voi elää yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä kantaen vastuun omasta ja läheistensä hyvinvoinnista rasittamatta sosiaali- ja terveydenhuoltoa keskivertokansalaista enempää. Hoidon tavoitteena oleva täysraittius on välitavoite tai itse asiassa väline
matkalla normaaliin hyvinvointiin ja terveisiin ihmissuhteisiin. (Willmar)
Minnesota-hoidon perusajatuksiin (Minnesota-hoito Lapua 2009) kuuluu
myös, että alkoholismia sairautena ei tulla koskaan täysin ymmärtämään, mikäli
rajaudutaan vain seuraaviin asioihin:
–

Hoidetaan alkoholismia vain käyttäytymistieteiden ja psykiatrian näkökulmasta. Alkoholismi on alkuperäinen, krooninen sairaus joka muuttaa alkoholistin käytöksen muistuttamaan mieleltään sairaan käytöstä ja mielentiloja
myös humalatilan ulkopuolella.

–

Lähestytään alkoholismia vain sosiaalisena ongelmana. Alkoholismi aiheuttaa sosiaalisia ongelmia, mutta ei ole seurausta näistä ongelmista.

–

Jaetaan tietoa vain alkoholismin lääketieteellisistä riskeistä ja haitoista.
Alkoholisti on sokea omalle juomiselleen ja siitä aiheutuville terveysriskeille.

–

Panostetaan lääkehoitoon riippumatta siitä ovatko kyseessä rauhoittavat
lääkkeet tai ”juomista estävät” lääkkeet (Antabus, Revia). Estolääkkeet eivät
toimi alkoholistilla ja rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet ovat päihderiippuvaiselle päihteen ja humalatilan jatke.

–

Puhutaan alkoholin väärinkäytöstä. Painopisteen tulee olla kontrollinmenetyksessä. Kontrollinmenetys on kyvyttömyyttä hallita päihteiden käytön
aloitusta, määrää ja lopetusta.

–

Keskitytään alkoholinkulutuksen määrään ja sietokykyyn. Alkoholin määrällä
ja humalan vahvuudella ei sinänsä ole yhteyttä sairauteen. Oleellista on, mitä
tapahtuu alkoholistin juodessa ja erityisesti se, miten alkoholi ohjaa hänen
ajatuksiaan silloin kun hän ei juo.

Hoidosta vastaa ”moniammatillinen tiimi” (Kuvio 2).

75

Lääkäri, sairaanhoitaja

Potilaalle tärkeät
henkilöt
Potilas
Alkoholiterapeutti
Päihdeperheterapeutit

Eettinen neuvonantaja

Hoidon keskiöön sijoittuvat potilas ja alkoholiterapeutti. Terapeutti on itse toipunut alkoholisti ja toimii siten vertaisena koko perushoidon ajan. Keskeiseen rooliin tulevat viimeistään läheisviikonlopussa potilaalle tärkeät henkilöt ja päihdeperheterapeutti. Päihdeperheterapeutti on itse toipunut omasta läheisriippuvuudestaan ja toimii siten vertaisena läheisille. Lääkärin ja sairaanhoitajan apua on saatavissa tarvittaessa, mutta ei itse terapiaprosessissa. Lääkäri määrää PKVlääkkeiden alasajon. Henkilökohtaisesti vaikeista asioista potilas voi puhua eettisen neuvonantajan (pappi) kanssa. Hoito tapahtuu non-stop -periaatteella, jolloin
tulokas voi nähdä pitempään hoidossa olleista potilaista oman toipumisen mahdollisuuden. Hoito pyritään viemään läpi niin, ettei potilas tule riippuvaiseksi
terapeutistaan tai hoitolaitoksesta.
Hoidon perusajatus on, että asiat, jotka ovat muodostuneet sekä potilaille että
myös läheisille liian mutkikkaiksi ja sekaviksi, lasketaan sellaiselle tasolle, että ne
tulevat ymmärrettäviksi ja niiden suhteen on mahdollista ryhtyä toimenpiteisiin.
Hoito käyttää terapiastaan nimitystä todellisuusterapia.23 Se on monessa suhteessa luvussa 3.2.3 esitetyn realiteettiterapian kaltainen. Nimensä mukaisesti todellisuusterapia käsittelee päihderiippuvaisen ja läheisen puutteellisen tiedon varassa
elettyä arkielämää seurauksineen. Todellisuusterapian perustan muodostaa kaksi
keskeistä elementtiä. Ensin annetaan tietoa perussairauden todellisesta luonteesta
ja rakennetaan terapia tämän tiedon perustalle. Toiseksi hoitoon tulevalla potilaalla edellytetään olevan sellaiset inhimilliset voimavarat, joilla hän voi itse ottaa
vastuun omasta toipumisestaan. Hoidossa annetun tiedon uskotaan käynnistävän
tarvittavan muutoksen, joka vaatii aikaa, koska kemiallinen riippuvuus ei hellitä
pelkällä tiedolla. Potilasta autetaan sairauden luonteen ymmärtämisen avulla vapautumaan syyllisyydestä, mutta ei vastuusta. Häntä autetaan näkemään päihderiippuvuutta sairastavan ja ns. tavallisen, terveen elämän eroavaisuuksia. Tavoite
23

Nimikettä ”todellisuusterapia” käytetään harvoissa suomalaisissa hoitopaikoissa.
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on saada potilas kohtaamaan, käsittelemään ja hyväksymään sairautensa ja sen
seuraukset. Edellä oleva koskee myös läheisiä. Tavoitteena on, että sekä potilaille
että läheisille avautuu tunne-elämässä raitis ja hyvä elämä. Todellisuusterapian
yhtenä erona perinteisiin terapioihin onkin se, että käytöstä ei pyritä tietoisesti
muuttamaan, vaan vapauttava muutos tapahtuu oppimalla soveltamaan saatua
tietoa ja sitoutumalla koko hoidon läpikäyntiin.
Perushoidon viisi ensimmäistä päivää potilas totuttautuu hoitoyhteisöön. Hän
saa aikaa sopeutua terapeuttiseen ympäristöön, kokea raittiutta ja omaksua tarvittavaa tietoa. Potilas alkaa työskennellä itsensä kanssa ja aloittaa muutostapahtuman, jolla hän korvaa vanhan toimimattoman elämäntapansa. Hän oppii
tajuamaan sen, että hän voi elää ilman mieltä ja tunteita kahlitsevia kemiallisia
aineita ja että hän omaa itse riittävät inhimilliset voimavarat. Hän oppii olemaan
nöyrä, rehellinen ja avoin, irrottautuu itsekeskeisyydestään ja oppii välittämään
itsestään ja myös toisista. Kaikki hoitoon tulevat eivät välttämättä pysty tähän
kaikkeen. Vastaanottotietojen, muutaman ensimmäisen vuorokauden ja lääkärintarkastuksen perusteella terapeutille muodostuu varsin pian yleiskuva siitä, onko
potilas fyysisesti ja psyykkisesti riittävän vastaanottavainen hyötyäkseen hoidosta. Tarvittaessa hoitoa voidaan jatkaa kestämään viisi viikkoa. Jotkut keskeyttävät
itse hoitonsa, ja joidenkin hoito voidaan joutua keskeyttämään.
Perushoito
(vähintään 28
vuorokautta)
Läheisviikonloppu läheiskohtaamisineen

Paluu arkeen
Jatkohoito
(48 viikkoa)

Raittiina
tulevaisuuteen ja
laadukkaaseen
elämään

Hoito jakautuu perushoitoon, siihen liittyvään läheisviikonloppuun ja jatkohoitoon. (Kuvio 3). Perushoito kestää vähintään 28 vuorokautta (4–5 viikkoa).
Jatkohoidon pituus on 48 viikkoa, ja koko hoito kestää vähintään vuoden.
Perushoitojakso
Perushoidon päivittäisen ohjelman perusrakenne oli tutkimuksen aikana seuraava:
Klo 08.00–12.00 Potilaiden yhteinen aamumietiskely ja ohjattua terapia
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Klo 12.00–13.30 Ruokailu
Klo 13.30–17.00 Ohjattua terapiaa
Klo 20.00–21.30 Potilaiden yhteinen iltamietiskely
Koko perushoidon ajan potilaat ovat yhdessä ja ohjattu terapia tapahtuu vertaisryhmissä. Näin kokemuksista tulee yhteisesti jaettuja kokemuksia. Potilaiden
yhteinen aamu- ja iltamietiskely tapahtuvat annettujen ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on kasvattaa potilasryhmän itseohjautuvuutta. Myös vapaa-ajan potilaat
ovat yhdessä, ja tämän katsotaan rakentavan ryhmän yhteenkuuluvuutta. Terapeutit ovat raitistuneita alkoholisteja, joilla on sekä omat juomiskokemuksensa
että myös Minnesota-mallin mukaisen hoidon avulla saadut toipumiskokemukset.
Terapiaan liittyvillä luennoilla annetaan monipuolisesti tietoa alkoholismin sairausluonteesta ja toipumiseen liittyvistä ongelmista.

Riippuvuus

Kontrollinmenetys

Kehityspros essi

KIELTÄMINEN

Syyllis yys,
Häpeä

HOITO

Jatkaa juomista

Perinnöllisyys
+ alkoholi
?? ?

Tässä lepää
Juova Alkoholisti

Kuvio 4 havainnollistaa lyhyesti alkoholismin taustaa ja alkoholistin tunteita ja
toimintaa sairauden syvetessä. Yhtenä opetuksellisena lähtökohtana on sairaus- ja
toipumisprosessia kuvaava Jellinekin käyrä (Kuvio 1 luku 2. 4.3).
Perinnöllisyyden ja alkoholin käytön katsotaan yhdessä johtavan kemiallisen
riippuvuuden puhkeamiseen. Tämän jälkeen käytön jatkuessa seurauksina ovat
toistuvat kontrollinmenetykset, jotka aiheuttavat syyllisyyttä ja häpeää. Tästä
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huolimatta kieltäminen on päällä ja juominen jatkuu. Hoitamattomana se johtaa
ennenaikaiseen kuolemaan. Sairausprosessin vaiheittaista etenemistä seurataan
myös kaaviosta ”Iloa viinasta tunne” (Kuvio 5).
tuska/ahdistus

normaali

hyvä olo

OPETTELU
1. vaihe

HAETAAN MIELENPIRISTYSTÄ
2. vaihe

VAARALLINEN RIIPPUVUUS
3. vaihe

KROONINEN VAIHE
4. vaihe

”Opetteluvaiheessa” päihde täyttää hyvän olon tarpeen ja käytön jälkeen palataan
normaaliin tilaan. Toisessa vaiheessa haetaan mielenpiristystä, mutta mukaan
alkaa tulla kielteisiä kokemuksia. Kolmannessa vaarallisen riippuvuuden vaiheessa sairaus on jo täysillä päällä. Tuska-ahdistus -tila lyö nopeasti päälle, jolloin
ainoa lievike sen korjaamiseksi ja jonkinlaiseen normaalitilaan pääsemiseksi on
päihde, ja ”juomaputki” käynnistyy. Neljännessä kroonisessa vaiheessa juominen
on pakonomaista ja sen katkaisemista ei uskalla edes harkita. Kuviot 4 ja 5 ovat
hyvin puhuttelevia. Ne auttavat juovaa alkoholistia näkemään oman todellisen
tilansa, jota he eivät välttämättä ole aiemmin tajunneet.
Hoidossa katsotaan, että potilaan on välttämätöntä ymmärtää kemiallisen
riippuvuuden sitkeys ja pysyvyys tietääkseen miksi toipumisprosessin käynnistyttyä päihteiden halu ja retkahtamisvaara ovat uhkaamassa. Hänen on ymmärrettävä kuivan humalan merkitys ja opeteltava kuuntelemaan ja lukemaan oman kehonsa ja mielensä ääntä ja merkkejä. Kemiallisen riippuvuuden kehittymisen
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taustateoriana käytetään Minnesota-hoidossa THIQ:n muodostumista, johon on
edellä viitattu luvussa 2.4.2. (Kuvio 6.)

ALKOHOLI

ASETALDEHYDI
ALKOHOLISTI

VESI
HIILIDIOKSIDI

poistuu elimistöstä hengityksen ja
virtsan kautta

ETIKKA

DOPAMIINI

THIQ
(=tetrahydroisoquinoliini)

KOTELOITUU
AIVOIHIN

THIQ-mallia on lääketieteellisesti kritisoitu ankarastikin. Kuvion mukaan esitettynä se kuitenkin täyttää terapeuttisen tietotaustan tarpeet. Lääketieteelliset mielihyväteoriat ovat liian monimutkaisia potilaiden ja läheisten ymmärtää käytettävissä olevan ajan puitteissa.
Terapiaistunnoissa potilaat peilaavat terapeutin johdolla aiempia kokemuksiaan saamaansa kemiallista riippuvuutta ja sen oireistoa koskevaan tietoon. Terapeutin tavoitteena on ohjata prosessia siten, että potilas ei keskity hoidon kannalta
epäoleellisiin asioihin. Potilaan on tajuttava, että hän ei ole jokin erikoistapaus,
jossa pitäisi etsiä ratkaisu hänen yksilölliseen ongelmaansa. Kaikille yhteinen
perusratkaisu päihdeongelmaan on jo olemassa, ja potilaan tehtävänä on oppia
itse konstruoimaan tuo sama ratkaisu omana työnään omaan käyttöönsä. Potilaan
on opittava tajuamaan omalla kohdallaan kontrollin menetyksen ja kasvaneen
sietokyvyn merkitys osana sairauden puhkeamista. Hänen tulee ymmärtää, että
hän ei voi vain vähentää kulutustaan, mikäli haluaa toipua. Käyttö tulee lopettaa
kokonaan, samoin kuin tiettyjen lääkkeiden käyttö. Potilaan tulee myös ymmär-
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Taustalähteenä videokasetti Sjukdomsbegreppet (Gary Whiteaker company: The disease concept on
alcoholism II).
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tää, että pelkkä päihteen käyttö ei johda riippuvuuteen, vaan kemiallinen riippuvuus käynnistyy ensin. Riippuvuuden puhkeamista merkitsevän rajan ylittäminen
johtaa hallitsemattomaan käyttöön. Rajan ylitys tapahtuu päihderiippuvaisen sitä
itse tiedostamatta. Kun potilas vertaa omia kokemuksiaan saamaansa tietoon,
hänen pitäisi nähdä itsensä uudessa valossa.
Hoidossa on vahva kertomuksellinen luonne: Vaikka terapiassa keskitytään ”tähän päivään”, käy jokainen kolmannella viikolla vuorollaan ääneen läpi
oman elämäkertansa (4–6 tuntia) ja siihen liittyvän juomis- ja päihdehistoriansa.
Sairauden koko kuva muodostuu potilaan kertomasta elämänkerrasta. Läheisviikonlopun jälkeen perushoidon viimeisellä viikolla potilas käy läpi juomisensa
negatiiviset seuraukset kaikilla elämän eri osa-alueilla: vaikutukset perhe-elämään
ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, tunne-elämään, talouteen, eettisiin arvoihin,
työhön ja uraan sekä fyysisiin oireisiin. Tämä kaikki vaatii nöyryyden ja rehellisyyden oppimista. Erityisen vaikeat kokemukset on mahdollista käydä yksilöterapiana esimerkiksi eettisen neuvonantajan kanssa. Viimeistään tällöin hän ymmärtää sairaan käytöksensä koko kuvan.
Todellisuusterapian mukaisesti potilaan on otettava hoidossa itse vastuu
omasta toipumisestaan. Hänen tulee ymmärtää, että ainoa ihminen, jonka käytöstä
hän voi kontrolloida rakentavasti, on hän itse. Perushoidossa potilaita opetetaan
kiittämään raittiista päivästä ja ryhmän tuesta. Tätä pyritään vahvistamaan potilaiden iltamietiskelyissä, joihin kokoonnutaan jonkun pitempään perushoidossa
olleen potilaan johdolla.
Minnesota-hoito tukeutuu myös AA-filosofiaan. AA:n 12 askeleen henki tiivistyy hoidossa seuraavasti: 1. En onnistu yksin. 2. Joku voi auttaa. 3. Otan avun
vastaan. 4. Itsetutkiskelu. 5. Tilinteko. 6. Halukkuuden synty muutokseen. 7.
Avunpyyntö muutokseen. 8. Vahinkojen tarkastelu. 9. Hyvitys. 10. Päivittäinen
itsetutkiskelu. 11. Hengellinen kasvu. 12. Oma toipumiskokemus ja toipumissanoman vieminen eteenpäin. Tyyneysrukous on osa hoidon AA-filosofista nöyryyden oppimista (luku 4.1).
Perushoidossa läpäistään ainakin viisi ensimmäistä askelta. Perushoidon aikana potilaat käyvät tutustumassa myös hoidon ulkopuolisiin AA-ryhmiin.
Läheisviikonloppu ja läheiskohtaaminen
Potilaan ja hänen läheistensä kannalta koko hoidon tärkeimpänä tapahtumana
pidetään perushoidon 3. tai 4. viikonlopun aikana tapahtuvaa läheisviikonloppua
ja siihen liittyvä läheiskohtaamista. Hoidon aikana potilas tekee ensin ”suku81

puun”, jossa hän kartoittaa omaa sukuaan ja erityisesti ne ihmiset, joihin hänen
juomisensa on vaikuttanut. Lisäksi potilas kartoittaa siinä omaa näkemystään
sukunsa alkoholiongelmista. Sukupuun perusteella hoitolaitos ja potilas kutsuvat
läheisiä läheisviikonloppuun, jossa on samaan aikaan läsnä useamman potilaan
läheisiä. Läheiskohtaamiseen kutsutaan omaisten lisäksi myös muita potilaalle
tärkeitä henkilöitä. Tähän tutkimukseen vastanneiden aikana läheisviikonloppu
kesti perjantai-illasta sunnuntai-iltaan.
Perjantai-illan yleisinfossa annetaan läheisille (ja myös potilaille) mahdollisimman perusteellinen kuvaus alkoholismin sairausluonteesta, alkoholin ja lääkkeiden sekakäytöstä sekä annettavasta hoitokokonaisuudesta. Tällöin käydään läpi
yleisellä tasolla kuvaus alkoholismista, alkoholistista ja myös yleisemmin päihderiippuvuudesta ja päihderiippuvaisesta. Läheiset saavat kuvan myös läheisriippuvuudesta. Kaikkea pidetään erityisen tärkeänä siksi, että sekä potilaalla että hänen
läheisillään olisi yhteinen kieli yhteisen ongelman käsittelyyn.
Lauantaipäivän läheiset työskentelevät itse alkoholistiperheen jäsenenä eläneen, mutta toipuneen päihdeperheterapeutin kanssa. Tällöin terapeutti kertoo
omasta elämästään ja on näin peilinä hoidossa olevan läheisille. Lauantai-iltana
potilaat ja läheiset kohtaavat ensimmäisen kerran. Tässä läheiskohtaamisessa
potilaat eivät saa puhua tai ilmaista sanallisesti mitään omista tai lähimmäistensä
tunteista. Läheiskohtaamisen katsotaan olevan läheisille kuuluva oikeus. Sitä
pidetään hetkenä, jolloin läheisillä on ehkä ensimmäisen kerran tilaisuus purkaa
potilaan juomisaikaan liittyneitä kokemuksiaan, tunteitaan ja tuskiaan. Usein se
on hetki, jolloin ehkä ensimmäisen kerran myös potilas joutuu vain kuuntelemaan
omia läheisiään. Juovana aikana alkoholisti yleensä kieltäytyy kuuntelemasta ja
puolustelee itseään. Tilaisuudessa käsitellään vain läheisten pettymyksiä ja tuskia.
Hetki on todellinen konfrontaatio25, jossa potilaan tulisi nähdä kuin peilistä itsensä juovana alkoholistina läheisten silmin ja kokemuksin. Kohtaaminen saattaa olla
molemmille osapuolille rankka, mutta sen katsotaan antavan todella paljon. Vastakkain istuessa tuolit ovat siksi etäällä toisistaan, että läheinen ja potilas eivät
ulotu koskettamaan toisiinsa. Tätä päihdeterapeutin vetämää tilaisuutta ovat seuraamassa muut potilaat ja potilaiden läheiset, ja se voi kestää useita tunteja. Potilaat ja terapeutit kokoontuvat vielä illan päätteeksi yhteen. Terapeutin ohjauksessa
potilaat kertaavat läheistensä kertomukset ja tunteidenpurkaukset sekä omat tun-

25

Kaikki Minnesota-malliin perustavat hoitolaitokset eivät käytä tällaista konfrontaatiota (Söderling
1993: 152). Tilanne on varsin dramaattinen eikä sitä kaikkialla katsota tarpeelliseksi.
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teensa ja kokemuksensa. Toiset potilastoverit kommentoivat omista havainnoistaan.
Sunnuntaina läheiset kokoontuvat jälleen päihdeperheterapeutin johdolla.
Tällöin läheisillä on tilaisuus kertoa omista kokemuksistaan, uskomuksistaan ja
tunteistaan ennen hoitoa, kokemuksistaan lauantai-illan läheiskohtaamisesta sekä
omista toiveistaan ja odotuksistaan. Tämä on tärkeää yhdessäoloa, jossa läheiset
voivat kuulla toisten potilaiden läheisten kokemuksista ja samaistua niihin. Pitkän
päivän päätteeksi potilaille ja läheisille on nykyisin varattu muutama tunti yhteistä
aikaa. (Tämän tutkimuksen aikaan tätä yhteistä hetkeä ei ollut.)
Sunnuntaina (nykyisin maanantaina) oli vuorossa rakentava positiivinen palaute. Potilas kertoo läheisilleen, miten hän nyt kokee oman juomisensa, läheisten
lauantai-iltana kertomat kokemukset tunteineen ja mitä hän aikoo tehdä toipumisensa hyväksi. Läheiset kertovat, mitä he potilaalta odottavat ja mitä aikovat tehdä oman toipumisensa hyväksi. Potilas ja läheiset kertovat toisilleen, mistä he
toisissaan pitävät ja mikä heistä on toisessa hyvää ja rakastettavaa.
Läheisen kannalta läheisviikonlopulla on tärkeitä tavoitteita. Tärkeintä on, että hän pääsee alkuun prosessissa, jossa hän vapautuu omasta riippuvuudestaan
toisen sairauteen, mutta ei itse henkilöstä. Hänen tulee oppia näkemään oma roolinsa koko päihdeongelmaan liittyvässä pelissä ja vapautumaan mahdollisista
häpeän ja syyllisyyden tunteistaan ja mielipahastaan. Hänen tulee ottaa vastuun
omasta tilanteestaan ja omista tunteistaan ja oppia sanomaan kolme tärkeää asiaa:
(1) En ole syypää kemialliseen riippuvuuteen. (2) En voi kontrolloida sitä. (3)
En voi parantaa sitä.
Edellä oleva ei kuitenkaan merkitse välinpitämätöntä asennetta tai silmien
ummistamista mahdollisille tuleville ongelmille. Läheisen on kuitenkin syytä
pitää terve välimatka potilaaseen pysyäkseen objektiivisempana mutta empaattisena. Hänen tulee pystyä tarvittaessa kulkemaan omaa tietään ja myös irrottautumaan alkoholistista, jos tämä alkaa jälleen juoda.
Jatkohoito
Perushoitojakson päätyttyä potilaille annetaan Opas jatkohoitoon -vihko, josta he
löytävät muun muassa neuvoja uuden päihteettömän elämän jatkamiseen ja vihjeitä teemoista, joita voidaan yhdessä käsitellä jatkohoitoryhmässä. Perushoidon
jälkeen alkaa 48 viikkoa kestävä jatkohoito, jolloin potilas ja mahdollisesti jotkut
läheisviikonlopussa olleista läheisistä kokoontuvat kerran viikossa ryhmäistuntoon, joka toimii itseohjautuvuusperiaatteella. Terapeutit eivät osallistu kokoon83

tumiseen ellei ryhmä sitä jostain syystä erikseen pyydä. Ryhmää vetää joku perushoidon aiemmin käyneistä mutta vielä jatkohoidon piirissä olevista potilaista.
Jatkohoidon aikana opetellaan käyttämään perushoidosta saatuja työkaluja arjessa
ja elämään päihteetöntä elämää. Toinen jatkohoidon päätavoite on sekä potilaan
että läheisen toipuminen tunne-elämältään, jotta voidaan saada takaisin itseluottamus ja -arvostus ja päästä vapaaksi mielipahasta ja itsesäälistä. Tärkeää on, että
potilas ja läheinen oppivat käsittelemään yhteisiä ongelmia ”yhteisellä kielellä”.
Jatkohoitoryhmissä potilaiden ja läheisten tulee tukea toisiaan ja auttaa mahdollisten ongelmien ilmetessä. Hoito katsotaan läpikäydyksi vasta sitten, kun koko
jatkohoito (48 käyntiä) on viety läpi. Ilman jatkohoitoa hoito katsotaan keskeytetyksi. Jatkohoidon kanssa samanaikaisesti ja erityisesti jatkohoidon jälkeen kannustetaan käymään myös muissa vertaisryhmissä (AA, Al-Anon, Alateen). Jos
jatkohoidon aikana tapahtuu retkahtaminen, retkahtaneen on välittömästi ilmoitettava ryhmänvetäjälle. Jatkohoidon jatkuminen on mahdollista viiden AA-käynnin
jälkeen. Näillä käynneillä potilas osoittaa jatkohoitoryhmälle olevansa edelleen
halukas raitistumaan. Hoitolaitos tarjoaa myös samaan hintaan bonusviikon niille,
jotka katsovat tarvitsevansa lisätukea toipumiseensa. He voivat olla rohkaisuna
myös muille hoidossa olleille. Retkahtaneilla ei ole tällaista etua.
Peilaan vielä lyhyesti Minnesota-hoito Oy:n työskentelytapoja sitä vasten,
mitä tehdään yhteiskuntamme tukemissa päihdehoitolaitoksissa nykyään.
Minnesota-hoito lääke- ja hoitotieteen kentässä
Sairauskertomusmerkintöjä tai perusterveydentilan seurantoja ei laitoksen toimesta suoriteta alkutarkastusta lukuunottamatta, ellei sitten lääkäri alkutarkastuksen
yhteydessä totea sitä tarpeelliseksi. Potilaan ollessa hoitoon saapuessaan selvästi
päihteiden vaikutuksen alainen hänet ohjataan tätä tarkoitusta varattuun hotellihuoneeseen selviämään. Alkoholiverikokeita tai huumeseulontoja ei tehdä. Sisäänkirjautuessaan potilas antaa omalla allekirjoituksellaan varustetun ilmoituksensa siitä, mitä päihteitä hän on viime aikoina käyttänyt. Samalla hän luovuttaa
kaikki hallussaan olevat PKV-lääkkeet hoitopaikan toimistoon. Unilääkkeet jätetään heti pois ja riippuvuutta aiheuttavat PKV-lääkkeet ”ajetaan alas” alkutarkastuksessa lääkärin ohjeiden mukaisesti 3–5 vuorokauden kuluessa. Jokaisessa huonetilassa on menettelytapaohjeet vieroituskramppien ja mahdollisten deliriumkohtausten varalle. Terveyskeskuksen ambulanssipalvelut ja lähimmän psykiatrisen
sairaalan päivystyspalvelut ovat käytössä 24/7-periaatteella. Yksi terapeuteista on
aina päivystysvuorossa ongelmatilanteita varten. Alkoholikramppien tai deli84

riumoireiden ilmetessä potilas toimitetaan aina ambulanssilla lähimpään päivystävään terveyskeskukseen, joka puolestaan ohjaa potilaan joko tarkkailuun tai
asianmukaiseen hoitopaikkaan.
Luentomateriaaleihin kuuluu lääketieteellisiä yksityiskohtia lähinnä riippuvuusoireyhtymästä ja sen syntymekanismeista. Informaatio painottuu enemmän
psykologis-psykiatrisiin näkökohtiin kuin alkoholin ja päihteiden elimellisiin
vauriomekanismeihin. Hoito keskittyy psykologisiin ja yhteisöllisiin tuntemuksiin
ja kokemuksiin, joita tulkitaan sairauskäsitteen pohjalta.
Hoitotieteen puolelta tuttua AUDIT-kyselyä ei käytetä (Aalto 2010: 33–35).
Alkoholismiongelmaan paneudutaan hyvin perusteellisesti esimerkiksi ”kuiva
humalan” käsitteen kautta. Perinteistä lyhytneuvontaa terapeutilta yksityiselle
potilaalle ei harjoiteta (poikkeuksena henkisesti erityisen arkaluontoiset asiat).
Hoidollinen työ toteutuu luennoilla ja ryhmäistunnoissa. Näissä käsitellään kaikille yhteisiä aiheita koskien päihderiippuvuuden periytymistä, toleranssin kehittymistä sekä alkoholihaittoja sosiaalisen kanssakäymisen eri muotoihin ja työ- ja
toimintakykykyyn liittyen. Samoja teemoja käsitellään myös pienryhmissä siten,
että ongelmat viedään alkoholiterapeutin opastuksella kunkin potilaan omalle,
henkilökohtaiselle tasolle. Jokainen potilas kertoo itselleen ääneen koko ryhmän
kuullen, miltä mikin esille tullut asia hänestä tuntuu juuri sillä hetkellä ja miltä se
olisi tuntunut ennen hoitoon tuloa. Ääneen kertominen konkretisoi tapahtumat,
joita potilas on saattanut kantaa hiljaa mielessään jopa vuosikausia. Päihdeterapeutit johdattelevat keskusteluja niin, että addiktioillaan rehvastelevat pannaan
joko ojennukseen, tai he joutuvat keskeyttämään hoitonsa. Samoja mielikuvia
potilaat usein käsittelevät omissa rupatteluringeissään vapaa-aikanakin. Hoitoyhteisö terapoi toinen toisiaan 24/7-periaatteella jopa ”kahvia juodessaan”.
Hoidollisen työn keskeisin elementti on valmistautuminen tulevaan ”Lapuan
jälkeiseen” elämään. Tätä voisi nimittää hoitotyön määreillä kuntoutukseksi. Perinteisellä hoidolla pyritään usein siihen, että potilas saavuttaa sellaisen terveydentilan, että hän voi palata jatkamaan aiempaa elämäänsä. Käsitteellä kuntoutus
on kuitenkin Minnesota-hoidossa toiset tavoitteet, sillä kuntoutumistavoitteena on
täysraittius (engl. sobriety). Sen turvaamiseksi potilaat läheisineen osallistuvat 48
viikon ajan säännölliseen jatkohoitoon. Hoitotieteen näkökulmasta tätä voisi nimittää ryhmäterapiaksi. Ryhmäterapiaistunnot pidetään kokeneemman potilaan
opastuksella tietyn hoitopaikan määrittelemän kaavan mukaisesti. Istunnoissa
jokainen potilas parantaa vertaistuen avulla itse itseään kertomalla ryhmälle, mitä
hän on viikon aikana ajatellut ja mitä on tapahtunut. Kaikista alkoholi- ja päihdemietteistä keskustellaan avoimesti. Ryhmiin osallistujat saavat uusia ratkaisumal85

leja mahdollisiin pulmiinsa. Ryhmiin saavat osallistua ne potilaiden läheiset, jotka
ovat käyneet kuuntelemassa Minnesota-hoidon perusinformaatiopaketin ja osallistuneet vähintään lauantaipäivän luentoihin ja illan kohtaamiseen (yhteensä noin
20 tuntia läheisviikonloppuna). Tämä vertaistuellinen 11 kuukautta kestävä jatkohoito on hoitotieteellisen määritelmän mukaan eräänlainen ”pitkän hoidon” jakso.
Se vain tapahtuu maallikkovoimin. Siinä missä virallinen hoitotiede hakee vertaistukea myös potilaan ystäväpiiristä ja työpaikalta (Mäkelä & Aalto 2010: 52–
54), tässä ryhmähoidossa vertaistuki löytyy samalla tavalla ja samalla hoidolla
alkoholismista toipuvien potilaiden joukosta. Tämä periaate on sama kuin kansainvälisessä AA-liikkeessä. Potilaat eivät kuitenkaan takerru ryhmiinsä loppuiäkseen, vaan vuoden hoitoajan tultua täyteen juodaan kakkukahvit ja uusi, raitis
elämä saa alkaa.
Virallisen hoitotyön muodoista on vielä syytä huomioida psykososiaalinen
hoito ja motivoiva haastattelu (Aalto 2010: 57–58). Koko perushoitojakso on
yhtämittaista psykososiaalista hoitoa. Toipuvat alkoholistit ovat samoissa huonetiloissa 4–5 viikon ajan lähes täydellisesti eristäytyneinä ulkomaailmasta. Kerran
tai pari viikossa he käyvät tutustumassa lähialueen AA-kokouksiin. Motivoiva
haastattelu tulee sitä kautta, että potilaan on kaikissa Minnesota-hoidon tilaisuuksissa kyettävä kertomaan, miltä juuri kyseisellä hetkellä esillä oleva asia hänestä ”tuntuu”. Ellei potilas tähän kykene, hänen ei kannata kuluttaa tässä terapiamuodossa aikaansa ja häneen uhrattuja yhteiskunnan tai omia varojaan.
Hoitotyön kannalta hoitoprosessi kokonaisuudessaan kuulostaa raskaalta.
Tämä on kuitenkin suhteellista verrattuna potilaan raskaaseen ja pitkäkestoiseen
päihteidenkäyttöhistoriaan ja sen mukanaan tuomaan taakkaan. Vertaistuki näyttää olevan yksi keskeinen tekijä, jolla tästä selvitään ilman uusia henkisiä painolasteja. Näin on vaikka hoitajien joukossa ei olekaan varsinaisia hoitotieteen ammattilaisia tai psykiatreja. Lapuan Minnesota-hoidossa terapeuttityötä tekevästä
henkilökunnasta (5 päihde- ja 2 päihdeperheterapeuttia vuonna 2012) yhdellä on
sairaanhoitajan koulutus ja pitkä työkokemus hoitotyöstä ja kolmella on lähihoitajatutkinto ja kokemusta muiden työnantajien palveluksesta.
Koska hoidolla on oppimisteoreettinen luonne, on syytä tarkastella lähemmin
oppimisnäkökulmaa päihde- ja läheisriippuvuudessa.
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5 Oppimisnäkökulma päihde- ja
läheisriippuvuudessa
Tämän tutkimuksen kokoavana tavoitteena on tutkia mahdollisuutta tulkita päihderiippuvuuden ja läheisriippuvuuden syvenemisen ja niistä toipumisten prosessiluonnetta oppimisen näkökulmasta (Luku 1.4). Tarkastelussa on otettava huomioon seuraava tärkeä näkökulma: Päihderiippuvuuden syntyä ja syvenemistä ja
siitä toipumista tarkastellaan vaiheittain etenevinä prosesseina, jotka ovat luonteeltaan hyvinkin käänteiset (Luvut 2.4.3 ja 4.4.2; kuviot 1, 4 ja 5). Sama koskee
läheisriippuvuutta. Esimerkiksi niin alkoholistit kuin läheisetkin saattavat kieltää
juomisaikana omat kokemuksensa (vrt. Minnesota-mallin aksioomat M6–M7,
luku 4.3). Näitä eri vaiheita oppimisteoreettisesti tulkittaessa on siis odotettavissa
oppimisnäkökulman vaihtuminen. Yhteistä molemmille prosesseille on vahva
kokemuksellisuus ja kokemuksia tulee tarkastella sekä yksilö- että yhteistoimintakeskeisesti. Käytän näihin käänteisiin prosesseihin liittyvistä oppimisista nimityksiä vangitseva ja vapauttava kokemuksellinen oppiminen. Kokemuksellinen
oppiminen on tutkimukseni oppimisteoreettinen ”sateenvarjo”. Tarkastellaan
kuitenkin aluksi muutamia päihderiippuvuuden hoidon kannalta merkityksellisiä
oppimisteoreettisia näkemyksiä ja päihderiippuvuuden oppimisteoreettista tulkintaa ja tutkimusta.
Päihderiippuvuuden oppimisteoreettista tulkintaa ja tutkimusta
On esitetty ajatus, että ihmisen oppiminen ei sittenkään välttämättä tapahdu niin
kuin tutkijat ovat sen perinteisesti selittäneet (Marton 1981, Soini 2001). Tärkeää
olisi saada selville se, mitä oppija itse arkiajattelunsa ja aiempien kokemustensa
valossa ajattelee oppimisen olevan ja millaisia strategioita hän tällöin käyttää
(Lonka 1997, Soini 2001). Sama koskee alkoholistin toimintaa ja strategiavalintoja. Juovana aikana hän soveltaa hänelle jopa asiantuntijoiden ehdottamia
strategioita (vähentäminen, kohtuukäyttö, tauot, harrastusten lisääminen, lääkkeet
jne.). Tulokset ovat pääsääntöisesti kuitenkin huonoja. Hoidossa tulisikin selvittää
nämä vanhat strategiat ja alkoholistin oma näkemys omasta toipumisestaan. Edellä oleva koskee myös läheisiä. Belenky ym. (1986) havaitsivat tutkiessaan naisten
käsityksiä oppimisesta, että vaikeneminen oli useille heidän tapansa ”tietää”. He
olivat oppineet, että omien kokemusten ja tuntemustensa julkistaminen saattaa
johtaa vaikeuksiin. Auktoriteetteihin tukeutuminen oppimisen muotona voikin
johtaa omien kokemusten kieltämiseen. Esimerkiksi juova alkoholisti Minnesota87

mallin aksiooman 6 mukaisesti (Luku 4.3) lääkärillä käydessään usein kieltää
alkoholin hallitsemattoman käyttönsä ja siten omat kokemisensa. Lääkärin määräämät PKV- ja unilääkkeet ovat ratkaisu, koska ne ovat auktoriteetin antamia.
Sama koskee usein myös alkoholistin läheisiä, koska hekin yrittävät salata kulissien avulla ongelmiaan. On myös oivallettu, että ’konstruktiivisesti oppiva yksilö’
ei ole niinkään oppimisen lähtökohta, vaan ennen kaikkea sosiaalisen interaktion,
yksilön kehitysprosessin ja kasvatuksen tulos (von Glasersfeld 1991, Soini 2001).
Tämä tulisi nähdä myös päihdehoidossa: juomisen lopettava alkoholisti ei ole
hoidon lähtökohta, vaan hoidossa käynnistyvän toipumisprosessin välitavoite
kohti normaalia ja päihdevapaata elämää. Tarkastellaan vielä joitakin sellaisia
päihderiippuvuuden kehittymiseen ja toipumiseen liitettyjä oppimisnäkökulmia,
joilla on eroa tai yhteistä Minnesota-hoidon oppimisteoreettiseen tulkintaan.
Mielenkiintoinen biolääketieteellinen oppimisnäkökulma esitetään päihteisiin
liittyvän toleranssin kehittymisessä. Esimerkiksi alkoholistit näyttävät oppivan
toimimaan normaalisti alkoholin vaikutuksen alaisinakin ja oppivat suoriutumaan
hyvin monista tehtävistä.26 Oppimiseen katsotaan liittyvän myös se, että elimistö
tunnistaa ympäristöstä tulevat vihjeet ja virittäytyy päihteelle altistumiseen ja
käynnistää kehittämänsä adaptaatiomekanismit vastustaakseen sen vaikutusta.
(Kiianmaa & Hyttiä 2003: 112–113, Kiianmaa 2003: 125.) Glasser (1987: 155,
ks. luku 2.4.2) tulkitsee alkoholismia ”vanhojen aivojen” eli aivojen tyviosan
oppimistapahtumana. Lindqvist (1994: 59) tutki EEG:n avulla alkoholin akuuttia
ja kroonista vaikutusta ihmisen tavoitteisessa toiminnassa. Tutkimukseen osallistui neljä ei-alkoholistia ja neljä alkoholistia (miehiä). Havaittiin merkittävä yhteys
alkoholin akuuttien ja kroonisten vaikutusten ja tehtävässä suoriutumisen välillä.
Alkoholi paransi alkoholistien aivojen suorituskykyä ja heikensi ei-alkoholistien.
Tulkintana oli, että alkoholi pystyi parantamaan alkoholistien aivotoimintojen
organisaatiota, koska heillä alkoholin aktivoimat järjestelmät ovat olleet usein
toiminnassa ja ovat hyvin integroituneita ja organisoituneita.
Oppimiskehyksessä alkoholismi nähdään epätarkoituksenmukaiseksi muuttuneen oppimisen tuloksena. Päihderiippuvaisen toimintaa ohjaavat haitalliset uskomukset ja opitut ajatusmallit ovat automatisoituneet käyttöä ylläpitäviksi käyttäytymismalleiksi. (Weckroth 2001: 43, ks. luku 3.1.) Päihteidenkäytössä katsotaan olevan kyse opitusta käyttäytymistavasta, jolloin käyttäjä oppii saamaan

26

Sama tehtävä saattaa laskuhumalan ja vahvan juomisen jälkeen nollan promillen puhaltamisen
yhteydessä takellella huomattavastikin. Näin ajateltuna pitemmän juomisen jälkeen ’nollat puhaltavaa’
alkoholistia voidaan pitää heti laskuhumalasta selvittyään liikenteessä erittäin vaarallisena.
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itselleen päihteistä myönteisiä kokemuksia (Niemelä 1999a: 53). Alkoholin/päihteen käytön aloittamista ja jatkamista voidaankin tarkastella behavioristisena mallioppimisena. Kun kaverit käyttävät, ja heillä näyttää olevan hauskaa,
halutaan myös itse kokeilla. Myönteiset vaikutukset ja kaverien hyväksyntä vahvistavat käytön jatkamista ja sosiaalistumista käyttäjäporukkaan. Käyttö tuottaa
siis aikansa myönteisiä ja haluttuja tuloksia. Mutta kun ongelmia alkaa ilmetä ja
ne syvenevät, oppiminen muuttuu eräänlaiseksi yritys-erehdysoppimiseksi. Kokeillaan esimerkiksi ”tipatonta tammikuuta”, läheiset ja jopa asiantuntijatahot
kannustavat ”tarttumaan itseä niskasta”, ottamaan kohtuudella ja käyttämään
erilaisia lääkkeitä. Tausta-ajatuksena on alkoholistin kyky toimia itseohjautuvasti.
Muutosta voidaan seurata verikokeilla, seuloilla ja keskusteluilla ammattiauttajan
kanssa. Alkoholisti voi pitää pitkiäkin taukoja ja verikokeet voivat olla hyvät,
mutta muutama ryyppy johtaa nopeasti kontrolloimattomaan juomiseen. Menetelmät eivät auta ongelmaista ymmärtämään, miksi uusi ryyppy on kohtalokas.
Päihderiippuvaisen toimintaa ohjaavat haitalliset uskomukset (esimerkiksi, että
alkoholisti oppisi kohtuukäyttöä). Päihdehoidossa ongelmina ovatkin nopeat retkahdukset. On tapana puhua pyöröovi-ilmiöstä samojen henkilöiden hakeutuessa
toistuvasti hoidon piiriin Toisaalta on huomattava, että usein alkoholisti pystyy
olemaan ilman alkoholia hoitopaikassa, mutta arkeen palattuaan retkahdetaan
helposti. Opitut asiat eivät ole siirtyneet arkeen. Jos ajatellaan päihderiippuvuutta
opittuna tapana, josta voidaan oppia pois, voidaan kysyä: Millainen olisi toimiva
poisoppimisympäristö? Tätä on syytä tarkastella oppimisympäristön merkitystä
painottavan situationaalisen eli tilannesidonnainen oppimisen näkökulmasta.
Situationaalinen oppiminen on päämäärätavoitteista toimintaa, joka on sijoitettu oppimistavoitteiden kannalta mahdollisimman autenttiseen ympäristöön
(Billet 1996: 263). Sitä tarkastellaan myös yhteisöön sosiaalistumisen ja kasvamisen prosessina, jossa yksilö omaksuu yhteisön toiminta- ja vuorovaikutuskäytäntöjä sekä luo uudestaan omaa identiteettiään (Sfard 1998). Oppiminen tehostuu kokeneen ohjaajan johdolla, jolloin oppimisympäristö muistuttaa perinteistä
oppipoika-mestarijärjestelmää (Tynjälä 1999: 168). Käytän tästä nimitystä kognitiivinen mallioppiminen (engl. cognitive apprenticeship). Se painottaa oppimisen
ja tiedon toiminnallista ja situationaalista luonnetta.
Lave ja Wenger (1991) tutkivat kognitiivista mallioppimista AA:n vertaisryhmässä. Seuraavassa on tästä Hakkaraisen ym. (2004: 130) tiivistelmä:
”Anonyymi alkoholisti hankkii asiantuntemusta osallistumalla AA-kerhoon ja
seuraamalla vanhojen alkoholistien kertomuksia. Seuraamalla AA-liikkeen
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kahtatoista askelta alkoholismin kanssa kamppaileva ihminen saavuttaa vähitellen ryhmässä vahvemman aseman, ja lopulta häntä pyydetään itse kertomaan omaa elämäntarinaansa. Tämä ei kuitenkaan tapahdu ennen kuin hän
on oppinut uudelleen rakentamaan koko aikaisemman elämänsä alkoholismin
vastaisen kamppailu näkökulmasta. Näin ollen asiantuntijuuden kehitys voidaan katsoa koko maailmankuvan ja identiteetin uudelleen rakentumisen prosessiksi.”
AA-ryhmissä edetäänkin pitkälti vanhojen alkoholistien kertomusten varassa, ja
tämä painottuu myös Minnesota-mallissa.
Minnesota-hoito ei tarkastele alkoholismia opittuna toimintatapana, vaan itsenäisenä aivojen kemiallisena riippuvuussairautena, johon on geneettinen taipumus. Kognitiivinen mallioppiminen toimii osin toisenlaisella painotuksella. Kognitiivisuus painottuu heti perushoidossa, jossa tärkeänä pidetään sekä potilaiden
että läheisten osalta päihde- ja läheisriippuvuuteen liittyvän tiedon ja riippuvuuden luonteen ymmärtämistä ja metakognitiivisten taitojen kehittämistä. Hoitopaikan voidaan katsoa olevan kokeneiden asiantuntijoiden muodostama asiantuntijayhteisö. Työntekijät ovat samalla hoidolla toipuneita alkoholisteja ja heidän
läheisiään, ja hoidon ”non-stop-tyyli” antaa uusille mahdollisuuden seurata kauemmin hoidossa olleiden tapaa käsitellä omia kokemuksiaan. Hoito etenee vahvasti sosiaalisena prosessina. Taustalla voidaan nähdä keskeisenä tekijänä Vygotskin (1978: 84–91) lähikehityksen vyöhyke, joka tarkoittaa oppijan aktuaalisen
ja potentiaalisen taito- ja kehitystason välistä etäisyyttä. Jo perushoidossa terapeutit ja kauemmin hoidossa olleet tukevat uusia potilaita potentiaaliselle kehitystasolle edistymisessä. Läheiskohtaamisessa luotetaan potilaan kykyyn käsitellä jo
omia tunteitaan rakentavasti. Jos potilas ei tähän kykene, hän ei ole sovelias tähän
hoitomuotoon. Vygotskin lähikehityksen vyöhykeajattelu huipentuu vanhempien
potilaiden vetämissä jatkohoitoryhmissä, joissa uudemmat saavuttavat oman potentiaalisen tasonsa säilyttää raittius.
Tämän tutkimuksen kannalta erityisen keskeisiä ovat ne tutkimukset, joissa
tarkastellaan toipumisprosessia oppimisviitekehyksessä ja vertaisryhmän merkitystä. Yhteisökasvatusta soveltavan huumekuntoutusyksikkö Mikkeli-yhteisön
hoidon tuloksellisuutta tutkittaessa todettiin Minnesota-mallin mukaisesti (Luku
4.2) vertaisryhmän rooli merkittäväksi tekijäksi. Tärkeänä pidettiin hoidon tavoittelemaa uudelleen oppimista, jossa opitaan ”oikean elämän” aakkoset (tavat, arvot
ja asenteet). Kun ensin sosiaalistutaan yhteisöön, on mahdollista sosiaalistua
myös yhteiskuntaan. (Hännikäinen-Uutela 2004: 209–210.) Tämän tutkimuksen
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tavoitteiden kannalta rohkaiseviksi nousi kaksi tutkimusta. Hansen ym. (2008)
tarkastelivat tutkimuksessaan muutosta yhdeksän päihderiippuvaisen kuvatessa
matkaansa syvästä riippuvuudesta kohti toipumista ja terveempää elämää ilman
päihteitä. Parhaina toipumisen asiantuntijoina he pitävät toipuvia päihderiippuvaisia. Yhdistämällä muutosta kuvaavan transteoreettisen mallin27 (Prochaska & Di
Clemente 1983) Mezirowin transformatiivisen (uudistavan) oppimisen teoriaan he
loivat toipumista kuvaavan oppimiskehyksen. Myös Fair (2006) sovelsi Mezirowin oppimisteoriaa tutkiessaan Alaskassa alkuperäisväestön toipumista päihderiippuvuudesta. Tutkimusryhmä (kahdeksan miestä ja kolme naista) osallistui 40
päivää kestäneelle toipumisleirille, johon oli suunniteltu oma koulutusohjelma.
Fair tulkitsi Mezirowin teorian kuvaavan toipumisprosessia. Nämä oman tutkimukseni jo ollessa vauhdissa löytämäni havainnot vahvistivat käsitystäni siitä,
että Mezirowin uudistava oppiminen on tärkeä osatekijä kuvattaessa päihde- ja
läheisriippuvuuden toipumisprosessia ja sen oppimisluonnetta. Suomalainen tutkija Tiina Törmä tarkastelee alkoholismia kokonaisvaltaisena ja monitahoisena
sairautena (Törmä 2011: 25). Hän mainitsee Suomessa noudatettavista kolmesta
alkoholismin hoitomallista yhden olevan Minnesota-hoitomalliin pohjautuvan
(emt. 22). Törmä tutki alkoholismista toipumiseen liittyvää muutosprosessia kahdeksan kahteen sukupolveen kuuluvan alkoholistiäidin kertomana. Hän tarkastelee alkoholismia kokonaisvaltaisena ja monitahoisena sairautena Törmä soveltaa
työssään Mezirowin transformatiiviseen muutokseen johtavaa prosessia. (Törmä
2011: 32, Mezirow 2009a: 19, 2009b: 94.)
Kokemuksellinen oppiminen päihdehoidon sateenvarjona
Minnesota-mallia pidetään ihmisen voimavaroihin luottavana koulutusohjelmana
(luku 4.3), jossa omat kokemukset ovat keskeisessä roolissa. On syytä tarkastella
kokemustyyppejä tarkemmin.
Antikainen (1996: 254–256) tarkastelee merkittävien oppimiskokemusten kirjoa erottaen viisi erilaista kokemustyyppiä, joilla on kuvausvoimaa päihde- ja
läheisriippuvuuden syntyyn ja syvenemiseen ja niistä toipumiseen liittyvissä tarkasteluissa. Ensinnäkin kokemukset voivat erota kestoltaan. Toista ääripäätä edustavat ajallisesti lyhytkestoiset tapahtumat, toista ääripäätä kasautuvat ja pitkäkes27

Muutosmallin vaiheita ovat esiharkintavaihe, harkinta- tai pohdintavaihe, valmisteluvaihe, toimin-

tavaihe ja muutoksen ylläpitovaihe (ks. myös Holmberg 2003: 213-214).
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toiset kokemukset. Toiseksi kokemukset voivat erota laatunsa ja jatkuvuutensa
suhteen. Antikainen toteaa, että hyvinkin kielteiset ja tuskalliset kokemukset voivat muodostua myöhemmin positiivisiksi voimavaroiksi. Tulemme huomaamaan,
että näillä kokemustyypeillä on kuvausvoimaa tässä tutkimuksessa. Riippuvuuden
kielteiset kokemukset ovat kestoltaan ja laadultaan vuosia (pahimmillaan jopa
vuosikymmeniä) kestäviä kokemuksia, jotka toivuttaessa muodostavat vankan
toipumisperustan. Kolmanneksi kokemukset voivat erota sen suhteen, missä tilanteessa ja ympäristössä ne tapahtuvat. Päihde- ja läheisriippuvuuteen liittyvät kokemukset ovat osa arkea niin perheen sisällä kuin työssä ja sosiaalisissa suhteissa.
Neljänneksi kokemukset voivat erota toisistaan oppimisen sisällön suhteen. Riippuvuuden syntyyn ja syvenemiseen liittyvät oppimiskokemukset ovat luonteeltaan vangitsevia, koska ongelmia ratkotaan toimimattomilla työkaluilla. Toipuminen on oppimisluonteen sisällöltään vapauttavaa. Tähän liitänkin sellaiset kokemukset, jotka eroavat oppimisen intressin suhteen (Antikaisella kolmantena).
Näihin Mezirowin (1981) luokittelemiin intresseihin perehdymme tarkemmin
luvussa 5.2.2.
Kokemuksellisen oppimisen taustaa ja Kolbin syklimalli
Kokemukselliset oppimiskäsitykset korostavat oppimisen prosessiluonnetta, syklisyyttä ja reflektion merkitystä oppimisessa. Kokemuksellisen oppimisen vahva
taustahahmo filosofi John Dewey (1859–1952) toteaa, että oppimistilannetta ja
vuorovaikutusta on mahdotonta erottaa toisistaan. Oppimisen lähtökohtana oleva
kokemus ei synny tyhjiössä, vaan sitä muokkaavat aktuaalinen tilanne ja tilanteessa vaikuttava vuorovaikutus. (Dewey 1938: 43–50.) Jarvisin mukaan oppiminen merkitsee prosessia, jossa kokemus ensin konstruoidaan ja muunnetaan sitten
tiedoiksi, arvoiksi, emootioiksi, käsityksiksi, uskomuksiksi jne. (Jarvis 1987: 25,
1995: 180, 1997: 14). Oppijan omat kokemukset ovat keskeisessä asemassa ja
toimivat oppimisen organisoinnin yhtenä tärkeänä perustana. Tunnetuin kokemuksellisen oppimisen malli lienee Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen
syklinen malli (Ks. Kuvio 7).
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Omakohtainen
kokemus

Tiedostamaton
havainto

Aktiivinen
kokeileva toiminta

Kokemuksen
ulkoistaminen

Kokemuksen
sisäistäminen

Pohdiskeleva
havainnointi

Tiedostettu
ymmärtäminen

Ilmiön abstrakti
käsitteellistäminen

Mallin tavoitteena on muodostaa oppimisesta holistinen ja integroiva käsitys,
jossa yhdistyvät kokemus, havainnointi, kognitio ja käyttäytyminen. Kolbille
oppiminen merkitsee ennen kaikkea prosessia, jossa tieto luodaan kokemuksen
muutoksen kautta (Kolb 1984: 20–21, 38–40). Malli lähtee liikkeelle oppimisen
perustana olevista omista konkreeteista kokemuksista. Tällöin henkilökohtaiset
kokemukset ja tunteet ovat etualalla. Syklin toisessa vaiheessa reflektiolla on
tärkeä merkitys ja tätä vaihetta kutsutaan pohdiskelevaksi havainnoinniksi. Tällöin keskitytään kokemusten ja tilanteiden monipuoliseen reflektointiin. Käsiteltävä ilmiö pyritään liittämään erilaisiin yhteyksiin eri näkökulmien tarkastelun ja
oman oppimisen reflektoinnin avulla. Kolmannessa vaiheessa pyritään abstraktiin
käsitteellistämiseen, jossa pyritään ongelmia ymmärtävään ratkaisuun ja sopivan
säännön tai teorian muodostamiseen. Neljäs vaihe on aktiivisen toiminnan vaihe,
joka suuntaa käytännön ratkaisuihin ja ongelmallisten asioiden muutoksiin (emt.
23–41). Sykli jatkuu syntyneiden uusien kokemusten pohjalta. Kolb painottaa
syklin ulkokehän ohella erityisesti syklin sisäisiä oppimisen dimensioita: kokemuksen ja käsitteellistämisen välille asettuvaa ymmärtävän tiedostamisen dimensiota sekä reflektoinnin ja aktiivisen toiminnan välistä kokemuksen muuntamisen
dimensiota.28
Kolbin kokemuksellisen oppimisen syklimalli on merkittävä tulkittaessa oppimisteoreettisesti päihde- ja läheisriippuvuuden kehittymistä ja Minnesota28

Mallia on myös kritisoitu (esim. Miettinen 1998, 1999). Mezirowin (1998, 23) mukaan reflektiota ja
toimintaa ei tulisi asettaa toistensa vastakohdiksi, vaikka ne ovat dialektisessa suhteessa toisiinsa.
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hoidon luonnetta. Erityisesti mallia sovelletaan tässä tutkimuksessa luvussa 8.3
kuvattaessa päihde- ja läheisriippuvuuden syntymisen ja niistä toipumisen kokemusmalleja. Riippuvuuden syntyä ja syvenemistä hallitseva oppimisnäkökulma
on erityisesti tunne-elämältään ja toiminnaltaan erilainen kuin toipumista hallitseva. Mezirowin uudistava oppiminen sopii juuri tämän tutkimuksen toipumisprosessin oppimisteoreettiseen tulkintaan.
Mezirowin uudistava oppiminen
”Juuri siitä, että osaa katsoa uusin silmin jo tietämäänsä, tulee oppimisen
kannalta ratkaisevaa” (Ziehe 1991: 219).
Päihteistä toipumisessa Ziehen 29 ajatuksen voi parilla sanan vaihdolla kuvata
muodossa: Juuri siitä, että osaa katsoa uusin silmin jo kokemaansa, tulee toipumisen kannalta ratkaisevaa. Yhdysvaltalainen tutkija ja aikuiskouluttaja professori Mezirow, jota pidetään konstruktivistina, painottaa juuri aiempien kokemusten
tarkastelemista uusin silmin. Hän määrittelee oppimisen prosessiksi, jossa tietyn
kokemuksen merkitys tulkitaan uudelleen tai tulkintaa tarkistetaan siten, että uusi
tulkinta ohjaa myöhempää ymmärtämistä ja toimintaa. Se mitä havaitsemme ja
mitä taas emme havaitse, mitä ajattelemme ja mitä emme, määräytyy paljolti
niistä oletuksistamme, joilla tavallisesti kokemuksiamme jäsennämme. (Mezirow
ym. 1998: 17.) Mezirow korostaa merkitysperspektiiviä ja itseohjautuvuutta
(engl. self-directedness), jotka vaativat monipuolista reflektointia. Hän on määritellyt tämän tutkimuksen kannalta keskeisen uudistavan oppimisen. Lainaan seuraavassa suoraan eräät Mezirowin keskeiset ja täsmälliset määritelmät (Mezirow
1998: 8).
Merkitysperspektiivi on niiden olettamusten kokonaisuus, joista tietyn kokemuksen merkityksen tulkinnan viitekehys muodostuu.
Reflektio tarkoittaa omien uskomusten oikeutuksen tutkimista ennen kaikkea
toiminnan suuntaamiseksi ja ongelmanratkaisussa käytettävien strategioiden
ja menettelytapojen toimivuuden uudelleen arvioimiseksi.

29
Thomas Ziehe käsittelee mielenkiintoisella tavalla nuorten oppimista, ja hän puhuu koskettavuuden
pedagogiikasta ja epätavanomaisesta oppimisesta (Ziehe 1991: 243, 250).
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Kriittinen reflektio tarkoittaa omien merkitysperspektiivien taustalla olevien
ennakko-oletusten pätevyyden arviointia sekä näiden oletusten lähteiden ja
seuraamusten tutkimusta.
Kriittinen itsereflektio on omien ongelmanasettamistapojen ja merkitysperspektiivien arviointia.
Uudistava oppiminen (transformative learning30) tarkoittaa kriittisen reflektion kautta toteutuvaa oppimisprosessia, jonka tuloksena on merkitysperspektiivien muuttuminen niin, että yksilö voi luoda kattavamman, erottelukykyisemmän ja johdonmukaisemman käsityksen omasta kokemuksestaan.
Oppimisprosessi sisältää myös tähän käsitykseen perustuvan toiminnan.
Mezirow korostaa itseohjautuvuutta. Hän ei kuitenkaan tarkastele sitä yksilön
ominaisuutena, vaan erityisesti yksilön ja ympäristön välisenä suhteena. Tällöin
kukin yksilö jäsentää suhdettaan ympäristöönsä oman merkitysperspektiivinsä
perusteella. Sen avulla tulkitaan aikaisempia kokemuksia ja sen pohjalta hahmotetaan myös tulevia toimintoja. (Ahteenmäki-Pelkonen 1998: 60–61.) Mezirowille
itseohjautuvuuden avain on aiemmin itsestäänselvyyksinä pidettyjen, omaa oppimista koskevien tekijöiden kriittinen tiedostaminen (Mezirow 1985: 17, Ahteenmäki-Pelkonen 1997: 59). Merkityksellistä on tiedostaa olemassaolevat riippuvuussuhteet sekä syyt niihin ja se, että alkaa toimia niistä vapautuakseen. Itseohjautuvan ihmisen merkitysperspektiivi on mahdollisimman autenttinen. Tämä
auttaa ymmärtämään omien kokemusten merkitystä (Mezirow 1985: 22; Ahteenmäki-Pelkonen 1997: 66). Itseohjautuvuus sisältää totuudellisuuden vaatimuksen
suhteessa ympäristöön ja itseen. Koska ihminen näkee usein vain hänelle merkittävän osatotuuden, tarvitaan yhteistä kriittistä pohdintaa. Toimintaperusteet muodostetaan yhdessä ja niiden pätevyyttä arvioidaan jatkuvasti. Se edellyttää yksilöiltä avoimuutta ja joustavuutta. Itseohjautuvuus merkitsee myös solidaarisuutta,
joka perustuu itse harkittuun ja valittuun sitoutumiseen. Itseohjautuvuuteen liittyy
myös rohkeus kyseenalaistaa, tutkia ja sitoutua yhteisöihin, joilla on sama pyrkimys. (Mezirow 1985: 25, Ahteenmäki-Pelkonen 1994: 168.) Näin yksilön itseohjautuvuuteen liittyy yhteisöllinen itseohjautuvuus.

30

Seuraavassa on Mezirowin esittämä yleisempi määritelmä (Mezirow 2009b: 92): “Transformative
learning is defined as the process by which we transform problematic frames of reference (mindsets,
habits of minds, meaning perspectives) – sets of assumptions and expectations – to make them more
inclusive, discriminating, open, reflective and emotionally able to change. Such frames are better
because they are more likely to generate beliefs and opinions that will prove more true or justified to
guide action.”
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Minnesota-hoidon hoito-ohjelmassa on nähtävissä sekä yksilöllisen että yhteisöllisen itseohjautuvuuden tavoite (Luku 4.4). Hoito tähtää sekä potilaiden että
läheisten osalta entisten tunteiden ja ajatusten vapauttavan hallintaan, jossa voimaa saadaan itseohjautuvista vertaisryhmistä. Toipuvan alkoholistin ja läheisen
itseohjautuvuuden tulisi näkyä vapauttavana valmiutena ymmärtää juomisajan
taustatekijät. Molemmat saavat omistaa juomisaikaan liittyneet autenttiset kokemuksensa, joiden uudelleen tulkinnalla pyritään uuteen vapauttavaan merkitysperspektiiviin.
Kriittisestä ja reflektiivisestä pohdinnasta huolimatta itseohjautuvuus ja oppiminen voivat olla vääristymien hämärtämää. Mezirow tarkastelee kolmea merkitysperspektiivin vääristymää (Mezirow 1998: 31–34). Episteemiset vääristymät
liittyvät tiedon luonteeseen ja käyttämiseen. Yhtenä esimerkkinä tästä on olettamus, että jokaisella ongelmalla on oikea ratkaisu. On vain löydettävä oikea asiantuntija. Toinen on näkemys, että auktoriteettiä ei voi vastustaa (Mezirow 1988:
224, 1991: 125, 1998: 32). Alkoholismin yhteydessä merkitysperspektiivin vääristymät voivat olla kohtalokkaita. Entisten kokemusten tulkinta ja uusien kokemusten jäsentäminen tapahtuu usein vääristymien pohjalta. Juomiseen etsitään
yksin ja jopa asiantuntijan avulla syitä ulkoisista tekijöistä (esim. työn raskaus,
työttömyys, epäonnistuneet ihmissuhteet jne.). Päihderiippuvainen luottaa lääkärin määräämiin riippuvuutta aiheuttaviin lääkkeisiin; ovathan ne asiantuntijan
määräämiä. (Tämä ei tietenkään päde silloin, kun potilas valehtelemalla harhauttaa lääkärin määräämään lääkettä, jonka potilas käyttää tietoisesti huumaavaan
tarkoitukseen.) Sosiokulttuuriset vääristymät liittyvät valtaan ja sosiaalisiin suhteisiin, erityisesti kulloinkin vallalla oleviin ja instituutioiden oikeuttamiin (Mezirow 1998: 32). Päihderiippuvuuden hoidossa tällaisiin vääristymiin voidaan lukea
kuntien päätös ohjata päihderiippuvaisia hoitoihin, joiden tulokset ovat epävarmoja tai kiistanalaisia. Psyykkiset vääristymät koskettavat ihmisen suhdetta omaan
itseensä. Esimerkiksi aikaisempien elämäntilanteiden kokemuksia ja niiden tulkintoja toistetaan uusissa tilanteissa, koska ne ovat tuttuja ja turvallisia. Niistä
luopuminen herättää uhkaa ja vastustusta. (Mezirow 1991: 138–144, Mezirow
1998: 33–34.) Päihderiippuvainen saattaa selittää juomistaan esimerkiksi perhesyistä johtuviksi.
Uudistavaa oppimista kehittäessään Mezirow määrittelee Habermasin tiedonintressien pohjalta kolme oppimisen lajia: instrumentaalinen, dialoginen eli kommunikatiivinen oppiminen ja emansipatorinen eli itsereflektoiva oppiminen, joka
on uudistavaa oppimista.
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Instrumentaalinen oppiminen on suorittamaan oppimista. Se ilmenee tehtäväsuuntautuneena ongelmanratkaisuna: miten tehdä tai suorittaa jotakin. Tieto perustuu välittömään havaintoon ja tähtää ensisijaisesti hyvään lopputulokseen.
Reflektio painottuu jälkitarkasteluun, jossa tarkastellaan prosessia ohjanneita
sisältö- ja menettelyolettamuksia arvioitaessa käytettyjen strategioiden tehokkuutta. Instrumentaalisessa oppimisessa pyritään syy-seuraussuhteiden valvontaan
suorituksen parantamiseksi (Mezirow 1981: 4, 1985: 18–19, 1998: 23–25, 2009b:
93). Voidaan pohtia, onko toimintamme ollut sopusoinnussa omien arvojemme
kanssa, miten saavutetut tulokset ovat suhteessa tavoitteisiimme, onko asenteemme ollut objektiivista ja tulkintamme tuloksista vakuuttavia. Tämä vaatii metakognitiivisia taitoja ohjata ja säännellä strategioita. (Mezirow 1998: 24.) Metakognitiolla tarkoitetaan tietoisuutta omista tai myös muiden ihmisten kognitiivisista toiminnoista, ajattelusta, oppimisesta tai tietämisestä (Tynjälä 1999: 114).
Tynjälä tarkastelee metakognitiota tieto- ja taitokomponentteina.
Metakognitiiviset tiedot ovat merkityksellisiä myös päihdeongelmaisen yrittäessä ratkaista omin voimin ongelmiaan puutteellisen tiedon varassa. Otetaan
malliksi seuraava alkoholistin tyypillinen sovellus (vrt. Tynjälä 1999: 114):
Tiedot ja käsitykset itsestä (ja muista) viinanjuojana: ”Minulla on hyvä viinapää naapuriin verrattuna.”
Tiedot ja käsitys juomisen aiheuttamista ongelmista: ”Kohtuukäyttö ei aiheuta ongelmia.”
Tiedot ja käsitys strategioista, jos ongelmia tulee: ”Pitämällä pitempiä taukoja
voin välttää ongelmia.”
Metakognitiiviset taidot ovat alkoholistilla kykyä käyttää metakognitiivista tietoa
alkoholin käytössä syntyneiden ongelmien säätelyssä. Hänellä on runsaasti metakognitiivista kokemusta, mutta puutteelliset tiedot. Ehkä hänellä on todella ”hyvä
viinapää” naapuriin verrattuna, ja enemmistölle kohtuukäyttö ei aiheuta ongelmia,
mutta alkoholistille tauko ei ole ratkaisu. Toipumisprosessissa tarvitaan juomisajan metakognitiivisten tietojen ja taitojen uudelleen tarkastelua kriittisellä reflektiolla ja jopa kriittisellä itsereflektiolla uuden tiedon valossa.
Dialogisessa tai kommunikatiivisessa oppimisessa pyritään selittämään, tulkitsemaan ja arvioimaan lähinnä kielellistä vuorovaikutusta ja siihen sisältyviä
merkityksiä. Tavoitteena on ymmärtää, millaisia odotuksia, arvoja, tunteita ja
normeja ihmiset esimerkiksi kielen avulla välittävät toisilleen. Kommunikatiivinen oppiminen keskittyy näin koherenssin saavuttamiseen. (Mezirow 1981: 4–5,
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1985: 19–20, 1998:25, 2009: 93.) Tässä korostuu yksilöllisen itseohjautuvuuden
rinnalla yhteisöllinen itseohjautuvuus. Kommunikatiivisella oppimisella on keskeinen sija päihde- ja läheisriippuvuudesta toipumisessa. Mitä enemmän ja monipuolisemmin kokemuksia käsitellään yhdessä vertaisten kanssa, sitä todennäköisemmin käsitykset täsmentyvät ja ymmärrys lisääntyy.
Emansipatorinen eli itsereflektoiva oppiminen on uudistavaa oppimista, jossa
tavoitellaan arvioivaa tietoa. Se voi merkitä aiemmin opittujen vääristymien oikaisemista. Kyseessä on itsetuntemuksen kehittyminen ja oman elämän haltuunotto (empowerment). Oppija oivaltaa sen, miten hänen jotkut aiempaa elämänhistoriaansa kielteisesti kahlinneet voimat vaikuttavat hänen nykyisessä elämässään, ja
hän haluaa vapautua niistä. (Mezirow 1981: 5–6, 1985: 20–21, 1998: 35.) Toisaalta uudistavaa oppimista voi tapahtua myös instrumentaalisen ja kommunikatiivisenkin oppimisen alueella (Mezirow 1998: 35, 2009: 93). Merkitysperspektiivin
muutos käynnistyy merkittävässä elämänmuutoksessa tai ristiriitoja sisältävässä
tilanteessa, jolloin joudutaan kyseenalaistamaan ja tarkistamaan aikaisempia käsityksiä (Mezirow 1991: 93–94). Mezirow kuvaa muutokseen tähtääviä vaiheita
seuraavasti (Mezirow 2009a: 19, 2009b: 94; Törmä 2011:32):
1.
2.
3.
4.

Kokee hämmentävän dilemman.
Suorittaa itsetutkistelua; pelon, vihan, syyllisyyden ja häpeän tunteet.
Arvioi kriittisesti omia oletuksiaan/käsityksiään.
Havaitsee muiden käyneen läpi samanlaisia tyytymättömyyden tunteita ja
muutosprosesseja.
5. Tutkii mahdollisuuksiaan uusiin rooleihin, suhteisiin tai toimintaan.
6. Tekee toimintasuunnitelman.
7. Hankkii tietoa ja taitoa suunnitelman toteuttamiseen.
8. Kokeilee tilapäisesti uusia rooleja.
9. Rakentaa itseluottamusta ja pätevyyttä uusiin rooleihin ja suhteisiin.
10. Integroituu takaisin omaan elämään omaksumansa uuden näkökulman sanelemien mahdollisuuksien pohjalta.
Päihderiippuvaiselle tällainen uudenlainen dilemma, ratkaisun hetki, saattaa olla
esimerkiksi edessä oleva avioeron uhka. Samankaltaisten vaiheiden kautta voidaan tulkita myös Minnesota-hoidon ohjaavan potilaita ja läheisiä toipumiseen
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johtavalle tielle (Luku 7.2.18).31 Laajennetaan vielä kokemuksellisen oppimisen
tunteiden käsittelyä.
5.2.3

Tunteet kokemuksellisessa oppimisessa

”Loogisesti hyvä sisältö ei vetoa ennen kuin löytää itsensä sisällössä”.
(Ziehe 1991: 196)
Tämä ajatus sisältää myös melko yleisen päihderiippuvuuteen sisältyvän perustotuuden. Alkoholisti, joka ei ole saavuttanut vielä ”omaa pohjaansa”, ei helposti
löydä itseään hyvin perustellusta ja loogisesta päihderiippuvuuden luonnetta kuvaavasta esityksestä. Mutta kun pohja on saavutettu, uskaltaudutaan omien kokemusten aiheuttamien hyvinkin kipeiden tunteiden käsittelyyn. Tunteilla onkin
tärkeä merkitys ihmisen päämäärään suuntautuneen toiminnan ja sosiaalisten
suhteiden sääntelyssä. Niistä voidaan ammentaa energiaa toiminnan käyttövoimaksi varsinkin kokemusten merkitysten uudelleentulkinnassa (Hakkarainen ym.
2004: 210–211).
Minnesota-hoidossa tietoperustaa sovellettaessa kielteisiin tunteisiin patoutunut energia pyritään kääntämään toipumisvoimaksi. Prosessin kuvailuun soveltuu
hyvin Malisen (2000) kokemuksellisen oppimisen tarkastelu. Malinen erottaa
toisistaan kahdenlaiset kokemukset, jotka aikuinen omassa oppimisessaan kohtaa:
ensisijaiset kokemukset ja toissijaiset kokemukset (emt. 59–64). Ensisijaisiin
kokemuksiin Malinen liittää seuraavat ominaisuudet:
Ne ovat menneitä ja elettyjä kokemuksia, joilla on hiljainen ja implisiittinen
luonne. Kokijalle ne ovat autenttisia ja arvokkaita, mutta ne ovat jollakin tavalla
epätäydellisiä. Kokijalle ne muodostavat holistisen kokonaisuuden.
Toissijaisilla kokemuksilla on ainakin sellaiset ominaisuudet, että ne herättävät epäilyä jonkin ensisijaisen kokemuksen merkityksestä. Usein ne herättävät
negatiivisia tunteita ja hämmennystä, jos niistä tulee jatkuvia.
Oppiminen käynnistyy, kun kokemusten välillä on optimaalinen määrä jatkuvuutta ja epäjatkuvuutta. Malisen esittämän kokemuksellisen oppimisen teoreettisen mallin ytimenä on henkilökohtainen kokemuksellinen tietäminen. Tätä kovaa
ydintä ympäröi suojavyö (Kuvio 8). Suojavyö voi estää oppimista, mutta myös

31

Piensoho (2001) soveltaa väitöskirjassaan : ”Äitiyden alkumetrit. Naisten raskaudelle antamat merkitykset ja oppimiskokemukset” Mezirowin oppimisnäkemyksiä. Hänen mukaansa raskauden ja synnytyksen oppimista ja oppimiskokemuksia pystyy parhaiten ymmärtämään kokemuksellisen ja uudistavan oppimisen kautta.
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suojata ydintä liiallisesti pommittavilta toissijaisilta kokemuksilta. Kokemuksellisessa oppimisessa tarpeellisten ja hyödyllisten toissijaisten kokemusten tulee
läpäistä suojavyö ja korjata henkilökohtaisen kokemuksellisen tietämisen puutteita. Kun toissijaiset kokemukset ovat riittävän vahvoja, ne pakottavat oppijan valintoihin (Malinen 2000: 135).

toissijainen kokemus
toissijainen
kokemus
Oma
KOVA YDIN
Kokemuksellinen tieto

suojavyö
toissijainen kokemus

Malinen kuvaa toissijaisen kokemuksen suojavyön läpäisyä särö-metaforalla: ”Särö syntyy persoonallisen tiedon ja ”ravistelevan” oppimiskokemuksen
yhteentörmäyksessä. Oppimiskokemukset ”murtavat” turvallista elämänkulkua.
Särötilanteessa herää tarve todelliseen oppimiseen, joka muuttaa oppijan tapaa
ajatella ja toimia.” (Malinen 2002: 88.) Tällöin voidaan katsoa tapahtuvan uudistavaa oppimista. On ilmeistä, että tällaisessa tilanteessa ihminen tarvitsee vahvan
emotionaalisen tuen ja tahdonvoiman päästäkseen eteenpäin (Mezirow 1991: 171,
Kuittinen 2004: 218). Särömallilla on kuvausvoimaa myös päihde- ja läheisriippuvuuden puhkeamisessa ja niistä toivuttaessa. Esimerkiksi suojavyö kuvaa
hyvin päihde- ja läheisriippuvuuteen liittyvää puolustelua, syiden etsintää, toisten
syyttelyä ja kulissien rakentelua. Toisaalta Minnesota-hoidossa juuri läheiskohtaaminen on herkkä säröjä synnyttävä hetki (Luku 4.4.3.).
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Yhteisöllinen ja yhteistoiminnallinen oppiminen Minnesotahoidossa
Yksilöpsykologinen tarkastelu ei aina riitä oppimisvaikeuksien korjaamiseen ja
oppimisen tarkastelua ei aina voida rajata yksilön kognitiiviseksi toiminnaksi.
Oppimista tutkitaankin laajemmin yhteisöllisenä ja yhteistoiminnallisena sosiaalisena toimintana. (Dillenbourg 1999, Eteläpelto & Tynjälä 1999, Hakkarainen
2000, Soini 2001, Eteläpelto 2002). Keskeisiksi nousevat yhteisöllinen oppiminen
(collaborative learning) ja yhteistoiminnallinen oppiminen (co-operative learning). Usein näitä termejä käytetään toistensa synonyymeina, vaikka työskentelyssä onkin eroavaisuuksia (Tynjälä 1999: 152). Minnesota-mallia soveltavassa
päihdehoidossa on tärkeää korostaa vertaistuellista oppimista. Malli on itse asiassa syntynyt juuri vertaistuellisen yhteistoiminnallisen oppimisen ympärille (Anderson 1981: 23). Rajaan näiden oppimisnäkökulmien tarkastelun Minnesotahoidon taustaan ja toimintaan.
Tämän tutkimuksen yhteisön ja yhteisöllisyyden perustan muodostavat Lapualla toimivan Minnesota-hoidon hoitosuunnitelma ja tapa, jolla sitä toteutetaan
(Luku 4.4) sekä henkilökunta, joka sitä toteuttaa suoraan tai välillisesti. Siihen
kuuluvat luonnollisesti hoidossa olevat potilaat, läheiset ja hoitoon liittyvät erilaiset vertaisryhmät. Lisäksi siihen kuuluvat hoitopaikan ulkoiset olosuhteet ja hoitopaikan ilmapiiri. Toiminnan taustalla olevan yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen välinen ero on lähinnä tavoitteenasettelussa. Yhteisölliseen oppimiseen kuuluvat ne tiedolliset ja taidolliset tavoitteet, joihin kaikkien
yhteisön jäsenten (potilaat, läheiset ja koko henkilökunta) tulee sitoutua. Yhteistoiminnallinen oppiminen kuvaa sitä, miten kunkin yksilön tulisi oppia toimimaan
yhteisön jäsenenä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Potilaan täytyy hyväksyä ja osata vastaanottaa hoitopaikan ja vertaisten tarjoama tuki. Toimintatavassa
korostuu siis vahvana sosiaalisen interaktion merkitys.
Esitän seuraavassa näkemykseni siitä, miten tutkijana olen sisäistänyt Minnesota-hoidon vertaistuelliset yhteisöllistä ja yhteistoiminnallista oppimista kuvaavat kategoriat. Siltana yksilöllisen ja yhteisöllisen välillä toimivat yhteiset kokemukset (vrt. Soini 2001: 51). Näistä vertaistuellisen yhteisöllisen oppimisen periaatteet ovat:
1.
2.
3.

Yhteinen tavoite ja yhteinen lähtökohta.
Yhteinen tieto, joka mahdollistaa yhteisen kielen.
Täysraittiuteen tähtäävän työskentelyprosessin korostaminen.
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4.
5.
6.
7.

Uudenlaisen ajattelun tekeminen läpinäkyväksi dialogin ja avoimen kerronnan avulla.
Potilaiden monipuolisen reflektion ja metakognitiivisten taitojen kehittäminen.
Jaettu asiantuntijuus vertaisterapeuttien johdolla.
Läheisten mukaan ottaminen hoitoon ja yhteisen tiedon antaminen yhteisen
perustan ja kielen luomiseen.

Minnesota-hoidon tavoitteena on täysraittiuteen sitoutuminen. Lähtökohta on
kaikille yhteinen, koska päihderiippuvuutta tarkastellaan sairautena, eikä ole siinä
mielessä yksilöllinen. Toiseksi hoidossa pyritään antamaan monipuolinen teoreettinen taustatieto päihde- ja läheisriippuvuudesta. Yhteinen tieto yhdistetään
omaan keholliseen kokemustietoon. Näin mahdollistuu yhteisen kielen syntyminen.
Kolmas kohta korostaa, että hoitoon ei tulla etsimään syitä tai syyllisiä päihteiden käyttöön. Ongelmaan on tarjolla toisenlainen ratkaisu jonka potilaan tulisi
tunnistaa sopivan itseensä. Potilaan on otettava vastuu omasta toipumisestaan ja
aloitettava pitkäjänteinen työskentely. Perushoidon aikana valmentaudutaan 48
viikkoa kestävään jatkohoitoon ja elämään sen jälkeen. Hoidossa oppiminen perustuu kommunikaatioon, joka on saadun tiedon pohjalta syntyvää yhteisen merkityksen jakamista ja yhteisen tietoisuuden rakentamista (vrt. Soini ym. 2003:
21). Dialogisuus mahdollistaa omien kokemusten kertomisen ja toisten kokemusten kuuntelemisen. Näin kokemukset ja ajatukset tulevat läpinäkyviksi ja rakennetaan oivallus vanhoista virheistä.
Jotta kommunikaatiolla ja dialogilla olisi todellista merkitystä, tarvitaan metakognitiivisten taitojen kehittämistä. Uuden merkityksellisen tiedon valossa kehitetään reflektion ja erityisesti kriittisen itsereflektion taitoja, jolloin omat entiset
näkemykset ja uskomukset saavat uudet toipumista tukevat tulkinnat. Koko päihde- ja läheisriippuvuuteen syntyy uusi merkitysperspektiivi.
Kun hoitopaikan henkilöstö muodostuu itse päihderiippuvuudesta ja/tai läheisriippuvuudesta toipuneista, hoidossa on vertaisasiantuntijuutta. Ryhmän jäsenten tulee ponnistella keskenään vertaisina terapeutin johtaessa toipumisprosessin käynnistymistä ja edistymistä. Samalla terapeutti pyrkii ohjaamaan
ryhmässä olevia potilaita asiantuntijuuteen. Laadukkaassa toipumisessa toipuville
syntyy omaa asiantuntijuutta, jota yhteisöllisessä oppimisessa painotetaan (Hakkarainen ym. 2004: 124). Asiantuntijuuteen liittyy aina myös niin sanottua hiljaista tietoa (Polanyi 1983). Tämä ilmenee hyvin toipuneilla, raittiilla alkoholisteilla
102

muuttuneina elämänasenteina. Seitsemäs kohta näkyy siinä, että läheisille annetaan samanlainen perustietous päihde- ja läheisriippuvuudesta, sekä käynnistetään
läheisten tarpeiden mukainen muutosprosessi kohtien 1–6 mukaisesti. Erityisen
tärkeää on yhteisen kielen syntyminen. Sen perustan muodostaa läheisviikonloppu, jossa potilaan hoidon aikana syntyneeseen uuteen kokemustietoon yhdistyvät
läheisten kokemukset. Yhteisöllisen oppimisen tavoitteissa painottuu yhteisöllinen
itseohjautuvuus. Toimiakseen tämä vaatii jokaisen hoitoon osallistuvan yksilöllistä itseohjautuvuutta (vrt. Ahteenmäki-Pelkonen 1998: 63).
Yksilöllinen itseohjautuvuus korostuu vertaistuellisen yhteistoiminnallisen
oppimisen perusperiaatteissa, jotka muodostuvat seuraavista viidestä kategoriasta:
1.

Ryhmän jäsenillä on positiivinen keskinäinen riippuvuus.

2.

Jäsenillä on vahva emotionaalinen sitoutuminen yhteisöllisen oppimisen
periaatteiden 1–7 noudattamiseen.

3.

Jäsenet ottavat halukkaasti vastuun omasta toipumisestaan saamansa teoriatiedon valossa yhdessä vertaisten ja asiantuntijaterapeutin kanssa.

4.

Jäsenet ovat halukkaita kehittämään vuorovaikutteista viestintää ja sosiaalisia taitojaan.

5.

Jäsenet kehittävät valmiutta ja halua ottaa vastaan hoidon aikana saatavaa
palautetta ja arviointia, jotka saattavat olla koskettavia ja kipeitä kuulla.

6.

Vahva sitoutuminen jatkohoitoon.

Positiivinen keskinäinen riippuvuus tarkoittaa sitä, että ryhmän jäsenet tarvitsevat
toisiaan yhteisen tavoitteen saavuttamisessa. Erityisen tärkeänä tämä nähdään
uusien potilaiden sitoutumiselle hoitoon. Myönteinen ilmapiiri auttaa käsiteltäessä
ongelmia ja vähentää konflikteja (vrt. Arvaja 2005: 393). Toisaalta emotionaalinen sitoutuminen merkitsee sitä, että hoidossa oleva hyväksyy yhteisölliset tavoitteet ja niihin tähtäävät tunnelatauksiltaan vahvat toimenpiteet toipumisensa kannalta tavoittelemisen arvoisiksi. Kolmas kohta korostaa vastuuta. Ryhmän jäsenten yksilöllistä vastuuta korostetaan päihderyhmissä. Jokaisen on opittava tajuamaan, että hoidossa ollaan vain itsensä vuoksi ja että vastuu omasta toipumisesta
on jokaisella itsellään. Kukaan ryhmässä ei voi raitistaa toista.
Vertaisryhmässä toisista potilaista tulee peilauspinta, jolloin voi nähdä oman
aiemman toimintansa toisen potilastoverin toiminnan kautta ja syntyy oivallus: ”Sehän puhuu minusta.” Kun hoito toimii non-stop-tyyliin, niin uusilla tulokkailla on mahdollisuus nähdä, kuulla ja oppia kauemmin hoidossa olleitten esityk103

sistä toipumisprosessin käynnistymisestä ja tavasta käsitellä asioita nöyrästi, rehellisesti ja avoimesti. Nämä ovat ryhmässä opittavia välttämättömiä sosiaalisia
taitoja. Kun lisäksi terapeutti liittää mukaan sopivassa määrin omia kokemuksiaan sekä juovalta että toipumisajalta, vuorovaikutteisen viestinnän on mahdollista
onnistua pian myös uudelta tulokkaalta. Hoidon aikana potilaan tulee oppia antamaan palautetta ja arviota, mutta erityisesti ottamaan sitä vastaan. Ryhmää ohjaava terapeutti pyrkii luomaan ryhmään jämäkän mutta empaattisen turvallisuuden
tunteen ja tarttuu heti tilanteeseen, jos joku yrittää omia ”irtiottojaan”. Kokemuksilla ei mässäillä ja niitä ei tarkastella ansioluettelona. Potilaan kertomus on hänen
omansa, mutta sen tulkinta on toipuneen ja kokeneen terapeutin hallinnassa.32 Jos
potilas ei sovella hoidon yhteisiä periaatteita, hoitopaikka keskeyttää hänen hoitonsa. Vahva sitoutuminen vanhempien potilaiden vetämiin vertaistuellisiin jatkohoitoryhmiin mahdollistaa saavuttaa oman potentiaalisen tason säilyttää raittius.
Teen vielä yhteenvedon tutkimukseen liittyvien teorioiden keskeisimmistä aineksista. Se valottaa tutkittavien ongelmien tarkastelua ja tutkimuksen kyselylomakkeiden sisällön laadintaa.
Tiivistelmä kyselyn taustateorioista
Tutkimuksen kohdejoukkona on Minnesota-mallia soveltavan Minnesota-hoidon
käyneitä potilaita ja heidän läheisiään omine kokemuksineen. Päihderiippuvuutta
tarkastellaan aivojen hermosolujen kemiallisena riippuvuutena, johon potilaalla
on perinnöllinen taipumus. Keskeisen teoreettisen osan muodostavat Minnesotamallin taustateoria (Luku 4.3) ja Minnesota-hoidon tapa soveltaa sitä (Luku 4.4).
Kokemuksia tarkastellaan lähinnä Jellinekin käyrän tapaan (Kuvio 1 luku 2.4.3) ja
tulkitaan kokemuksellisen oppimisen viitekehyksessä (Luku 5).
Tutkimuksen ensimmäinen ongelma keskittyy potilaiden ja läheisten omiin
näkemyksiin päihde- ja läheisriippuvuuden synnystä ja syvenemisestä ja pahenevien ongelmien ratkaisuyrityksiin. Päihderiippuvuuden syntyä ja vaiheittaista
syvenemistä seurataan Jellinekin käyrän vasemman haaran tapaan, ja ICD-10luokituksen oireyhtymän piirteiden mukaisesti (Luku 2.1). Päihderiippuvuuteen
liittyy Minnesota-mallin aksiooman M7 mukaisesti ongelmien kieltäminen ja
kulissien rakentelu. Keskeisiksi nousevat eri vaiheisiin liittyvät ongelmien käsitte32

Omaa kokemusta vailla oleva terapeutti ei pysty menemään kokemusperäisesti koettujen tilanteiden
taakse ja hän voi helposti tulkita asioita lukemiensa teorioiden pohjalta tai olla potilaan vietävissä.
Kumpikaan ei hyödy, jos potilas yrittää jatkaa vanhoilla selityksillä. Tätä taitoa koulussa vaaditaan
opettajilta: kykyä tunnistaa oman oppimisaikansa oppimisvaikeudet ainekohtaisesti.
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lyt ja erilaiset ratkaisuyritykset. Oppimisteoreettisesti oppimista kuvataan vangitsevana Kolbin kokemuksellinen oppimisen tapaan etenevänä (Luku 5.2.1). Vangitsevuuden syyksi katsotaan puutteellisen tiedon varassa toimiminen (esim. kohtuukäytön tavoittelu). Keskeisiä elementtejä ovat mallioppiminen, yritys- ja erehdysoppiminen, Mezirowin instrumentaalinen oppiminen ja metakognitiivinen
pohdinta ja kriittinen reflektio (Luku 5.2.2). Kuvausvoimaa antaa Malisen särömetafora. Edellä oleva koskee myös läheisriippuvuutta.
Toinen tutkimusongelma keskittyy potilaiden ja läheisten kokemuksiin Minnesota-hoidosta ja hoidon vaikuttavuuteen. Hoidossa terapiana on todellisuusterapia (Luku 4.4.1). Terapiassa käsitellään päihderiippuvaisen ja läheisen puutteellisen, jopa väärän, tiedon varassa elettyä arkielämää seurauksineen. Hoidon
tavoitteena on antaa tietoa perussairauden todellisesta luonteesta ja terapia rakennetaan tämän tiedon perustalle.
Hoitoon tulevalla potilaalla edellytetään olevan tallella sellaiset voimavarat,
joilla hän voi itse ottaa vastuun omasta toipumisestaan. Potilasta autetaan sairauden luonteen ymmärtämisen avulla vapautumaan syyllisyydestä, mutta ei vastuusta. Terapian tavoite on saada potilas kohtaamaan, käsittelemään ja hyväksymään
sairautensa ja sen seuraukset. Hoidon tavoitteena on, että potilaille avautuu tunneelämässä raitis ja hyvä elämä. Läheisten toipumisprosessin käynnistämiseen on
läheisille varattu läheisviikonloppu läheiskohtaamisineen. Tämän kaiken lisäksi
vaaditaan yhteistä sitoutumista 48 käyntiä kestävään jatkohoitoon. Sen on katsottu
riittävän (Luku 4.4.1). Jatkohoidon merkitystä voidaan tarkastella Vygotskin lähikehityksen vyöhykeajattelun kautta (Luku 5.1).
Toipumisen vaiheittaista edistymistä seurataan Jellinekin käyrän oikean haaran tapaan. Oppimisteoreettisesti toipumisprosessin tulkintaan sovelletaan Mezirowin uudistavaa oppimista, siihen liittyvää merkitysperspektiivin muutosta, metakognitiivista pohdintaa ja kriittistä reflektiota (Luku 5.2.2). Tässä keskeisenä on
Malisen kuvaama särömetafora (Luku 5.2.3). Lisäksi voimme seurata Minnesotahoidon yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen tavoitteiden toteutumista
ja kognitiivisen mallioppimisen roolia (Luku 5.3). Edellä oleva soveltuu myös
läheisten toipumiskokemuksiin.
Seuraavaksi tarkastellaan tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä, kyselylomakkeita ja niiden rakenteiden kytkeytymistä teoriakehykseen ja esitellään
tutkimuksen aineiston keruuta ja aineiston analyysia.
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6 Tutkimuksen kohdejoukko, menetelmät ja
aineisto
Alkoholistien ja yleensä päihderiippuvaisten sekä heidän läheistensä ongelmien
avointa käsittelyä pidetään usein arkana. Tämä eettinen peruskysymys on myös
tässä tutkimuksessa keskeinen. Tutkimukseni tavoitteena ei ollut tutkia pelkästään
osallistumis-, keskeytys-, retkahdus- yms. lukuja, vaan etsiä toipumisen punaista
lankaa. Siksi muutaman tyyppielämäkerran kertominen ei riittänyt, vaan tarvitsin
mahdollisimman laajan potilas- ja läheisjoukon. Ongelmana oli lähinnä, miten
saan tietoa riittävän suurelta hoidon käyneiden joukolta. Pienehkön aineiston
olisin saanut esimerkiksi kolmen tutkimusta edeltävän vuoden ajalta ennen vuotta
2003. Tällöin toipumisen keston syvyysulottuvuus olisi jäänyt kuitenkin puutteelliseksi, minkä lisäksi melkoisella joukolla olisi jatkohoito ollut vielä kesken. Tutkimusta varten en valinnut mitään erityistä otosta, vaan otin mukaan kaikki Minnesota-hoitoon kirjautuneet lähes 500 potilasta ja heidän läheisensä 10 vuoden
ajalta vuoden 1993 huhtikuusta hoitopaikan aloittaessa toimintansa vuoden 2003
maaliskuun loppuun, jolloin aloitin tutkimukseni empiirisen aineiston suunnittelun ja kokoamisen. Haasteeksi koitui kysymys siitä, miten saisin koottua aineiston
ajallisesti uskottavan pitkältä ajalta.
Osallistuva havainnointi oli osa tutkimuksen alkuvaihetta vieraillessani Lapualla, mutta pelkkä havainnointi ei voinut vastata ylläesitettyyn haasteeseen.
Haastattelemalla olisi voitu päästä muutamiin kymmeniin tapauksiin, mutta siihen
minulla ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia. Elämäntarinoiden kirjoittaminen
olisi ollut mahdollinen, mutta toisaalta se olisi voinut oleellisesti vinouttaa aineistoa, sillä yksittäisten vastaajien kirjallisissa kyvyissä ja halukkuudessa ilmaista
itseään on luonnollisesti hyvinkin merkittäviä eroja. Toisaalta heidän tarinansa
olisivat mahdollisesti rajautuneet vain raskaan juomisen ja toipumisen joidenkin
osa-alueiden kuvailuun. Lisäksi retkahtaneiden halukkuus kirjoittaa kokemuksistaan olisi ehkä ollut heikompaa kuin toipuneiden. Päädyin lopulta hankkimaan
potilaiden ja läheisten tiedot kyselylomakkeilla.
Tutkimuksen alkaessa varhaisimpien potilaiden ja läheisten hoidosta oli ehtinyt kulua jo kymmenen vuotta. Toisaalta 49 potilaalla ja 36 läheisellä perushoidon alkamisesta ei vielä ollut kulunut vuottakaan. Tutkimukseen pyydetyt
läheiset olivat kaikki osallistuneet hoitoon kuuluvaan läheisviikonloppuun. Tutkimusongelmien kannalta nyt saavutettu pitkä aikaväli on hyvin merkityksellinen,
koska se mahdollistaa riippuvuuden syntyyn ja syvenemiseen ja niistä toipumiseen liittyvien lainalaisuuksien ja myös erojen löytämisen ja mahdollisuuden
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kommentoida hoidon aitoa, konkreettista vaikuttavuutta. Tutkimus pyrkii siis
hyvin kokonaisvaltaiseen otteeseen.
Tutkimusmenetelmät
Tutkimus on lähinnä retrospektiivinen kyselytutkimus, survey-tutkimus. 33 Se
suunnattiin ajallisesti rajatulle tietylle potilas- ja läheisryhmälle. Samasta ilmiöstä
kerättiin siis tietoa kahdelta tiedonantajaryhmältä, potilailta ja läheisiltä, joten
tässä mielessä mukana on aineistotriangulaation otetta (vrt. Denzin 1989).34 Molempia lomakkeita käsiteltiin kuitenkin ennen kaikkea kunkin potilaan tai läheisen
kertomana elämäntarinana ennemmin kuin perinteisenä kyselylomakkeena. Niillä
pyrittiin saamaan tietoa päihde- ja läheisriippuvuuden synnyn ja syvenemisen
mahdollisista lainalaisuuksista. Vastaavaa tietoa tuli saada myös toipumisprosessista. Erityisen tärkeää oli löytää mahdollisia alkoholistien ja heidän läheistensä
yhteisiä toipumistekijöitä ja samalla haluttiin tietoa myös siitä, kuinka pitkän ajan
potilaat olivat hoidon jälkeen olleet täysin raittiina ja kuinka monet olivat retkahtaneet. (Tutkitun hoitomuodon tavoite on ehdoton täysraittius.) Kokoavana yleistavoitteena oli löytää lomakkeisiin liittyvien kokemusten taustalta riippuvuus- ja
toipumisprosesseihin liittyvä oppimisnäkökulma.
Lomakkeiden strukturoidut kysymykset (kyllä/ei ja valintavaihtoehdot 1–5)
muodostavat tutkimuksen kvantitatiivisen aineiston, joka puolestaan mahdollisti
keskeisten tulosten tiivistämisen taulukoiksi. Pyrkimyksenäni ei ollut tutkia aineistoa ensisijaisesti syvällisten matemaattisten tilastomenetelmien avulla. Tähän
on kaksi syytä. Ensinnäkin omien kokemusteni kautta lähestyin tutkimuskohdettani vahvojen tunnelatausten tiivistämänä arjen ongelmana, jonka käsittelyssä puolestaan on tärkeää kuvata ennen kaikkea sanallisesti numeeristen tulosten takanaolevia tunteita. Toinen syy melko niukkojen matemaattisten työkalujen
käyttöön (huom. vaikka tutkija on itse koulutukseltaan matemaatikko) on se, että
syntyvästä aineistosta ei voida tehdä normaalijakaumaoletusta, joten rajoitutaan
soveltamaan ei-parametrisia testejä. Puhtaassa tilastollisessa mielessä kyse ei
myöskään ollut ”otoksesta” vaan kokonaistutkimuksesta. Katsoin kuitenkin, että
33
Survey tiukasti ymmärrettynä on joskus nähty pelkästään satunnaisotantaan pohjautuvana tutkimuksena. Yhtä hyvin survey on kuitenkin kyseessä silloinkin, kun tutkimuskohteena on koko perusjoukko.
34
Triangulaatio ei ole tutkimusmenetelmä, vaan nimike erilaisten menetelmien yhteiskäytölle tutkittaessa samaa ilmiötä (Denzin 1989: 234, Hirsjärvi ym. 2009: 233). Denzin (emt. 234–247) jakoi triangulaation erilaisten tutkimusaineistojen, tutkijoiden, eri teorioiden tai metodien yhdistämiseen samassa
tutkimuksessa.
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voin käyttää testeinä Mann-Whitneyn U-testiä (jatkossa lyhyesti U-testi) ja Pearsonin χ2-testiä. Hagoodin (1941) näkemyksen mukaan havaitun eron tilastollinen
testaus voidaan suorittaa, vaikka kyse on kokonaistutkimuksesta. U-testiä sovellettiin valintavaihtoehtojen (1–5) tarkasteluun ja χ2-testiä Kyllä/Ei -tarkasteluissa.
Muitakin tilastollisia menetelmiä, kuten faktorianalyysiä, toki kokeiltiin, mutta
näiden anti jäi tässä aineistossa laihaksi ja päädyin soveltamaan pääasiassa vain
yllämainittuja menetelmiä.
Kyselylomakkeiden avoimiin kysymyksiin sovellettiin laadulliseen aineistoon soveltuvaa sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on menettelytapa, jonka avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Analyysimenetelmällä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa johtopäätösten tekoa varten. (Kyngäs & Vanhanen 1999, Tuomi
& Sarajärvi 2009: 103.) Usein on tapana erottaa kaksi sisällönanalyysitapaa: sisällön analyysi ja sisällön erittely. Sisällönanalyysissa pyritään kuvaamaan dokumenttien sisältöä sanallisesti, kun taas sisällön erittelyssä kuvataan esimerkiksi
tekstin sisältöä kvantitatiivisesti. Erittelyssä sanallisesti kuvastusta aineistosta
tuotetaan määrällisiä kuvauksia. Jotkut tutkijat haluavat erottaa nämä käsitteet
tiukastikin toisistaan (Tuomi & Sarajärvi 2009: 106.) Tässä työssä aineiston kvantitatiivinen erittely on luonnollinen osa sisällönanalyysia.
Tässä mielessä Miles ja Huberman (1994) puolestaan kuvaavat sisällönanalyysia kolmivaiheiseksi prosessiksi, johon kuuluu: 1. aineiston pelkistäminen,
2. aineiston ryhmittely ja 3. aineiston teoreettisten käsitteiden luominen eli abstrahointi.
Aineiston pelkistämisessä analysoitavasta informaatiosta karsitaan pois tutkimukselle epäolennainen. Pelkistäminen voi olla informaation tiivistämistä tai
pilkkomista osiin, ja sitä ohjaa tutkimustehtävä, jonka mukaan aineistosta koodataan tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset. Ennen analyysin aloittamista määritellään analyysiyksikkö, joka voi olla esimerkiksi yksittäinen sana, lause, lauseen
osa tai useita lauseita. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 109–110.) Aineiston ryhmittelyssä koodatuista alkuperäisilmauksista etsitään samankaltaisuuksia ja/tai eroavuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään luokiksi,
jotka nimetään luokan sisältöä kuvaavalla nimikkeellä. Luokitteluyksikkönä voi
olla tutkittavan ilmiön ominaisuus, piirre tai käsitys. (emt. 110). Aineiston abstrahoinnissa erotetaan tutkimuksen kannalta oleellinen tieto, jonka perusteella muodostetaan teoreettinen käsitteistö. Abstrahointia jatketaan yhdistelemällä luokituksia niin kauan kuin se on aineiston näkökulmasta mahdollista. Yleiskäsitteiden
avulla tutkija muodostaa kuvauksen tutkimuskohteestaan ja vertaa teoriaa ja joh109

topäätöksiä alkuperäisaineistoon uutta teoriaa muodostaessaan. Tuloksissa esitetään empiirisestä aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai
aineistoa kuvaavat teemat. Tuloksissa kuvataan myös luokittelujen pohjalta muodostetut käsitteet tai kategoriat ja niiden sisällöt. Johtopäätöksissä tutkija pyrkii
ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan (emt. 111–113).
Sisällönanalyysia voidaan luokittelun tai kategorisoinnin jälkeen jatkaa kvantifioimalla aineistoa. Tällöin voidaan laskea esimerkiksi, kuinka monta kertaa
sama asia esiintyy kuvauksissa tai kuinka moni tutkittava ilmaisee saman asian
(emt. 120). Aineiston käsittelyni hyödyntää tätä edelläolevaa sisällön analyysin
kriteeriä.
Koska tutkimukseni yhtenä tavoitteena oli kehittää päihde- ja läheisriippuvuuden hoitoon oppimisteoreettinen kokemusmalli, kiinnostuin abduktiivisesta päättelystä.35 Abduktiivisessa päättelyssä lähdetään siitä, että uuden teorian
muodostamisessa löydetään jokin johtoajatus (engl. guiding principle), joka voi
olla alun perin epämääräinen intuitiivinen käsitys tai hyvinkin pitkälle muotoiltu
hypoteesi. Johtoajatuksen avulla havainnot voidaan keskittää joihinkin seikkoihin
tai olosuhteisiin, joiden uskotaan tuottavan uusia näkemyksiä ja ideoita, uutta
teoriaa kyseisestä ilmiöstä (Peirce 1958: 96–97). Hyvä esimerkki abduktivistisesta metodologiasta ovat lääketieteen historiasta kuuluisat Ignaz Semmelweisin
lapsivuodekuumetutkimukset (Paavola 1998). Grönfors (1982: 35–36) käytti
abduktiivista päättelyä tehdessään tutkimustyötä romaniyhteisön keskuudessa.
Hän löysi yhden tutkimuksensa kannalta keskeisistä johtolangoista kenttätutkimuksissa induktion avulla. Mitä abduktiivisuus sitten merkitsee tässä tutkimuksessa?
Olin itse omine päihdeongelmineni käynyt monissa sellaisissa kuntoutuksissa, joissa terapeuttien toiminta perustui perinteisesti juomisen syiden etsimiseen ja
oman käyttäytymiseni muuttamiseen. Niissä oli ”lohduttava mahdollisuus” oppia
kohtuukäyttö. Heti Minnesota-hoidon alussa tilanne muuttui omalla kohdallani
täysin. Alkoholismin kohtelemisesta sairautena sain heti uuden lähtökohdan omalle toipumisprosessilleni. Perus- ja jatkohoidon aikana opin tuntemaan kymmenittäin toisia potilaita ja läheisiä, jotka myös korostivat sairauskäsitteen merkittävää
osuutta toipumisprosessin käynnistymisessä ja etenemisessä. Abduktiiviseksi
johtoajatukseksi muodostui, että toipumisprosessin lähtökohtana oli tieto (alkoholismi sairautena), jonka pohjalta tapahtuvaa prosessin etenemistä voidaan tarkas35

Engl. abduction: sieppaus, ryöstö, kidnappaus. Abduktion keskeisimpänä kehittäjänä pidetään
Charles S. Peircea (1819-1914).
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tella oppimisteoreettisesti. En kuitenkaan kokenut itseäni riittävän päteväksi lähestymään työtäni tarkan abduktiivisen päättelyn mukaisesti premisseistä johtopäätöksiin, vaan tyydyin subjektiivisempaan tapaan lähestyä sitä kyselylomakkeiden laadinnan kautta.
Kyselylomakkeiden laadintaa ohjasi se, että halusin potilaiden ja läheisten
käyvän läpi ja kuvaavan oman elämänsä taustaa, juomisaikaan liittyviä kokemuksiaan, kokemuksia perus- ja jatkohoidosta ja vastaushetkestä. Tämä vaati laajat ja
monipuoliset kyselylomakkeet. Lomakkeet laadittuani arvioin etukäteen ennen
vastauslomakkeiden palautusta, miten vastaajien valinnat mielestäni tulisivat
painottumaan. Tässä rajoituin pelkästään potilaisiin. Lyhyissä Kyllä-Ei -valinnoissa liitin osaan valinnoistani myös arvioni valinnan painotuksen prosenttiosuudesta
(esim. Kyllä=70 %). Kun valittavana oli jokin vaihtoehdoista 1–5 annoin pelkkiä
yhden vaihtoehdon arvauksia, tai esitin myös arvioita vaihtoehdon prosenttiosuudesta (esim. 1=30 %). Joissakin kohdissa arvioin kahden perättäisen vaihtoehdon
prosenttiosuuksien summan (esim. 1+2=60 %).
Tällainen abduktiivinen arvaukseni oli itselleni tarkoitettu väline testata omaa
asiantuntijuuttani päättelemällä, miten potilaat keskimäärin tulkitsivat näkemyksiään ja kokemuksiaan omasta sairastumis- ja toipumisprosessistaan. Pidin huolen
siitä, että näin toimiminen ei kuitenkaan vaikuttanut työhöni. Abduktiiviset kokemukseni ovat kuitenkin siinä määrin positiivisia, että katson lähestymistavan
soveltuvan hyvin sellaiseen kokemustutkimukseen, jossa tutkija itse on henkilökohtaisesti käynyt läpi tutkimuskohteena olevan ilmiön. Tällöin hänellä voidaan
katsoa olevan ilmiöstä ainakin vihjeellistä tietoa. Tämän perusteella koin kykeneväni puuttumaan mahdollisiin ”häirikkövastauksiin”. Tällaisia tosin ei ollut.
Tiivistäen voidaan sanoa, että tutkimuksessa on monimenetelmäinen (mixedmethods) lähestymistapa. Kvantitatiivista kyselyaineistoa täydennetään avokysymyksillä sekä omakohtaisella ja osallistuvalla havainnoinnilla kerätyllä aineistolla. Tätä tarkastellaan tarkemmin seuraavassa luvussa.
Kyselylomakkeiden suunnittelu ja rakenne
Lomakkeiden suunnittelun teoriapohjana oli Jellinekin käyrän mukainen näkemys
alkoholismin asteittaisesta kehittymisestä kohti toipumista (Kuvio 1 luku 2.4.3).
Tavoitteena oli laajentaa näkemystä myös läheisriippuvuuden kehittymisestä. Oli
löydettävä tutkimukseen osallistuneiden potilaiden ja läheisten kokemuksista
punainen lanka, joka kulkisi läpi päihderiippuvuuden ja läheisriippuvuuden synnyn ja syvenemisen kohti raitista elämää. Uskoin sen löytyvän, jos vain saisin
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potilaat ”kulkemaan uudelleen” oman matkansa sairauden syvenemisestä toipumiseen. Tämä kuvaannollinen ”matka” ohjasi kyselylomakkeiden suunnittelua.
Lomakkeiden suunnittelua varten tarvittiin useita käyntejä Minnesotahoidossa. Oma vuoden mittainen hoitoni rajoittui lähinnä oman jatkohoitoryhmäni potilas- ja läheiskokemuksiin. Esimerkiksi läheisviikonloppuun
liittyvät kokemukseni olivat hyvinkin rajalliset. Vieraillessani lomakkeiden suunnittelua varten Minnesota-hoidossa osallistuin ohjattuihin terapiaryhmiin, potilaiden iltamietiskelyihin ja AA-käynteihin. Keskityin erityisesti hoidossa olleitten
potilaiden tunteisiin ja kertomuksiin sekä terapeuttien toiminnan havainnointiin.
Potilaiden ja terapeuttien luvalla sain tehdä muistiinpanoja. Kerran olin paikalla
viikon ja toisella kerralla neljä päivää. Näillä kerroilla pystyin perehtymään huolella kaikkiin hoidon osa-alueisiin. Pystyin nyt ensimmäisen kerran tutkivana
tarkkailijana jäsentämään myös läheisten kokemusmaailmaa ja uuden tiedon ja
läheiskohtaamisen merkitystä heille. Erityisesti tarkkailin päihdeperheterapeutin
toimimista peilinä läheisille. Kenttätyön tuloksena saadut havaintoni ja muistiinpanoni täsmensivät kyselylomakkeiden laatimista. Tulee huomata, että tutkimuskohteenani oli aiemmin Suomessa hyvin vähän tutkittu terapeuttinen tapahtumaketju. Koin tekeväni juuri tämän hoitolaitoksen pilottitutkimusta tietäen, että monet laitokset eivät olleet kyenneet esittämään kovinkaan vakuuttavia hoidollisia
tuloksia. Pyrin tietoisesti välttämään senhetkisiä hoidollisia ”sudenkuoppia”. Pyrin saamaan selkoa siitä, auttaako tämä hoitomenetelmä aidosti ja oikeasti, ja jos
se sen tekee, niin miten?
Tutkimuksen kohteena oleva hoitopaikka ei pyrkinyt vaikuttamaan millään
tavalla kyselylomakkeiden sisältöön. Tutkimukseni ei ole saanut rahoitusta tai
mitään tukea miltään Oulun yliopiston ulkopuoliselta taholta. Hoitopaikasta sain
tietysti luvan tutkimuksen tekoon ja luvassa ilmeni, että tutkimuksen tekijä oli
saanut hoitopaikasta potilaiden nimet ja osoitetiedot, joihin eivät kuuluneet sosiaaliturvatunnukset. Lupa liitettiin potilaille lähetettyyn kirjeeseen. Varsinaiseen
kyselytutkimukseen liittyi neljä saatekirjettä:
1.

2.
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TUTKIMUS LAPUAN MINNESOTA-HOIDON LUONTEESTA JA TEHOKKUUDESTA (Liite 1). Tässä lomakkeessa esiteltiin tutkimuksen tarkoitus ja tarpeellisuus. Liitteessä korostettiin myös kyselyn luottamuksellisuutta
ja mahdollisuutta vastata itse valitsemallaan nimimerkillä.
”EI”. EN HALUA OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN (Liite 2). Lomake oli
lyhyt lomake niitä potilaita varten, jotka eivät halunneet osallistua varsinai-

3.

4.

seen laajaan kyselyyn. Lomakkeella oli mahdollista niin halutessaan ilmaista
kieltäytymisen syy ja mahdollisuus kuvata omaa toipumistilaansa.
”KYLLÄ”. HALUAN OSALLISTUA TUTKIMUKSEEN (Liite 3). Tässä
potilaille tarkoitetussa liitteessä annettiin potilaalle muutamia ohjeita varsinaisen kyselylomakkeen täyttämiseen ja häntä kannustettiin vastaamaan kyselyyn täysin avoimesti ja rehellisesti. Lisäksi häntä pyydettiin antamaan läheisviikonloppuun ja mahdollisesti vielä jatkohoitoon osallistuneelle läheiselle laadittu oma lomake. Liitteessä kysyttiin myös halukkuutta osallistua mahdolliseen haastatteluun ja tarjottiin mahdollisuutta kirjoittaa omista kokemuksista oma erillinen toipumistarinansa. Tätä varten potilaalla oli mahdollisuus
antaa vastaushetken osoitteensa ja puhelinnumeronsa.
KIRJE HOIDOSSA OLLEEN POTILAAN LÄHEISELLE (Liite 4). Liitteessä annettiin joitakin ohjeita myös läheiselle oman kyselylomakkeensa täyttämiseen ja häntä pyydettiin vastaamaan kysymyksiin avoimesti, rehellisesti ja
itsenäisesti. Myös läheiseltä kysyttiin halukkuutta haastatteluun ja oman toipumistarinansa kirjoittamiseen omalla nimimerkillään. Sitä varten myös heillä oli mahdollisuus antaa vastaushetken osoitteensa ja puhelinnumeronsa.

Tärkeintä kyselylomakkeita laadittaessa oli se, että potilaat ja läheiset saivat kuuluviin oman äänensä ja pystyivät käymään läpi elämäänsä ja keskittymään muutoskokemukseensa päihteiden käyttöajasta, koko vuoden kestävän Minnesotahoitoprosessin läpi hoidon jälkeiseen arkeen.
Potilaiden kyselylomake (Liite 5) jakaantuu kahteentoista osioon (A–L) ja läheisten kyselylomake (Liite 6) yhteentoista osioon (A-K). Osioissa A–J oli potilailla vastattavana 544 kohtaa ja läheisillä 321 kohtaa, joista osaan liittyi avoimia
lisäkysymyksiä. Täysin avoimessa osiossa K potilailla oli vielä mahdollisuus
esittää omia ehdotuksia Minnesota-hoidon kehittämiseen, ja osiossa L heillä oli
tilaisuus kertoa avoimesti muusta hoitoon ja toipumiseen liittyneistä asioistaan.
Läheisillä oli osiossa K avoin mahdollisuus kertoa vapaasti hoidon aikana ja sen
jälkeen saamistaan kokemuksistaan ja tunteistaan. Kyselylomakkeista saadaan
runsaasti työn vaatimaa yksilötason demografista tietoa potilaiden ja läheisten
kokemuksista. Runsas aineisto mahdollistaa riippuvuuden syvenemisen ja toipumisen oppimisteoreettiset tulkinnat.
Tarkastelen seuraavassa aluksi lomakkeita osio osiolta ja osioiden tavoitteita.
Osioissa on runsaasti samaan ilmiöön liittyviä kysymyssarjoja. Tarkastelen joitakin niistä tässä yksityiskohtaisemmin ja liitän mukaan viittaukset kyselylomakkeiden vastaaviin kohtiin (P=potilas, L=läheinen).
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Osio A. Taustatietoja
Osio sisältää potilaiden ja läheisten osalta keskeistä tietoa: sukupuoli, siviilisääty,
koulutus ja sosiaalinen tausta, ikä hoidon alkaessa, työtilanne, perhesuhteet ja
perheen alaikäisten lasten määrä hoitoon lähdettäessä. Läheisten osalta keskeisiä
ovat sukupuoli ja sukulaisuussuhde potilaaseen, läheisten ikä ja työtilanne potilaan lähtiessä hoitoon sekä läheisten oma perhetilanne. Saatu aineisto antaa kuvaa
Minnesota-hoidon potilaiden ja läheisten taustasta. Tausta on sikäli merkityksellinen, että erityisesti alkoholiongelmaisiin liittyy monenlaisia, vääristyneitäkin,
mielikuvia. Sama koskee myös osiota B.
Osio B. Lapsuus ja nuoruus
Osion tavoitteena on antaa kuva potilaiden ja läheisten lapsuuden ja nuoruuden
perherakenteesta, perheen jäsenten keskinäisistä suhteista ja lapsuusajan turvallisuudentunteista (P: B1–B6, B14–B18; L: B1–B4, B17–B19). Molemmilta kysyttiin myös koulunkäynnistä koulukiusaamisineen ja porukkakäyttäytymistä. Potilailta kysyttiin myös asennetta opiskeluun ja opiskelutuloksia.
Minnesota-hoidossa alkoholismin taustalla nähdään sairaus, johon on geneettinen alttius. Jos tämä osio antaisi selkeitä viitteitä siitä, että nämä alkoholistit
huomaisivat ”perineensä” sairautensa omilta sukulaisiltaan, antaisi se mahdollisuuden pohtia suhtautumista alkoholinkäyttöön esimerkiksi yleisessä päihdeneuvonnassa. Tärkeän osan muodostavatkin potilaiden ja läheisten tulkinnat lapsuusperheen alkoholinkäytöstä, oman perheen jäsenten ja suvun mahdollisista alkoholiongelmista sekä oman lapsuusajan asenteesta alkoholiin. (P: B7–B13, B19–B20;
L: B5–B10, B19–B20). Päihderiippuvuuden tarkasteluun liittyy myös hengellinen
näkökulma (Luku 3.6). Potilaat ja läheiset tarkastelivat kodin asenteita ja omia
lapsuuden ja nuoruuden asenteitaan hengellisiin asioihin.
Erityisesti lomakkeiden osiot C-E liittyvät ensimmäiseen tutkimusongelmaan
(Luku 1.4), jossa tarkastellaan päihde- ja läheisriippuvuuden syntyä ja syvenemistä potilaiden ja läheisten itsensä kokemana ja kuvaamana, ja heidän tapaansa
käsitellä ja hoitaa syntyneitä ongelmia. Tärkeänä tavoitteena on löytää vaikeutuviin kokemuksiin liittyneitä ”säröjä” (Luku 5.2.3), jotka pakottivat uusiin ongelmien ratkaisuyrityksiin ja lopulta hakeutumaan Minnesota-hoitolaitokseen. Osiot
liittyvät siis Jellinekin käyrän vasemman haaran syvenevän prosessin tarkasteluun. Oppimisteoreettisesti tutkitaan mahdollisuutta tulkita ”säröjen” synnyttämiä
ratkaisuyrityksiä vangitsevana oppimisprosessina.
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Osio C. Potilaat: Juomishistoria/päihdehistoria & Läheiset: Oma alkoholin
käyttö
Osio pyrkii antamaan yleiskuvan potilaiden alkoholin käytöstä ja juomisen luonteen muuttumisesta. Aluksi potilaat tarkastelivat alkoholin käyttönsä aloittamista,
jatkamista ja jatkamisen syitä. (P: C1–C11.) Oliko juominen humalahakuista,
menikö muisti ja sammuttiinko? Keskeistä oli tieto juomisen asteittaisesta lisääntymisestä ja sen vaikutuksesta työelämään. Tärkeää oli myös tietää, muuttuiko
juomisseura ajan myötä ja erityisesti milloin pulloon tartuttiin. (P: C12–C13,
C21–C27, C31–C40.) Vaikka tutkimus painottuu lähinnä alkoholin käyttöön, niin
myös lääkkeiden päihdekäyttöön ja huumeiden käyttöön haluttiin valaistusta.
Läheisten osalta kysely keskittyi kartoittamaan heidän omaa yhdessä potilaan
kanssa tapahtunutta alkoholin käyttöään sekä mahdollista muutosta tässä alkoholistin ongelmien alkaessa kasvaa. Lisäksi läheiset arvioivat käyttämiänsä alkoholimääriä ja omaa päihdeongelmaansa. (L: C1–C14.)
Tiivistäen osion tavoitteena on tutkia liittyikö alkoholin käyttöön aikaa myöten selkeää lainalaisuutta, ja millaisia muutoksia oli nähtävissä samanaikaisesti
läheisten käyttäytymisessä. Osiossa saadaan yleiskatsaus Jellinekin käyrän vasemman haaran eri vaiheista (Kuvio 1) ja ICD-10-luokituksen riippuvuusoireiden
syntymisestä (Luku 2.1). Toisena tavoitteena on tulkita mahdollisia muutoksia
oppimisteoreettisesti.
Osio D. Ongelmat ja menetykset alkavat
Osiossa paneudutaan kasvavan juomisen seurauksena syntyneisiin ongelmiin ja
ongelmien ratkaisuyrityksiin. Osion alussa potilaat arvioivat iän, jolloin päihteen
kielteiset seuraukset alkoivat vakavasti vaivata ja kuinka kauan ”iloista juomista”
oli kestänyt. Tavoitteena oli arvioida päihderiippuvuuden puhkeamista ja ”itämisaikaa”. Läheiset arvioivat omia havaintojaan juovan alkoholiongelmien varhaisvaiheista. Liittyikö juomiseen väkivaltaa ja kontrolloimatonta käytöstä, kuten
humalassa autolla ajoa? Läheiset tarkastelivat myös omaa avunhakuaan ja sen
vaikutuksia juovaan väkivaltatilanteissa. (P: D1–D7; L: D2–D8. D38–D47.)
Päihde- ja läheisriippuvuuteen liittyy vakavia tunne-elämän häiriöitä (esimerkiksi ahdistus, syyllisyys, häpeä, viha). Näitä molemmat pohtivat omalta osaltaan.
Alkoholistin kokema moraalinen krapula aiheuttaa poikkeavaa käyttäytymistä ja
vakavia itsetunnon häiriöitä. (P: D21–D33, D42–D49; L: D49–D56.)
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Osion toinen tavoite on tutkia syntyneiden ongelmien ratkaisuyrityksiä seurauksineen. Potilaat tarkastelivat avunhakuyrityksiään, ulkopuolisten antamia
kehotuksia hakeutua hoitoon ja erilaisia hoitokäyntejä ennen Minnesota-hoitoa.
Millaisin ottein läheiset yrittivät käsitellä alkoholistia ongelmien ratkaisemiseksi?
(P: D8–D20; L: D9–D18.) Yhtenä ratkaisuyrityksenä alkoholisteilla ovat myös
lääkärikäynnit ja lääkitykset. Läheiset kuvasivat omaa sairastumistaan ja avun
hakuaan (P: D36–D41, D61–D75; L: D48, D57–D61, D66–D69). Osiossa tiivistyvät vielä potilaiden ja läheisten kuvaukset muista juomisen aiheuttamista vakavista seurauksista (P: D50–D60; L: D62–D65). Läheiset pohtivat myös alkoholistin juomisen aiheuttamia vaikutuksia omaan hengellisyyteensä (L: D70–D76).
Tiivistäen osion yhtenä tavoitteena on katsoa voidaanko prosessia kuvata alkoholismin ja päihderiippuvuuden syvenevänä ja vangitsevana kehittymisenä.
Toisena tavoitteena on tulkita molempien kokemuksiin liittyviä ”säröjä” ja niistä
seuranneita ratkaisuyrityksiä kokemuksellisen oppimisen näkökulmasta (Luku
5.2). Teoreettisina taustoina ovat lähinnä Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli
(Luku 5.2.1), Mezirowin instrumentaalinen oppiminen (Luku 5.2.2) ja Malisen
särömetafora (Luku 5.2.3).
Osio E. Potilaat: Asenne omaan ongelmaani ennen Minnesota-hoitoa &
Läheiset: Asenne läheiseni ongelmaan ennen Minnesota-hoitoa
Potilaat pohtivat omaa asennetaan, tulkintojaan epäonnistumisensa syistä ja toisilta saamiaan neuvoja vakavien ongelmien lisääntyessä. Tärkeän pohdittavan osan
muodostavat ongelmien ratkaisemiseksi tehdyt ryhdistäytymisyritykset ja mahdolliset juomistauot. Millainen asenne oli onnistuneen tauon jälkeen, ja millaiset
olivat seuraukset uusien ryyppyjen jälkeen? Lisääntyneet ongelmat pakottavat
arvioimaan uudelleen omaa tilaa ja syitä juomiseen. (P: E1–E31, E52–E58.) Samanaikaisesti läheiset miettivät omia selityksiään alkoholistin juomiselle. Läheiset muistelivat myös oman uskonsa muutosta juovan kyvystä ratkaista omin voimin vakavan ongelmansa ja omia odotuksiaan mahdollisen juomistauon aikana.
(L: E1–E11, E13–E20, E36–E39.) Mielenkiintoista vaihetta potilaiden ja läheisten
keskinäisestä ongelmien käsittelystä oli jo osiossa D. Osiossa E potilaat muistelivat oman perheensä huomautuksista juomiseen, omista asenteista huomautuksiin
ja mahdollisista katteettomiksi jääneistä lupauksista. Merkittävä seuraus alkoholismin syvetessä näkyy outona käyttäytymisenä. Alkoholistit alkavat piilotella
omia pullojaan ja saattavat unohtaa omat piilopaikkansa. Myös läheiset saattavat
piilotella ja kaadella juovan viinoja. Potilaat muistelivat myös juomisen vaikutus116

ta työelämäänsä ja juomisen aiheuttamia työstä poissaoloja ja mahdollisia lääkärin määräämiä sairaslomia. (P: E32–E33, E37–E51; L: E28–E29.) Potilaat tarkastelevat myös hengellisten asioiden ja arvojen merkitystä ongelmien kasvaessa ja
niitä ratkaistaessa. Minnesota-hoitomallin aksioomien M6 ja M7 mukaan ongelmien salaaminen ja kielto johtavat kulissien rakenteluun. Molemmat osapuolet
tarkastelivat omia salailujaan ja uskoaan omiin kulisseihinsa. (P: E71–E75; L:
E27, E32.)
Potilaiden osalta osio huipentuu juomisen ja sen vaikutusten luonnehdintaan
ennen Minnesota-hoitoon lähtöä: juomisen tuottama ilo ja sen kesto, yhtämittaisen juomisen ja toisaalta juomistaukojen kesto. Läheisten osalta erittäin
merkityksellisiksi koen läheisten itsearvion oman elämänsä elämisestä juovan
ehdoilla, läheisen yrityksistä tehdä kaikkensa ettei alkoholistin ”tarvinnut juoda”
ja läheisen kykyä nähdä alkoholistin retkahtamiseen johtavat ennakoivat merkit
(P: E67–E70; L: E12, E26, E40). Nämä lopputiivistelmät mahdollistavat päihdeja läheisriippuvuuden vakavan ja vangitsevan sairausluonteen ymmärtämisen. Jos
molemmat ovat yrittäneet ”kaiken mahdollisen”, miksi aiempien yritysten lopputulos on voinut olla niin huono? Jellinekin käyrän vasen haara on jo saamassa
pohjakosketuksen.
Osiot F–I keskittyvät toiseen tutkimusongelmaan: Millainen oli Minnesotahoidon hoitoprosessi ja sen vaikuttavuus potilaiden itsensä kokemana ja kuvaamana (Luku 1.4). Nyt kuljetaan ylös Jellinekin oikeaa toipumishaaraa. Tarkkailtavana on jälleen prosessi jonka luonnetta ja muutosta tutkitaan. Muuttuivatko juomisajan kokemusten tulkinnat hoidossa annetun tiedon valossa vangitsevista vapauttaviksi todellisuusterapian tavoitteiden mukaisesti? Oppimisteoreettisesti
aineiston tavoitteena onkin tutkia mahdollisuutta tulkita kokemuksia riippuvuudesta toivuttaessa lähinnä Mezirowin uudistavan oppimisen ja yhteisöllisen ja
yhteistoiminnallisen oppimisen näkökulmasta (Luvut 5.2.2 ja 5.3).
Osio F. Potilaat: Lähden Minnesota-hoitoon Lapualle & Läheiset: Lähtö
Minnesota-hoitoon Lapualle
Aluksi potilaat pohtivat hoitoon hakeutumisensa pakottavia syitä ja omaa halukkuuttaan. Oliko maksusitoumuksen saannissa ongelmia? Millaisin ennakkotiedoin
ja millaisessa kunnossa hoitoon saavuttiin, ja miten hoitopaikassa otettiin vastaan? Hoidon alkuun saattoi liittyä yllätyksenä unilääkkeiden poisottoja ja rauhoittavien lääkkeiden alasajoa mahdollisine lieveilmiöineen. Edessä oli vähintään
neljän viikon tiivis terapeuttinen opiskelu, jossa päivä kerrallaan ajettiin itseä
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ohjelmaan sisään. Ensimmäinen aamumietiskely saattoi yllättää. Hoitoon sitoutumisnopeudella on tärkeä merkitys varsinaisen terapeuttisen ohjelman omakohtaiseen omaksumiseen. (P: F1–F43.)
Teorialuennoilla selvitetään hoitopaikan luoman hoito-ohjelman mukaisesti
alkoholismiin ja siitä toipumiseen tarvittavat keskeiset peruskäsitteet (esim. alkoholismi sairautena, kemiallinen riippuvuus ja sen kehittyminen, kuiva humala,
nöyryyden ja rehellisyyden tärkeys). Potilaat palasivat mielikuvissaan omaan
hoitoonsa ja pohtivat omaa peruskäsitteiden omaksumistaan. Miltä tuntui soveltaa
tietoa itseensä ja omaan toipumistyöhönsä? Miltä tuntui esimerkiksi myöntää
olevansa itse alkoholisti, oma voimattomuus ja sitoutua täysraittiuden tavoitteeseen? (P: F44–F63.) Hoidon tärkeän osan muodostaa yhteisöllisyys ja yhdessä
toimiminen. Millaista oli puhua ryhmässä omista asioista, ja millaiseksi koettiin
toisten potilaiden merkitys ja potilaiden keskinäinen suhde? Miten koettiin hoidon ”Non-Stop” luonne? Hoito ei välttämättä etene aina kivuttomasti. Joillekin
voi tulla viinan haluja ja haluja keskeyttää perushoito. Hoidon aikana mieltä voivat painaa monetkin huolet. Perushoitoon liittyy muutamia hoidon ulkopuolisia
AA-ryhmissä käyntejä. Mitä nämä ryhmät antoivat potilaille? (P: F64–75, F77–
F82, F85–F87, F123.)
Potilaiden kriittisen reflektion ja erityisesti kriittisen itsereflektion ja metakognitiivisten taitojen kehittymistä mitattiin kohdissa F88–F98. Millaista oli valmistella oma elämäkerta ja kertoa se kaikkien kuullen? Miltä olo tuntui kertomisen jälkeen? Miltä tuntui käsitellä avoimesti aktiivisen juomiskauden aiheuttamia
vakaviakin henkilökohtaisia ongelmia? Oliko tarvetta keskustella kaikkein kipeimmistä ongelmista kahden kesken eettisen neuvonantajan kanssa? Osion F
lopussa potilaat arvioivat hoitopaikan ilmapiiriä, terapeuttien ja koko henkilökunnan ja hoitopaikan toimintaa. (P: F76, F98–F113, F117–F122.)
Perushoidon aikana läheisten rooli keskittyy lähinnä läheisviikonloppuun. On
kuitenkin tärkeää tietää läheisten tunteista ja kokemuksista ennen tuota hetkeä.
Tiesivätkö ulkopuoliset alkoholistin lähdön todellisen syyn, ja yrittikö läheinen
itse salata sen muilta? Oliko alkoholistin lähtö vapaaehtoista vai pakon sanelemaa? (L: F1–F4.) Avoimessa kohdassa F5 läheisillä oli tilaisuus antaa oma tulkintansa hoitoon lähdön syistä. Kun potilailla oli lupa ottaa yhteyttä läheisiinsä, läheiset pystyivät aistimaan ja tulkitsemaan potilaan tunnetiloja. Heijastuiko niistä
ahdistuneisuus vai luottavaisuus? Mitkä huolet potilasta painoivat ja uhkasiko hän
keskeyttää hoitonsa? Tärkeää on myös kuulla läheisten omista tunteista. Millaisin
odotuksin ja millaisin mahdollisin ongelmin hän jäi omaan arkeensa? Läheiset
kuvasivat vielä potilaiden tunteita läheisviikonlopun lähestyessä. (L: F6–F25.)
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Tiivistäen kysymyksillä oli tarkoitus kartoittaa, millaisessa henkisessä ja miten vastaanottavaisessa ilmapiirissä toipumisprosessin alku tapahtui sekä se kokivatko potilaat saavuttaneensa jo oman pohjakosketuksensa. Osion oppimisteoreettinen tarkastelu keskittyy lähinnä hoidon todellisuusterapian, Mezirowin
uudistavan oppimisen mukaisen vapauttavan oppimisen ja hoidon yhteisöllisen ja
yhteistoiminnallisen oppimisen käynnistymiseen ja edistymiseen.
Osio G. Läheiskohtaaminen
Potilaan osalta osio mittaa muutaman viikon aikana tapahtunutta todellisuusterapian tavoittelemaa muutosta. Millaisin tuntein pystyttiin näkemään läheisen esittämä kuva omasta itsestä juovana alkoholistina? Millainen merkitys kohtaamisella
oli potilaan toipumisprosessissa? Alussa potilaat tarkastelivat läheisviikonloppuun
kutsun saaneista tilaisuuteen osallistuneita läheisiään. Tärkeänä lähtökohtana oli
selvittää potilaiden kokemuksia sekä toisten potilaiden että omasta läheiskohtaamisestaan. Keskeisen kokonaisuuden muodostavat potilaiden kokemukset ja tunteet läheisten purkaessa (kasvotusten tai kirjeitse) juomisaikaan liittyneitä omia
kokemuksiaan ja tunteitaan. Pystyivätkö potilaat keskittymään läheisten kuuntelemiseen ja kuinka hyvin he muistivat kuulemansa asiat? (P: G1–G21, G23.) Ennen kohtaamista saadun hoidon mahdollinen vaikutus toipumisprosessiin näkyi
hyvin kohdista G22, G24 ja G27–G30. Pystyivätkö potilaat olemaan helpottuneita
ja iloitsemaan läheisten tilaisuudesta purkaa tunteitaan, koskettiko erityisesti jonkun läheisen tuska, ja millaisin tuntein he vastasivat myöhemmin läheisilleen?
Mitä läheisten kertomat kokemukset olivat opettaneet potilaille? Osion lopuksi
potilaat arvioivat läheiskohtaamisen merkitystä omassa toipumisessaan. Lisäksi
he tiivistivät perushoidossa oppimaansa (päivä kerrallaan eläminen ja raittiista
päivästä kiittäminen) ja mahdollisia pelontunteitaan perushoidon päättyessä. (P:
G31–G44.)
Läheisten rooli läheisviikonlopussa on toisenlainen. Läheiset pohtivat läheisinfossa annetun tiedon (esim. alkoholismin tarkastelu sairautena) vaikuttavuutta. Erityisen tärkeää oli saada läheisten kokemuksia ja tunteita potilaan kohtaamisesta ja rohkeudesta puhua hänelle omista kokemuksistaan ja tunteistaan.
Pystyivätkö läheiset itseään purkaessaan aistimaan hiljaa kuuntelevan potilaan
tunteita, ja millaisina he kokivat myöhemmin potilaiden vastaukset? Toinen tärkeä asia oli saada tietoa läheisten läheisviikonloppuun ja erityisesti läheiskohtaamiseen liittyneestä itsetutkistelusta. Olivatko he oppineet näkemään todellisuusterapian mukaisesti juomisaikaan liittyvän oman ja alkoholistin käyttäytymisen
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uudessa valossa? Olivatko he mahdollisesti pitäneet yllä alkoholistin juomista
tukevaa roolia? Läheiset arvioivat läheiskohtaamisen merkitystä omalle ja alkoholistin toipumiselle ja omia pelkojaan perushoidon päättyessä. (L: G1–G33, G35.)
Tiivistäen osio G antaa mahdollisuuden tulkita potilaiden ja läheisten kohtaamisen kokemuksia todellisuusterapian tavoitteiden valossa. Oppimisteoreettisesti osio mahdollistaa vapauttavan oppimisen syvenemisen tarkastelun.
Tämän lisäksi on mahdollista testata jopa uutta teoriaa; Läheisen samanaikainen
toipuminen on yhtä tärkeää kuin potilaan toipuminen.
Osio H. Perushoidosta arkeen ja jatkohoitoon
Juovaan aikaan liittyy syyllisyyttä, häpeää ja salailua. Oliko perushoidon jälkeen
halua ja rohkeutta puhua jopa ylpeyttä tuntien omasta alkoholismista ja hoidosta?
Potilaat muistelivat myös perushoidosta paluuseen liittyneitä mahdollisia työ- ja
asunto-ongelmiaan sekä harrastuksiaan. Pystyivätkö potilaat kohtaamaan arjessa
entiset juomakaverit avoimesti ilman selittelyjä ja verukkeita? (P: H1–H18.)
Perushoidon jälkeen tärkein asia potilaille on säännöllinen osallistuminen jatkohoitoon johon saattoi olla hyvinkin pitkä matka. Kuinka hyvin jatkohoitoon
sitouduttiin ja missä määrin se keskeytyi? Potilaat pohtivat jatkohoidon ja erityisesti jatkohoitoryhmän merkitystä omalle toipumiselle. Millainen oli ryhmän
ilmapiiri, ja kuinka rehellisesti potilaat puhuivat itsestään? Kuinka tärkeäksi he
kokivat jatkohoidossa mahdollisesti mukana olleen läheisen merkityksen? Retkahtaminen vaarantaa jatkohoidossa käynnin. Kuinka vaikeaa oli jatkohoidon
aikana pysyä raittiina, ja missä määrin kuiva humala ja viinan halut vaivasivat?
(P: H19–H33, H50.) Jatkohoidon aikana retkahtaneet tarkastelivat retkahduksen
ajankohtaa, syitä retkahtamiseen ja sen seurauksia. Kävikö retkahtanut vaadittavat
AA-käynnit voidakseen palata jatkohoitoon, vai keskeytyikö jatkohoito? Missä
määrin potilaat kävivät jatkohoidon aikana myös AA:ssa, ja tarvitsivatko he lisäksi muuta raittiutta ylläpitävää hoitoa ja muuta tukea? (P: H34–H48, H51–H58.)
Läheisten näkökulma arkeen palattaessa on hieman toisenlainen. Ennen hoitoa elämä oli täynnä pettymyksiä. Oliko nyt toivoa alkoholistin ja myös omasta
toipumisesta? Oliko häpeä ja salailu vähentynyt ja avoimuus lisääntynyt? Pystyikö läheinen tuntemaan jopa ylpeyttä hoidossa olleesta? Läheinen tarkkailee luonnollisesti alkoholistin käyttäytymistä. Näkikö hän mielestään viinan tuskaa heti
perushoidon päätyttyä? Kuinka aktiivisesti jatkohoidossa käytiin, ja kuinka hyvin
jatkohoitoon sitouduttiin? Jatkohoidon tarkoituksena on auttaa myös läheisiä
toipumaan. Luonnollisesti läheinen tarkkailee alkoholistin ponnistelua jatkohoi120

dossa, mutta läheisen rooli ei ole olla vain alkoholistin tukena. Kävivätkö läheiset
jatkohoidossa myös itsensä vuoksi? Mitä he oppivat jatkohoidossa? Myös läheiset
pohtivat jatkohoidon ja jatkohoitoryhmän merkitystä, ryhmän ilmapiiriä ja omaa
avoimuuttaan ryhmässä. (L: H1–H27, H39.) Osa läheisistä koki myös retkahduksia. Näkivätkö he ennakkoon kuivan humalan ja viinan halujen merkkejä? Mitä he
pitivät retkahtamisen syinä? Katkaisiko retkahdus myös läheisen jatkohoidon?
Käyttivätkö läheiset omassa toipumisessaan myös Al-Anonia tai muita tukiryhmiä? Jatkohoito päättyy yleensä ”yksivuotissynttäreihin”. Missä määrin potilaat ja
läheiset viettivät sitä, ja kuinka tärkeäksi he kokivat merkkipäivänsä? (L: H28–
H38, H40–H44; P: H60–H62.)
Osio H kuvastaa sitä, miten perushoidossa opitusta voi tulla osa arkea. Uusi
päihteistä vapaa elämä voi löytyä ”pullon” tai päihteen ulkopuolelta. ”Yksivuotissynttärit” voivat olla alkuna sille, että uusi raitis elämä on alkamassa. Onnistunut jatkohoito kuvaa hoidon yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen
tavoitteiden toteutumista.
Osio I. Potilaat: Jatkohoidon jälkeen & Läheiset: Millaista on tänä päivänä?
Osio I tarkoitettiin ensisijaisesti niille potilaille joiden perushoidon alkamisesta
oli kulunut jo kokonainen vuosi. Osa vastaajista oli kuitenkin vielä jatkohoidossa.
(Jatkohoidossahan päätavoitteena on kerätä 48 käyntiä, ei kalenterivuotta täyteen.) Tapahtuiko ensimmäisen vuoden jälkeen retkahduksia? Millaisia ratkaisuja
alkoholisti yritti ja millaisin tuloksin? Tärkeää oli saada tietoa läheisten kokemuksista ja tunteista retkahduksen jälkeen. (P: I2–I8; L: I2–I10.)
Toisen tutkimusongelman kannalta keskeisen kysymyssarjan muodostavat
potilaiden kohdat I9–I27 ja läheisten kohdat I11–I27. Kohdat mittaavat hoidon
vaikuttavuutta, joka näkyy niiden ongelmien hellittämisenä, joiden vuoksi hoitoon
oli lähdettävä. Oliko tunne-elämä parantunut, ihmissuhteet korjaantuneet, luottamus palautunut? Oliko talous kohentunut? Mitä mahdollinen toipuminen oli kaiken kaikkiaan tuonut tullessaan? Sekä potilaat että läheiset saivat vielä tiivistää
raitistumisen tärkeimpiä seurauksia ja kiittää toipumisprosessia tukeneita tahoja.
Oman kokonaisuuden muodostavat molempien kysymykset I28–I33. Olivatko
hoidosta kyselleet hoitoon lähettäneet tahot, ja olivatko potilaat ja läheiset itse
olleet halukkaita kertomaan muille siitä? Missä määrin potilaat ja läheiset olivat
hoidon jälkeen olleet yhteydessä toisiinsa ja hoitopaikkaan? Missä määrin käytiin
vielä AA:ssa/Al-Anonissa? Hoidon tarkoituksena ei ole tehdä potilaista ja läheisistä raittiusintoilijoita. Kuinka hyvin tämä tavoite saavutettiin, ja kuinka tarkkoja
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potilaat olivat tiettyjen lääkkeiden suhteen? Kertoivatko he esimerkiksi lääkärin
vastaanotoilla tai joutuessaan leikkauksiin, että heillä on riippuvuusoireyhtymä?
Potilailla oli lopussa vielä omia kysymyksiä. Missä määrin viinan halut vielä
kiusasivat? Kuinka pitkään yhtämittainen raittius oli kestänyt? (P: I34–I40; L:
I34–I37.) Osio huipentui kysymyssarjaan I41–I42, jolla mitattiin halua ja toiveita
käyttää vielä joskus alkoholia kohtuudella ja ongelmitta.
Tiivistäen osio I mahdollistaa tarkastella riippuvuudesta toipumista vapauttavana kokemuksellisena oppimisena, eli kykyä elää raitista, päihdevapaata elämää. Osiossa huipentuu Mezirowin vapauttava oppiminen ja nousu Jellinekin
käyrän toipumishaaran huipulle.
Osio J. Potilaat: Tärkeimmät avaimet toipumiseeni & Läheiset:
Tärkeimmät avaimet omaan toipumiseeni
Osio J yhdessä osion I kohdan I27 kanssa keskittyy erityisesti kolmanteen tutkimusongelmaan (Luku 1.4). Potilailta ja läheisiltä kysyttiin niitä Minnesota-hoidon
tekijöitä, joita he pitivät merkityksellisinä oman toipumisensa ja raittiuden ylläpitäjinä, ja miten he tiivistivät omat toipumisavaimensa. Lopuksi molemmat arvioivat tutkimuksen tärkeyttä ja kokemuksiaan tutkimukseen vastaamisesta. Nämä arviot mahdollistavat kyselylomakkeisiin tarvittavat korjaukset. Mikäli potilaat ja läheiset määrittelevät toimivia toipumisavaimia voidaan osiota J pitää oppimisen huipentumaosiona. Jos lisäksi potilaiden ja läheisten avaimet ovat keskenään samankaltaiset, kertoo se Minnesota-hoidon vahvasta yhteistoiminnallisen
oppimisen luonteesta.
Potilailla oli myös osio K: ”Miten kehittäisit Lapuan Minnesota-hoitoa?” Kyselylomakkeen lopussa oli potilailla vielä osio L ja läheisillä osio K, joissa molemmat saivat vielä vapaasti purkaa itseään ja tiivistää tunteitaan.
Seuraavassa potilaiden kyselylomakkeiden lyhyessä tiivistelmässä näkyvät
tutkimuksen pääosioiden keskeisimmät tavoitteet ja niiden mittaamat teoreettisen
osan keskeiset ainekset (vrt. Kuvio 1 luku 2.4.3). Teorian keskeiset ainekset muodostuvat Jellinekin käyrän oppimisteoreettisista tulkinnoista Mezirowin ja Kolbin
teorioiden kautta, Minnesota-mallista ja Minnesota-hoidon tavasta soveltaa sitä.
Kaavion taustana on Jellinekin käyrä ja siihen liittyvä potilaan päihdehistoria.
Lomakkeiden kysymykset on suurimmalta osalta muodostettu näiden ja arki- ja
kokemustiedon pohjalta.

122

RIIPPUVUUDEN SYNTY

TOIPUMINEN

Tausta/Osio B

- uusi elämä edessä

- kodin ja suvun mahdollinen alkoholiongelma

- halu puhua hoidosta toisille

- oma asenne alkoholiin

- hoitoon lähdön syyt korjaantuvat

Omakäyttö ja sen luonne/Osio C

- ei ole mitään tarvetta ottaa alkoholia

Mallioppimista, ICD-10-luokituksen oireet alkavat

Vapauttava oppiminen luo perustan raittiille

näkyä

elämälle

- ensimmäinen ryyppy ja käytön jatkaminen

Jatkohoidon jälkeen/Osio I

- juominen tihentyy ja yksinjuominen lisääntyy

- mahdollinen retkahdus ja sen käsittely

Syveneviä ongelmia/Osiot D-E

- keskitytään toipumiseen

ICD-10-luokituksen oireet syvenevät ja kielteiset

- jatkohoitoryhmä toipumisen tukijana

kokemukset synnyttävät säröjä

Vygotskin lähikehityksen vyöhyke yhtenä

- humalakäyttäytyminen aiheuttaa ongelmia

jatkohoidon perusideana

- psyykkinen pahoinvointi ja moraalinen krapula

Jatkohoitoon/Osio H

- vakavia tappioita ja menetyksiä elämässä

- tajutaan läheisten huoli ja tuska

- ongelmien kieltäminen, syyllisten etsiminen

- nähdään juomisajan kuva läheisen silmin

Ratkaisuyrityksiä/Osiot D-E

Uudistava oppiminen luo uuden

Metakognitiivista pohdintaa: syntyneitä säröjä

merkitysperspektiivin

korjataan soveltamalla toimimatonta tietoa

Läheiskohtaaminen/Osio G

- ryhdistäytymisyrityksiä ja taukojen pitoa

- juomisajan oma kuva kirkastuu

- usko kohtuukäyttöön, uusi ryyppy johtaa

- opitaan kiittämään raittiista päivästä

ongelmiin

- otetaan vastuu omasta toipumisesta

- katteettomia lupauksia

- opitaan nöyryys ja rehellisyys

- ulkopuolisen avun hakua

- syyllisyys ja häpeä hellittävät

Pohja vastassa/ Osiot E-F

Todellisuusterapia tuottaa tulosta

ICD-10-luokituksen oireet hallitsevat. Vangitsevat

- tajutaan oma sairaus ja sen luonne

kokemukset syvenevät

- vertaisryhmä antaa turvallisuutta

- vakavia tappioita ja menetyksiä elämässä

Sairauskäsite hoidon perustana

- juomaputket, juomatta olo vaikeaa

Perushoito alkaa/Osio F

- nostetaan kädet ja lähdetään Minnesota-hoitoon

Myös läheisille on mahdollista muodostaa vastaava rakenne.
Aineiston keruu
Laadittujen lomakkeiden toimivuuden koettelemiseksi lähetin maaliskuussa 2003
potilas- että läheislomakkeen kymmenelle potilaalle. Kyselyyn vastaamisesta oli
heidän kanssaan sovittu jo aiemmin. Vastausten perusteella täsmennettiin muutamia kysymyksiä ja lisättiin viisi uutta kysymystä.
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Ensimmäinen varsinainen kysely toteutettiin toukokuussa 2003, jolloin se lähetettiin 485:lle vuoden 1993 huhtikuusta vuoden 2003 maaliskuuhun hoidossa
olleelle. Potilaiden ja läheisten lomakkeet lähetettiin samassa kuoressa potilaan
osoitteeseen. Potilaan tehtävänä oli huolehtia siitä, että läheinen sai omat lomakkeensa. Se, että potilas hoiti lomakkeiden jakamisen, oli tärkeää potilaan oikeusturvan kannalta. Kirjeissä oli mukana valmiiksi maksettu palautuskuori potilas- ja
läheisvastauksia varten. Ensimmäiseltä kierrokselta saatiin palautuskirjeitä 200.
Kirjeistä 32 palautui avaamattomana. Potilaista kaksi ilmoitti puhelimitse toipuneensa ja kaksi esitti kyselyyn kielteisen näkemyksensä. Heinäkuussa 2003 lähetettiin uusi kysely 249 (= 485-200-32-4) ensimmäiseen kyselyyn reagoimattomalle potilaalle. Vastauksia saatiin toiselta kyselykierrokselta 34 ja avaamattomina
palautui 14 kirjettä. Yhteensä saatiin siis 234 palautusta. Näistä 174 sisälsi potilaan antaman laajan potilasvastauksen ja mukana oli myös 118 läheisen vastausta.
Kirjeistä 38 sisälsi lyhyen kommenteilla varustetun potilaiden ”EI”-lomakkeen.
Potilas antoi siinä joitakin tärkeitä tietoja itsestään. Kirjeistä 15 sisälsi täysin tyhjän potilaiden ”EI”-lomakkeen. Kirjeistä seitsemän sisälsi pelkästään läheisten
vastauksen, jossa läheinen antoi samalla tärkeitä tietoja myös potilaasta. Läheisten omia vastauksia tuli siis 125 (Taulukko 1).

Vastauskirjeiden tyyppi
Potilaiden täyttämiä omia laajoja vastauslomakkeita

Lukumäärä
174

Potilaiden täyttämiä EI-lomakkeita kommenteilla varustettuna

38

Potilaiden palauttamia tyhjiä EI-lomakkeita

15

Pelkkiä läheisten palauttamia vastauslomakkeita, joissa tietoja myös potilaasta
Läheisten palauttamia vastauslomakkeita yhdessä potilaiden palautusten kanssa

7
118

Muutamat potilaat olivat monistaneet kopioita useammalle läheiselleen, ja yksi
potilas pyysi lisää läheislomakkeita. Neljällä potilaalla oli ensisijaisen läheisen
lisäksi myös yksi lisäläheinen, yhdellä kaksi ja yhdellä neljä lisäläheistä. Kyselyyn reagoi siis potilaista 234 (48,3 %; N=485). Tärkeitä potilastietoja saatiin 219
(=234-15) potilaasta (45,2 %; N=485) ja läheisistä 125. Palautetuista potilaslomakkeista 74,4 % oli potilaiden itse antamia laajoja vastauksia (174/234).
Vastausprosenttia voidaan pitää kohtuullisen tyydyttävänä, varsinkin kun ottaa huomioon kyselyn laajuuden ja aiheen henkilökohtaisuuden. Lisäksi monien
kohdalla hoidosta oli kulunut jo vuosia; enimmillään 10 vuotta. Tosin odotin hieman suurempaa vastaushalukkuutta, varsinkin kun tiesin monienkin vastaamatta
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jättäneiden toipuneen. Läheisten aktiivisuutta voidaan pitää hyvänä. Toisaalta
laajat lomakkeet mahdollistivat tulosten oppimisteoreettisen tulkinnan; vähillä
kysymyksillä siihen tuskin olisi päästy. Joka tapauksessa sain kokoon riittävän
suuren aineiston tieteellistä tutkimustyötä ja tilastollisia laskemia varten.
Tutkimuksen käynnistyttyä olen käynyt useita kertoja eri jatkohoitoryhmissä.
Aineistonkeruun jälkeen olen myös ollut lukuisia kertoja puhelinyhteydessä sekä
moniin toipuneisiin että joihinkin retkahtaneisiin potilaisiin ja myös heidän läheisiinsä. Jotkut hoidossa olleet ovat myös itse soitelleet. Puhelimitse pyrin myös
selvittämään niiden potilaiden ja läheisten tilanteen, joilla vastaushetkellä jatkohoitoaika oli vielä kesken (Luku 7.2.11).
Sivuan jo tässä tutkittavan ryhmän kato-ongelmaa. Vastaamatta jätti hieman
yli puolet tutkimusjoukosta. Vaikka pidänkin vastausprosenttia kohtuullisen tyydyttävänä, kadon vaikutusta tutkimustuloksiin on pohdittava tarkemmin. Tähän
palataan kun tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta luvussa 9.2.3.
Aineiston analysoiminen
Laajan kyselylomakkeen täyttäneistä 174 potilaasta yhden vastaus jätettiin pois,
koska hän oli keskeyttänyt perushoitonsa. Syyksi hän ilmoitti liian pieneksi jääneen ryhmän. Tutkimuksessa potilaiden määrä on 173, mutta muutamia tuloksia
annetaan 180 potilaan osalta, koska seitsemän läheistä antoivat näihin tarvittavan
tiedon potilaasta. Läheisten määrä on 125. Kysymyksiin annettujen vastausten
määrä ilmenee tulosten raportoinnissa.
Saadun lomakeaineiston analysointi suoritettiin useammalla eri tavalla. Noin
puolet kysymyksistä oli muotoa kyllä/ei (potilaat 52,2 %, läheiset 47,4 %) ja vajaa puolet (potilaat 39,0 %, läheiset 47,7 %) esitettiin vaihtoehtojen 1–5 avulla.
Prosentuaalisesti pieni mutta merkittävä osa kysymyksistä oli avoimia (potilaat
8,8 %, läheiset 4,9 %). Valinnat koodattiin ja ajettiin taulukoiksi, joista saatiin eri
vaihtoehdoista prosenttijakaumat ja tunnuslukuja. Hyvin monet potilaiden ja läheisten vastattavat kohdat olivat täysin tai lähes samoja ja näin saatiin päihde- ja
läheisriippuvuuden tutkimukseen keskenään vertailtavaa aineistoa. Tutkimukseen
liitettiin myös tilastollista testausta (Luku 7.4).
Lomakkeiden strukturoidut kysymykset (kyllä/ei, valintavaihtoehdot 1–5)
muodostavat tutkimuksen kvantitatiivisen aineiston. Koska tutkimuksessa etsitään
riippuvuuden syvenemisen vangitsevuuden ja toipumisen vapauttavuuden luonnetta, oli tärkeää purkaa sanallisesti auki numeeristen tulosten sitomat tunteet.
Tällöin voi ”nähdä ja kokea” potilaiden ja läheisten ahdistusta ja vapautusta.
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Tutkimuslomakkeen avoimissa kohdissa pyrittiin sisällön analyysilla tiivistämään potilaiden ja läheisten kokemuksiin liittyneitä yhteisiä tekijöitä. Etsittiin
keskeisiä yhteisiä avainsanoja ja sopivia yhteisiä kategorioita. Erityisen merkittävää oli etsiä potilaiden ja läheisten omia kategorioita ja heidän mahdollisia yhteisiä kategorioitaan. Esimerkkeinä mainittakoon potilaslomakkeen osion F kohdat
F11–F15, joissa potilaat tiivistävät hoitoon lähdön syitä ja läheislomakkeen kohta
F5, jossa läheiset kertovat omia näkemyksiään. Erityisen tärkeänä pidin osiota J.
Olihan odotettavissa että juuri tästä osiosta voitaisiin löytää Minnesota-hoidon
toipumisavaimet potilaiden ja läheisten esittäminä.
Kyselylomakkeen loppuun kuulunut osio (potilailla osio L, läheisillä osio K)
tuotti avoimia kuvauksia hoidon hyvinkin emansipoivista seurauksista, mutta
myös joistakin tuskaisista kokemuksista. Erityisesti läheiset olivat aktiivisia kirjoittajia. Kirjoituksista on valittu tutkimusongelmia valottavia suoria lainauksia.
Kullekin laajan lomakkeen täyttäneelle potilaalle annettiin juokseva numero,
joka oli samalla kyselyyn vastanneen läheisen numero. Näihin generoimiini potilas- ja läheisnumeroihin viitataan lainauksien yhteydessä. Mikäli tekstiyhteydestä
ei selviä, on lainauksissa myös tieto vastaajasta (P=potilas, L=läheinen) ja vastaajan sukupuolesta (M=mies, N=nainen). Lisäksi joissakin lainauksissa on nimimerkki, mikäli potilas tai läheinen oli sellaisen itselleen valinnut. (Nimimerkiksi
ei kuitenkaan hyväksytty potilaiden omia eris- tai sukunimiä.) Läheisten osalta
korostetaan läheisen sukulaissuhdetta potilaaseen (esim.vaimo/68; aviomies/93).
Halukkuutensa oman tarinansa kirjoittamiseen ilmaisi 40 potilasta ja mahdolliseen haastatteluun 120 potilasta. Vastaavat määrät läheisillä olivat 12 ja 70.
Myönteistä asennetta ja avoimuutta tutkimusta kohtaan osoittaa se, että potilaista
94,2 % ja läheisistä 93,6 % merkitsi lomakkeeseen myös puhelinnumeronsa. Numero mahdollisti niiden potilaiden ja läheisten tilanteen tarkistamisen, joilla vastaushetkellä oli hoito kesken.
Kvantitatiivisen aineiston esittämiseksi keskeisiä havaintoja tiivistetään taulukoiksi. Taulukoissa on kyselylomakkeeseen liittyvä koodimerkintä jolla voidaan
tarkistaa kyselylomakkeessa vastattavana olleen kohdan tarkka muoto. Merkittävimpiä tuloksia havainnollistetaan erilaisin graafisin esityksin.
Tutkimukseen vastanneiden potilaiden ja läheisten taustaa
Taulukkoihin 2–8 on koottu potilaiden ja läheisten taustatietoja (P, L: A).
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Sukupuoli

Kaikki potilaat (n=180)

Itse vastanneet potilaat (n=173)

Mies

79,4 % (n=143)

78,6 % (n=136)

Läheiset (n=125)
13,6 % (n=17)

Nainen

20,6 % (n=37)

21,4 % (n=37)

86,4 % (n=108)

Potilaiden joukko on vahvasti miesvoittoinen; reilusti kolme neljästä on miehiä.
Naisten määrä on kuitenkin sen verran suuri, että miesten ja naisten sairastumisen
ja toipumisen samankaltaisuuksia ja mahdollisia eroja voidaan tutkia tilastollisin
menetelmin. Läheisten joukko on selkeästi naisvoittoinen. (Taulukko 2.)

Läheisten sukulaisuussuhde hoidossa olleeseen (n=125)

Osuus, lukumäärä

Aviovaimo/avovaimo

59,2 % (n=74)

Aviomies/avomies

6,4 % (n=8)

Tytär

9,6 % (n=12)

Poika

4,0 % (n=5)

Äiti

5,6 % (n=7)

Isä

0,8 % (n=1)

Sisar

8,0 % (n=10)

Veli

2,4 % (n=3)

Joku muu

4,0 % (n=5)

Läheisten enemmistön muodostavat avio-/avovaimot. Avio-/avomiesten osuus on
pieni, samoin lasten, vanhempien, sisarusten ja muiden läheisten (taulukko 3).

Ikä hoidon alkaessa

nuorin

vanhin

mediaani

keskiarvo

Potilaat

17

72

45

45,1

keskihajonta
9,1

Läheiset

12

66

42

42,3

11,5

Potilaiden ja läheisten ikähaitari hoidon alkaessa on melkoinen: potilailla nuorimman ja vanhimman ero on 55 ja läheisillä 54 vuotta (taulukko 4). Selkeä
enemmistö potilaista ja läheisistä oli hieman yli 40-vuotiaita; siis ihmisiä parhaassa työiässä. Paljon tulevaisuutta oli vielä odotettavissa.
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Potilaiden siviilisääty (n=173)

hoidon alkaessa

vastaushetkellä

Naimisissa tai avoliitossa

66,5 %

65,3 %

Eronneita

20,8 %

22,6 %

Naimattomia

11,0 %

10,4 %

Leskiä

1,7 %

1,7 %

Potilaista kaksi kolmesta oli hoitoon lähtiessään naimisissa tai avoliitossa ja joka
viides eronneita. Naimattomien ja leskien osuus oli selkeästi pienempi. Vastaushetkeen mennessä siviilisääty oli hyvin säilynyt (taulukko 5). Olisiko tulos jopa
parempi kuin väestössä yllensä?

Lasten määrä

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Yht.

Potilaita

91

33

30

13

3

1

0

1

1

173

Potilaista 91:llä ei ollut hoidon alkaessa kotona alaikäisiä lapsia, mutta lähes puolella oli (47,4 %; naisia 22, miehiä 60). Tyypillisin lasten määrä oli yksi tai kaksi.
Muutamilla oli jopa suurperhe (taulukko 6). Potilaista yksinhuoltajia oli 13, joista
naisia 11 ja miehiä kaksi, läheisistä seitsemän.
Potilaiden ammatti vaihteli lääkäristä ja opettajasta sekatyömieheen. Joka neljäs oli yrittäjä/maanviljelijä, joka kolmas työntekijä ja vain 7,5 % oli eläkkeellä.
Kotiäidit kuuluivat luokkaan ”Muut” (taulukko 7). On syytä huomioida, että yliopistotason tutkinnon suorittaneita ja ylempien toimihenkilöiden määrä jäävät alle
10 %. Minnesota-hoidon laitokselle ei todellakaan voida antaa elitististä leimaa.
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Potilaiden koulutus (n=173)
kansa-, keski- tai peruskoulu

35,8 %

ammattikoulu

23,7 %

opistoasteen koulutus ja/tai

22,1 %

ammattikorkeakoulututkinto
yliopistotutkinto

9,2 %

joku muu

6,9 %

lukio ja yo-tutkinto

2,3 %

Potilaiden sosioekonominen asema (n=173)
työntekijä

32,9 %

yrittäjä/maanviljelijä

26,0 %

alempi toimihenkilö

16,8 %

ylempi toimihenkilö

9,3 %

eläkeläinen

7,5 %

opiskelija

2,3 %

muu

5,2 %

Hoidon alkaessa selvä enemmistö sekä potilaista että läheisistä oli kiinni työelämässä (Taulukko 8).

Työtilanne hoidon alkaessa:

Potilaat (n=173)

Läheiset (n=125)

Työssä

62,4 %

70,4 %

Työttömänä

20,8 %

7,2 %

Eläkkeellä

7,5 %

6,4 %

Sairaslomalla

6,9 %

4,8 %

Opiskelemassa

2,3 %

11,2 %

Tarkastellaan lähemmin tämän tutkimuksen potilaiden sosioekonomista jakaumaa
(Taulukko 7). Kaukonen (1994: 23–25) esitti päihdetapauslaskentaan liittyvän
sosioekonomista jakaumaa koskevan vuoden 1991 lopun aineiston (n=7631). Hän
kirjoittaa: ”Sosioekonomisesti päihdeongelmaiset näyttäisivät päihdetapauslaskentojen valossa olevan huono-osaistumassa, vaikkakin sosiaalinen huonoosaisuus on ollut aina tyypillistä päihdehuollon asiakkaille. (…) Nykyisellään
myös parempiosaiset päihdeongelmaiset pääsevät osallisiksi kuntoutuksesta,
vaikka he ovatkin ilmeisen aliedustettuja sekä päihdeongelmaisten joukossa että
tässä käytetyssä päihdetapauslaskenta-aineistossa. Voidaan kuitenkin ajatella,
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että esimerkiksi A-klinikoiden asiakkaiden sosiaalinen asema olisi jonkin verran
parempi kuin laskennan antama kuva kaikista asiakkaista.” (Emt. 23.) Lainauksen loppukommentin paikkansapitävyys vahvistuu tässä tutkimuksessa. Selkeimmät erot ovat yrittäjissä (Kaukonen 1,9 % vs. tämä tutkimus 26,0 %) ja eläkkeellä
olleissa (Kaukonen 29,8 % vs. tämä tutkimus 7,5 %). Kaukosen mukaan vuoden
1991 lopulla työvoimaan kuuluvista työttömien osuus oli 43 %. Tässä tutkimukseen osallistuneista työttömien osuus oli 20,8 % (vrt. taulukot 7 ja 8).
Potilaista kolme neljästä oli Länsi-Suomesta ja puolet Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä. Tämä on luonnollista, koska hoitopaikkana Lapua sijaitsee juuri
Etelä-Pohjanmaalla, ja siellä hoito tunnetaan. Potilaita Minnesota-hoitoon lähettäneet paikkakunnat olivat lähinnä pieniä tai keskikokoisia (mediaani 10,000
asukasta). Esimerkiksi Lapin sairaanhoitopiirin potilaat olivat lähinnä Sodankylästä. Suuret kaupungit olivat kitsaita antamaan maksusitoumusta Minnesotahoitoon ja monet potilaat maksoivat hoitonsa itse. (P: A11–A12.)
Ennen varsinaisen elämäkertansa läpikäyntiä potilailta kysyttiin, milloin he
olivat viimeksi ottaneet alkoholia (Potilaslomake kohta A20). Vastausten tapa
vaihteli melkoisesti. Jotkut ilmoittivat vuoden, jolloin olivat viimeksi ottaneet
(”1993”), jotkut vuosien määrän (”4 vuotta”), toiset vielä tarkemmin (esimerkiksi ”2 v 11 kk 11 pv”). Potilaista 29 ilmoitti tarkan päivämäärän (esimerkiksi ”16.10.1993”; ”1.4.2001”). Tämä osoittaa, että ainakin toipunut alkoholisti
muistaa viimeisen ottonsa hyvin.
Kun seuraavassa aloitetaan potilaiden ja läheisten vastausten läpikäynti ja
tutkimusongelmiin vastaaminen, käytetään niitä käsitteitä ja ilmauksia, jotka he
olivat omaksuneet Minnesota-hoidon myötä.
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7 Tutkimustulokset
Tässä luvussa pyritään empiirisen aineiston pohjalta vastaamaan asetettuihin tutkimusongelmiin (Luku 1.4). Empiirisen aineiston yksityiskohtaisessa käsittelyssä
on tarvittaessa merkitty ne potilas- ja läheislomakkeiden kohdat, joita tekstissä on
käsitelty. Tämä helpottaa mahdollisuutta tarkistaa alkuperäiset kysymykset ja
vastausvaihtoehdot. Potilaslomakkeeseen viitataan merkinnällä P ja läheislomakkeeseen merkinnällä L. Tarkastellaan tutkimusongelmien kannalta kaikkein oleellisimpia tuloksia. Osa tuloksista on esitetty liitetaulukkoina.
Ensimmäinen tutkimusongelma: Päihde- ja läheisriippuvuuden
synty ja syveneminen ja ongelmien ratkaisuyrityksiä
Tutkimusongelma on kaksiosainen: Miten potilaat ja läheiset itse kuvaavat alkoholismin ja läheisriippuvuuden synnyn ja syvenemisen, ja miten he yrittivät ratkaista näiden aikana esiintulleita ongelmia?
Luvuissa 7.1.2–7.1.3 tarkastellaan tämän kaksiosaisen ongelman ensimmäistä
osaa; riippuvuuden syntyä ja syvenemistä. Luvuissa 7.1.4–7.1.7 paneudutaan
toiseen osaan; syntyneiden ongelmien ratkaisuyrityksiin. Luvussa 7.1.8 vielä
tiivistetään ensimmäinen tutkimusongelma tarkastelemalla sitä erityisesti oppimisteoreettisesta näkökulmasta. Päihde- ja läheisriippuvuuden synty ja syveneminen erilaisine ratkaisuyrityksineen on usein vuosia (jopa 10–15 vuotta) kestävä
alati vaikeutuva prosessi. Tarkastelussa halutaan nähdä se, missä määrin päihderiippuvaisten kokemukset ovat keskenään samankaltaiset. Sama koskee myös
läheisten kokemuksia. Näin nähdään mahdollisimman yksityiskohtaisesti se tausta
mistä potilaat ja läheiset ovat lopulta hakeutuneet Minnesota-hoitoon.
Kyselylomakkeiden useissa kohdissa vastaajat valitsivat yhden kohdan 5portaisesta asteikosta. Taulukoissa tulosten tarkastelu kuitenkin tiivistetään kolmeksi luokaksi: 1+2, 3 ja 4+5. Esimerkiksi hyvä pitää sisällään sekä erittäin että
melko hyvän. Vastaavasti huono sisältää sekä melko että erittäin huonon. Samaa
mieltä sisältää täysin tai jossain määrin samaa mieltä, eri mieltä jossain määrin tai
täysin eri mieltä. Luokat kuvaavat tutkimuksen tavoitteita riittävän tarkasti. (Joissakin graafisissa esityksissä on käytetty 5-portaista kuvausta.)
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Lapsuuskodin ilmapiiri, koulunkäynti ja kodin sekä suvun
alkoholin käyttö
Lähdin tarkastelemaan päihdeongelmien syntyä ja kehittymistä aivan potilaiden ja
heidän läheistensä lapsuuden muistikuvista alkaen. Tarkastellaan aluksi lapsuuskotia (Taulukko 9).

POTILAAT
B3. Huoltajieni keskinäiset suhteet olivat

hyvät

kohtalaiset

huonot

59,4%

30,9%

9,7%

(n=165)
B4. Suhteeni äitiini/äitipuoleeni olivat (n=171)

79,5%

15,8%

4,7%

B5. Suhteeni isääni/isäpuoleeni olivat

65,8%

22,4%

11,8%

puutteellista

riittävää

varakasta

24,4%

62,8%

12,8%

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

(n=170)
POTILAAT
B14. Lapsuuteni oli taloudellisesti (n=172)
POTILAAT
B16. Lapsuudessani koin väkivaltaa. (n=172)

29,0%

7,0%

64,0%

B17. Lapsuudessani tunsin itseni syrjityksi ja

24,4%

14,0%

61,6%

hylätyksi. (n=172)
B18. Elin turvallisen lapsuuden (n=173)
LÄHEISET
B2. Huoltajieni keskinäiset suhteet olivat

56,6%

11,0%

32,4%

hyvät

kohtalaiset

huonot

62,5%

23,3%

14,2%

(n=120)
B3. Suhteeni huoltajiini olivat (n=120)
LÄHEISET
B12 Lapsuuteni oli taloudellisesti (n=124)
LÄHEISET

82,5%

15,0%

2,5%

puutteellista

riittävää

varakasta

19,4%

66,9%

13,7%

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

B17. Lapsuudessani koin väkivaltaa. (n=124)

13,7%

5,7%

80,6%

B18. Lapsuudessani tunsin itseni syrjityksi ja

15,4%

4,9%

79,7%

hylätyksi. (n=123)
B19. Elin turvallisen lapsuuden. (n=124)
POTILAAT/LÄHEISET: Lapsena olin

73,4%

4,0%

22,6%

ujo

normaalin

melko/erittäin

seurallinen

seurallinen

B15. Potilaat (n=172)

51,7%

28,5%

19,8%

B13. Läheiset (n=123)

43,9%

38,2%

17,9 %

Lähes kaikki potilaat (97,7 %; n=173) ja kaikki läheiset elivät lapsuutensa vanhempiensa kanssa pienissä, ”ehyissä” perheissä (P, L:B1). Potilaista huoltajien
suhteita piti hyvinä lähes kaksi kolmesta, kohtalaisina liki joka kolmas ja huonoi132

na yksi kymmenestä. Kukaan potilaista ei pitänyt huoltajien keskinäisiä suhteita
erittäin huonoina. Läheisten arvio huoltajiensa suhteista oli potilaiden luokkaa.
Potilaiden hyvä äitisuhde oli vahvempi kuin isäsuhde. Lapsuus oli enemmistöllä
potilaista taloudellisesti riittävää, pienellä joukolla varakasta ja joka viidennellä
puutteellista. Läheisten osalta ei ollut merkittävää eroa potilaisiin verrattuna.
Lapsuuden ja nuoruuden kokemuksilla on vahva merkitys aikuisuudessa, ja
siksi myös alkoholiongelmien juuria usein etsitään sieltä. Potilaista puolet ja läheisistä vajaa puolet sanoi olleensa lapsena erittäin tai melko ujoja. Ujouden merkitystä potilaan oman alkoholin käytön aloituksessa tarkastellaan luvussa 7.1.2.
Potilaista kolme kymmenestä koki lapsuudessaan ainakin jossain määrin väkivaltaa, ja joka neljäs tunsi itsensä syrjityksi ja hylätyksi. Läheisten lapsuus oli ollut
selkeästi turvallisempaa. Hieman yli puolet potilaista koki lapsuutensa turvalliseksi, ja läheisistä liki kolme neljästä. Vaikka kielteiset piirteet eivät ole vallitsevia potilaillakaan, niitä tulee esiin aineistossa. Lapsuuskodin mahdollisilla ”traumoilla” tai huono-osaisuudella ei voi selittää ajautumista alkoholin käyttöön. On
kuitenkin huomattava, että perheissä ja suvussa alkoholin käyttö oli runsasta (taulukot 11 ja 12). Luvussa 7.1.2 tullaan havaitsemaan, että potilaista kukaan ei pitänyt kotinsa olosuhteita juomisensa syinä.
Lapsuuskodin kokemusten jälkeen on johdonmukaista tarkastella potilaiden
ja läheisten muistikuvia ja kokemuksia kouluajalta ja kaveripiiristä. Potilaiden ja
läheisten koulumenestystä tarkastellaan lähemmin liitetaulukossa 1. Tässä yhteydessä on aihetta kiinnittää erityistä huomiota vain muutamiin seikkoihin.
Potilaista (n=172) runsas kolmasosa (37,8 %) piti itseään kouluaikana ahkerina ja tunnollisina. Samassa määrin oli myös kunnianhimoa, mutta myös laiskuutta
ja välinpitämättömyyttä. Miltei kolme neljästä (72,7 %) uskoi että olisi menestynyt jos vain olisi halunnut. (P: B28–B32.)
Nykyään kiinnitettään aiempaa enemmän huomiota koulukiusaamiseen. Kiusaamiselle ei annettu tarkkoja määritelmiä, vaan jokainen arvioi kiusaamista
omasta näkökulmastaan.36 Potilaista (n=171) lähes neljäsosa (23,4 %) koki tulleensa koulussa kiusatuksi, ja joka viides (18,2 %) sanoi kiusanneensa muita.
Kukaan ei myöhemmin vihjannut kiusaamisen vaikuttaneen omaan alkoholin
käyttöön. Häirikön mainetta potilaista katsoi kantaneensa joka neljäs, mutta puolet katsoi olleensa kiltin maineessa. Läheisten kokemukset olivat huomattavasti
lievempiä. (P: B21–B24; L: B22–B25.) (Liitetaulukko 1.)
36

Christina Salmivallin (2003: 11) mukaan kiusaamisella tarkoitetaan yhteen ja samaan oppilaaseen
toistuvasti kohdistuvaa tahallisen vihamielistä käyttäytymistä.
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Potilaat ja erityisesti läheiset viihtyivät porukassa. Potilaista vain kahdeksalla
ei ollut lainkaan hyviä kavereita, joka kolmannella hyviä kavereita oli paljon. (P:
B28–B34, B25–B27, B34; L: B26–B28.) (Liitetaulukko 1.)
Tarkastellaan vielä potilaiden (n=172) opiskelutuloksia. Opiskelutuloksissa
kiitettävien ja hyvien osuus oli 40,7 % ja välttävien ja heikkojen 20,3 % (P:B33).
Oman kokemukseni perusteella katsoisin potilaiden olleen melko tyypillisiä koululaisia.
Aineiston pohjalta on syytä olettaa, että koulumenestys sellaisenaan ei kerro
tulevista päihdeongelmista. Tästä aiheesta on kylläkin olemassa muunlaistakin
tutkimusta (esim. Niemelä 2008: 87). Alkoholistinen koti saattaa vaikeuttaa opiskelua ja siihen keskittymistä. Alkoholistin opiskelutulokset voivat olla kiitettäviä
ja hän voi koulussa olla mallioppilas. Onkin syytä katsoa potilaiden ja läheisten
muistoja ja tulkintoja kodin alkoholin käytöstä omilla ”kotikutoisilla” mittareillaan (Taulukko 10).

POTILAAT/LÄHEISET: Perheessäni
käytettiin alkoholia

erittäin/melko

kohtuudella/melko

paljon

vähän

ei lainkaan

B7. Potilaat (n=170)

35,9%

48,8%

B5. Läheiset (n=125)

37,6%

43,2%

19,2%

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

B19. Potilaat: hyvin kielteisesti. (n=172)

52,3%

24,4%

23,3%

B20. uteliaasti. (n=169)

39,1%

26,0%

34,9%

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

POTILAAT: Lapsena suhtauduin

15,3%

alkoholiin

LÄHEISET: Lapsena suhtauduin
alkoholiin
B20. hyvin kielteisesti (n=124)

52,4%

22,6%

25,0%

B21. uteliaasti (n=123)

15,4%

28,5%

56,1%

Ainakin joka kolmannen potilaan ja myös läheisen lapsuusajan kodin alkoholinkäyttö painottui erittäin tai melko suureksi, mutta miltei puolet arvioi käytön kohtuulliseksi tai vähäiseksi. Jopa joidenkin potilaiden kodissa sitä ei käytetty lainkaan. Tutkimukseen vastanneiden kasvuaikana elettiin toisenlaisia aikoja alkoholin suhteen kuin nykyään. ”Ei lainkaan” osuudet ovat kuitenkin pieniä, mutta siitä
huolimatta alkoholi aikanaan ”ui” näidenkin potilaiden ja läheisten omaan elämään. Puolet potilaista ja myös läheisistä suhtautui lapsuudessaan alkoholiin
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hyvin kielteisesti. Potilaista neljä kymmenestä suhtautui alkoholiin kuitenkin
uteliaasti; läheisten uteliaisuus oli vähäistä.
Molemmat arvioivat ”kotikutoisesti” myös oman perheensä ja sukunsa alkoholiongelmia (Taulukko 11).

Alkoholiongelmia

potilaat

läheiset

Isällä/isäpuolella

B8. 39,2 % (n=171)

B6. 37,6 % (n=125)

Äidillä/äitipuolella
Veljillä

B9. 7,6 % (n=171)

B7. 5,7 % (n=124)

B11. 38,4 % (n=138)

B9. 27,2 % (n=103)

Sisarilla

B10. 15,5 % (n=142)

B8. 15,8 % (n=114)

Suvussa

B12. 85,0 % (n=146)

B10. 54,4 % (n=103)

Merkille pantavaa on, että sekä potilaista että läheisistä liki neljä kymmenestä
arvioi isällä olleen jo vastaajan lapsuudessa alkoholiongelman. Äitien ongelmat
olivat vähäiset. Veljien ongelmat olivat isän luokkaa, sisarten ongelmat olivat
kasvussa äidin ongelmiin verrattuna. Läheisten jakauma on potilaiden jakauman
kaltainen. Potilaiden suvussa on valtaosalla alkoholiongelmia ja myös läheisistä
yli puolella. Jos oletamme, että tähän kysymykseen vastaamatta jättäneiden (potilaita 27, läheisiä 22) suvut olisivat ongelmattomia, niin potilaiden suvussa olisi
ongelmia 71,7 % ja läheisten 44,8 %. Kun potilaat aikuisina alkoholisteina arvioivat lapsuuttaan ja sukuaan, sieltä todella löytyy alkoholisteja.
Hengellisten asioiden merkitys vastaajien nuoruudessa lienee keskivertoa.
Potilaista 10 ja läheisistä 14 osallistui itse aktiivisesti hengellisiin tilaisuuksiin
(Liitetaulukko 2). Merkille pantavaa on myös se, että potilaista työikään tultaessa
suuri enemmistö (85,0 %; n=167) pääsi välittömästi töihin ja vain 17 oli ollut
vaikeuksia työnsaannissa. Näillä kahdella asialla katson olleen merkitystä yksilötasolla, mutta ei tutkimustasolla. (P: B35–B40; L: B14–B16.)
Alkoholin käyttö alkaa, syvenee ja laajenee
Potilaiden ensimmäisen ryypyn ottoikä vaihteli melkoisesti. Nuorin oli 5-vuotias
ja vanhin jo 30-vuotias, keskiarvon ollessa 15 vuotta. Yleisintä aloitus oli 14–15
vuoden iässä. Myöhäisteini-iässä (16–17-vuotiaat) aloitusta oli vähemmän, mutta
sen jälkeen hieman enemmän. Miehillä huippu oli 14–15-vuotiaana. Naisilla oli
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kaksi huippua: 14–15-vuotiaana sekä 18 vuoden ikäisenä tai sen jälkeen. Naisten
aloitus oli melko pientä myöhäisteini-iässä. (P: C1.) (Liitetaulukko 3.)
Potilaista (n=170) ensimmäinen ryyppy ”maistui” (tuotti lähinnä mielihyvää)
heti lähes seitsemälle kymmenestä (68,8 %). Kuviossa 9 on maistuminen suhteessa ikään ensimmäistä ryyppyä otettaessa.
100 %

100,0 %
87,2 %

80 %

70,8 %
61,5 %

60 %
42,4 %
40 %

20 %

0%
Alle 10v

10-13v

14-15v

16-17v

18v tai
enemmän

Erikoista on, että kaikille seitsemälle alle 10-vuotiaalle ensimmäinen ryyppy
maistui heti. Myöhemmin aloitettaessa ensimmäisen ryypyn maistuminen väheni
tasaisesti. Aikuisiän kynnyksellä ja sen jälkeen ensimmäisen ryypyn maistuminen
jäi jo alle puoleen. (P: C2.)
Maistuupa alkoholi tai ei, käytön jatkaminen vakiintuu, jos käyttö alkaa täyttää joitakin tärkeäksi koettuja tarpeita ja tuottaa positiivisia tuloksia (Kuvio 10).
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Yleisin syy käytön jatkamiselle enemmän kuin kolmelle neljästä oli uteliaisuuden
herääminen alkoholiin. Seuraavina tasavahvoina syinä yli puolelle oli, että humalassa tunsi olevansa jotakin ja voitti ujouden. Oman tasavahvan ryhmän muodostivat muiden kaverien alkoholin käyttö, himon tunne ja jännityksen kaipuu. Porukan hyväksynnän saaminen oli merkittävää liki puolelle. (Tällä ei tarkoiteta painostusta vaan vapaaehtoista porukkaan hakeutumista.) Naisille kavereiden merkitys oli vähäisempää kuin miehille (29,7 %; n=37 vs. 54,1 %; n=135). (P: C3–
C10.)
Kysyttäessä mahdollisia muita syitä alkoholin käytön jatkamiseen vastaukset
olivat lähinnä edellä olleiden kohtien kuvauksia. Joistakin näkyi alkoholin aluksi
positiivinen vaikutus. Alkoholille oli tullut henkilökohtainen tilaus (Koski-Jännes
2004). Joistakin kuvauksista näkyi kavereiden merkitys ja myös alkoholin käyttö
seurustelujuomana. Alkoholille oli tullut sosiaalinen tilaus (Koski-Jännes 2004).
Seuraavassa on muutamia esimerkkejä tällaisesta mallioppimisesta.
”Se oli jännää lauantaina kun pääsi tansseihin.” (P/M/Jiihaa/238)
”Kuvittelin, että sitä pitää käyttää/vanhempien veljien esimerkki.” (P/M/76)
Alkoholisteille tyypillinen henkilökohtainen tarve on käyttää alkoholia vaikeuksien pakenemiseen ja ongelmien unohtamiseen.
”Työpaine ja yrityksen velkaantuminen.” (P/M/223)
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”Halusin välinpitämättömään tunnetilaan, ettei tarvitsisi jatkuvasti huolehtia
muista tai itsestä.” (P/N/Meeta/48)
Ratkaiseva jatkuvan käytön syy ilmenee myös seuraavista lainauksista.
”Se alkoi melko nopeasti alituisesti pyöriä päässäni.” (P/M/40)
”Riippuvuus syntyi pikkuhiljaa ja n 40 v en ole pystynyt lopettamaan omin
voimin.” (P/N/243)
Alkoholiriippuvuus on puhjennut ja juomisesta on tullut pakonomaista. Tässä
näkyy ICD-10-luokituksen ensimmäinen kriteeri. Sairausnäkökulmasta katsottuna
voitaneen sanoa, että alkoholille on syntynyt henkilökohtaisen ja sosiaalisen tilauksen rinnalle biologinen tilaus, ja on siirrytty diagnoosiluokasta F10.1 diagnoosiluokkaan F10.2 (Luku 2.1). Jellinekin käyrän vasemman haaran oireet näkyvät (Kuvio 1 luku 2.4.3).
Potilaista kukaan ei viitannut suoraan kurjaan lapsuuteen tai alkoholistiseen
kotiin ongelmien syynä. Päihdeongelmilla näyttääkin olevan ”monet kasvot”.
Psykiatrian erikoislääkäri Solja Niemelän (2008: 6) mukaan lapsuusiän käytösongelmat, hyperaktiivisuus, sekä käytös- ja tunne-elämän ongelmat ennustivat runsasta päihteiden käyttöä ja päihderikollisuutta. (Ks. myös Rutter 1989: 43, Pitkänen 2006: 3, 75–80.)
Potilailta kysyttiin myös käytetyn alkoholin tyyppi. Seitsemän kymmenestä
käytti väkeviä (72,0 %; n=150) ja olutta (70,1 %; n=154) ja kolmasosa viiniä
(33,3 %, n=126). Yli puolet (57,2 %; n=138) käytti aika ajoin mitä tahansa tarjolla olevaa. Korvikkeiden käyttäjiä oli 20, joista 16 toipui. Enemmistö (80,8 %;
n=172) arvioi käyttämänsä määrät melko tai erittäin suureksi. Vain viisi potilasta
piti käyttämiään määriä vähäisinä. (P: C14–C20.)
Potilailta kysyttiin myös kovan juomisajan keskimääräistä käytetyn alkoholin
määrää. Määrän he ilmoittivat lähinnä pulloina tai litroina, jotka sitten muutettiin
käytetyiksi annosmääriksi (Luku 2.1). Annosmääriä laskettaessa valittiin lievemmät vaihtoehdot: Olut tulkittiin keskiolueksi, viini miedoksi ja väkevän pullon
koko puoleksi litraksi. Siideripullo rinnastettiin keskiolutpulloon. Jos vastauksissa
ilmoitettiin jokin käyttöväli, laskettiin niiden keskiarvo. Kovana juomiskautena
pienin päivittäinen annosmäärä oli kuusi annosta (naisella) ja suurin 50 annosta.
Annosmäärien mediaani oli 20 annosta. Sietokyky on todella kasvanut täyttäen
ICD-10-luokituksen 3. ja 4. kriteerin (Luku 2.1). Suurkuluttajan kertakulutuksen
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riskiraja ylittyi selkeästi. Soitin kahdelle suurimman luvun ilmoittaneelle, miehelle ja naiselle. Molemmat sanoivat kyseessä olleen yhden päivän määrä. Molemmat toipuivat alkoholismistaan.
Seuraava taulukko 12 kuvaa selkeästi alkoholin käytön luonnetta ja muutosta
päihderiippuvuuden syvetessä.

Juomiseni
C21. oli alusta saakka humalahakuista. (n=171)

kyllä

ei

71,9%

28,1%

C22. seurauksena menetin yleensä muistini. (n=171)

63,2%

36,8%

C23. seurauksena yleensä sammuin. (n=171)

42,7%

57,3%

Käyttöni lisääntyi vaiheittain
C24. ... aloin käyttää kerran viikossa. (n=162)

kyllä

ei

92,6%

7,4%

C25. ... meni viikonloppu. (n=161)

93,2%

6,8%

C26. ... otin arkipäivinäkin. (n=167)

93,4%

6,6%

C27. Aloin jäädä pois töistäni. (n=164)

53,7%

46,3%

Tartuin pulloon, kun
C38. minulla meni hyvin. (n=168)

kyllä

ei

90,5%

9,5%

C39. alkoi vastustaa. (n=169)

90,5%

9,5%

C40. siihen vain tarjoutui tilaisuus. (n=170)

89,4%

10,6%

Juomiseni alkuaikoina

kyllä

ei

C31. join lähinnä tutussa porukassa kantapaikassani. (n=168)

66,1%

33,9%

C32. join lähinnä kotona tutussa porukassa. (n=160)

56,3%

43,8%

C33. join lähinnä yksin kotona. (n=160)

37,5%

62,5%

C34. puolisoni joi kanssani. (n=166)

47,0%

53,0%

Juomiseni loppuaikoina

kyllä

ei

C35. jatkoin tutussa porukassa juomistani. (n=158)

38,0%

62,0%

C36. join lähinnä yksin. (n=169)

84,0%

16,0%

C37. puolisoni jatkoi juomista kanssani. (n=160)

11,2%

88,8%

Potilaiden juominen oli heti alusta alkaen suurimmalla osalla humalahakuista.
Muistinmenetyksestä kärsi selkeästi yli puolet ja vajaa puolet sammui. Tässä oli
sukupuolten välillä eroja. Miesten humalahakuisuus oli naisia korkeampaa
(76,1 %; n=134 vs. 56,8 %; n=37). Sen sijaan naisilla oli enemmän muistinmenetyksiä ja myös naiset sammuivat hieman miehiä herkemmin. Selkeä ”kloonimaisuus” näkyi juomisen vaiheittaisessa tihentymisessä ja pulloon tarttumisen ”syissä”. Yhdeksällä kymmenestä käyttö lisääntyi asteittain. Aluksi riitti ottaa kerran
viikossa, sitten meni koko viikonloppu ja lopulta alettiin ottaa myös arkipäivinäkin. Tässä sukupuolten välillä ei ollut eroa. Pulloon tarttumiseen ei tarvittu yhtä
erityistä syytä. Yhdeksän kymmenestä tarttui pulloon yhtä hyvin silloin kun meni
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hyvin tai meni huonosti. Riitti kun siihen vain tarjoutui tilaisuus. Seurauksena oli,
että puolet potilaista joutui jäämään välillä pois töistään. Toisaalta kolmella kymmenestä potilaasta työhön liittyi alkoholin tarjontaa. Tällaisissa yhteyksissä kolmasosalla juominen oli runsasta. Vastausten mukaan ei voida sanoa työmaajuopottelun tai alkoholin kanssa edustamisen olleen yksinään ratkaiseva tekijä
alkoholismin kehityksessä. (Liitetaulukko 4.)
Alkoholismin syvenemisen myötä yleensä juomaseura muuttuu. Potilaista ainakin kuusi kymmenestä joi alkuaikoina tutussa porukassa. Kun alussa yksinjuomista oli 37,5 %, niin loppuaikoina sitä oli jo 84,0 %. Alussa naiset joivat hieman
miehiä enemmän yksin kotona (47,5 %; n=35 vs. 35,2 %; n=125), mutta loppuaikoina ei ollut enää eroja. Tapahtui selkeää siirtymää sosiaalisesta juomisesta
yksinjuomiseen. Myös läheisten alkoholinkäyttö yhdessä potilaan kanssa muutti
luonnettaan. Noin puolet potilaista sanoi puolison alkuaikoina ottaneen yhdessä
hänen kanssaan, mutta loppuaikoina enää yksi kymmenestä.
Tiivistäen voidaan sanoa, että juomisen vaiheittainen tihentyminen ja pulloon
tarttuminen aina tilaisuuden tullen osaltaan kertovat juomisen muuttuneen kontrolloimattomaksi, pakonomaiseksi. Alkoholisti ei kykene hallitsemaan alkoholin
käytön aloittamista, määrää ja lopettamista. Tämä, ja myös selkeä siirtyminen
yksinjuomiseen, kertovat osaltaan ICD-10-luokituksen kriteerien 2 ja 5 alkaneen
toteutua (Luku 2.1). Jellinekin oirekaaviossa ollaan selvässä laskussa kohden
pohjaa. Toisaalta suurimman osan siirtyminen kotona yksinjuomiseen mahdollistaa kulissien rakentamisen ulospäin. Jo vaikeaksi kehittynyt ongelma saattaa näin
jäädä huomaamatta.
Millaiseksi läheiset kuvasivat oman alkoholin käyttönsä? (Taulukko 13.)

C1. Olen ottanut alkoholia hoidossa olleen läheiseni kanssa. (n=124)
Läheiseni juomisen alkuaikoina

Kyllä

Ei

76,6%

23,4%

Kyllä

Ei

C2. otimme yhdessä kotona. (n=123)

52,9%

47,1%

C3. otimme yhdessä ystäviemme seurassa. (n=122)

64,8%

35,2%

C4. otimme yhdessä yhteisissä tilaisuuksissa. (n=123)

65,0%

35,0%

C5. kävimme yhdessä ravintolassa. (n=123)

56,1%

43,9%

Läheiseni juomisen loppuaikoina ennen hoitoa

Kyllä

Ei

C6. otimme vielä yhdessä kotona. (n=123)

11,4%

88,6%

C7. otimme vielä yhdessä ystäviemme seurassa. (n=123)

22,0%

78,0%

C8. kävimme vielä yhdessä ravintolassa. (n=124)

3,2%

96,8%

C9. otimme yhdessä yhteisissä tilaisuuksissa. (n=123)

20,3%

79,7%
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C10. lopetin kokonaan alkoholin oton hänen kanssaan. (n=120)

55,0%

45,0%

C11. käytin edelleen itse alkoholia. (n=122)

57,4%

42,6%

C12. Nykyään käytän itse alkoholia. (n=125)

60,8%

39,2%

Kolme neljästä läheisestä oli ottanut alkoholia alkoholistin kanssa. Kuitenkin
alkuaikojen yhdessä otot rajoittuivat loppuaikoina muutamiin yhteisiin tilaisuuksiin, mutta yhteiset ravintolakäynnit loppuivat lähes tyystin. Hieman yli puolet
läheisistä lopetti kokonaan yhdessä oton, mutta käytti kyllä itse edelleen alkoholia. Taulukko kertoo omaa kieltään läheisriippuvuuden syvenemisestä.
Aineistosta nousi pieni mutta merkityksellinen tosiasia. Läheisistä 15 arvioi
oman käyttönsä ainakin melko suureksi, kolme jopa erittäin suureksi. Kuusi läheistä myönsi itsellään olevan päihdeongelman. (Liitetaulukko 5.) Hoito-ohjelma
jatkohoitoineen potilaan rinnalla auttoi ainakin yhtä läheistä toipumaan omasta
alkoholismistaan. Seuraavassa ovat molempien kommentit:
”Itse raitistuin myös sain tietoa sairaudesta. Muutimme yhteen asumaan.”
(L/Puoliso/6)
”Vaimon tunnustautuminen alkoholistiksi hoidon aikana… ja raitistuminen.”
(P/aviomies/6)
Potilaista 25 oli kokeillut myös huumeita. Lääkkeiden päihdekäyttö oli yleisempää. Potilaista kolme kymmenestä oli käyttänyt niitä päihtymistarkoituksessa.
Lääkäriltä reseptin saanti oli ollut lähes kaikille helppoa. (Liitetaulukko 6.) Vaikka lääkkeitä ei aina mielletä varsinaisesti päihteiksi, kehittyy niihin kuitenkin
helposti riippuvuusoireyhtymä. Nykyään yhteiskunta onkin yrittänyt asetella erilaisia seuranta- ja kontrollijärjestelmiä estämään PKV-lääkkeiden päihdekäyttöä,
onnistumatta.
Käyttö aiheuttaa ongelmia ja menetyksiä
Potilaat muistelivat säännöllisen käytön alkamista, ensimmäistä krapularyyppyä
ja vakavampien kielteisten vaikutusten ilmaantumista. He arvioivat myös ”iloisen
käyttönsä” kestoa vuosina. ”Iloiselle käytölle” ei annettu ennakkomääritelmää.
(Liitetaulukko 7.) Iän mukainen vaihteluväli ongelmien ilmaantuessa oli todella
suuri: ensimmäisessä krapularyypyssä ja säännöllisessä käytössä 43 vuotta (nuorin 10 vuotta, vanhin 53 vuotta), vakavissa kielteisissä seurauksissa 41 vuotta
(nuorin 14 vuotta, vanhin 55 vuotta). Mediaani kuvaa hyvin jakaumaa: säännöllinen käyttö 22 vuotta (miehillä 21 vuotta, naisilla 27 vuotta), ensimmäinen krapu141

laryyppy 25 vuotta (miehillä 24 vuotta, naisilla 28 vuotta), vakavat seuraukset 33
vuotta (miehillä 32 vuotta, naisilla 35 vuotta) ja ”iloisen käytön” kestoaika 10
vuotta (miehillä 10 vuotta, naisilla 9 vuotta). Sukupuolten väliset erot ovat yllättävänkin pienet. Vaikka ”iloinen käyttö” saattoi kestää melko pitkään, riippuvuuden syvetessä kielteiset kokemukset olivat kestoltaan joskus jopa vuosikymmeniä
kestäviä. (P: C12–C13; D1–D2.)
Tässä tutkimuksessa alkoholismin puhkeamisikänä pidetään sitä ikää, jolloin
alkoholisti alkaa kokea alkoholin vakavia kielteisiä vaikutuksia, mutta jatkaa silti
käyttöä (vrt. ICD-10-luokituksen kriteeri 6, Luku 2.1).
Varhaisvaiheessa puhkeavassa alkoholismissa vakavat vaikeudet alkoivat ennen 30. ikävuotta, keskivaiheessa 30–39 vuoden iässä ja myöhäisvaiheessa 40.
ikävuonna tai sen jälkeen. Varhais- ja keskivaihe ovat edustettuna saman verran
(37,3 % vs. 36,1 %); myöhäisvaihe jonkin verran vähemmän (26,6 %). Edellä
oleva soveltuu hyvin tyypin 1 alkoholisteihin, jollaisia Minnesota-hoito pyrkii
hoitamaan (Luvut 2.2.2 ja 4.4.1).
Alkoholismiin liittyy yleensä moraalisesti ja eettisesti kyseenalaista toimintaa
ja monia menetyksiä. Alkoholisti menettää kontrollikykynsä sekä juomiseensa
että käyttäytymiseensä. Potilaista joka viides arvioi olleensa väkivaltainen. Läheisistä joka neljäs myönsi joutuneensa itse väkivallan kohteeksi. Väkivalta on usein
enemmänkin henkistä väkivaltaa, kuten eräs läheisistä sitä korosti: ”Ei ruumiillista väkivaltaa vaan ilkeilyä.” Juuri se, että fyysinen väkivalta ei olekaan alkoholistin tyypillisimpiä piirteitä, mahdollistaa melko pitkään jatkuvan salailun. Merkille
pantavaa on se, että potilaista suuri enemmistö 87,7 % (n=171) sanoi ajaneensa
autoa humalassa. Alkoholistin humalassa autolla ajaminen on käytännössä sääntö
eikä poikkeus, ja se lienee alkoholismin tyypillisimpiä seurauksia. 37 Merkille
pantavaa on myös se, että läheisistä seitsemän kymmenestä (69,1 %; n=123) sanoi
kiinnittäneensä jo melko varhain huomiota potilaan alkoholiongelmaan. Tämä
antaa viitteitä sille, että perheessä ongelmia ennakoidaan jo melko varhain, mutta
niitä ei osata yhdistää puhkeavaan sairauteen, alkoholismiin. (P: D3–D7; L: D1–
D8.) (Liitetaulukko 8.)
Hoitamattoman alkoholismin vaikeimpia seurauksia ovat paniikinomaiset
psyykkiset vaikeudet, joita alkoholistit ja myös läheiset kokevat ja jotka näkyvät
monina fyysisinä oireina (Taulukko 14).
37

Kansainvälinen Päihteet ja addiktio -tutkimusohjelma vuosina 2007–2010 on ottanut yhdeksi tutkimuksen kohteeksi rattijuoppouden. Kansanterveyslaitos selvittää rekisteritutkimuksen avulla rattijuopumukseen altistavia tekijöitä, rattijuopon elämänkulkua ja rattijuopumuksen ennalta ehkäisyä.
(Saukkonen 2007.)
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Potilaat: Juomakautena tunsin
D22. syyllisyyttä (n=170)

vaikea/erittäin vaikea kohtalainen/lievä
78,4%

18,8%

ei
2,8%

D25. tuskaa (n=169)

74,5 %

23,7 %

1,8%

D23. häpeää (n=169)

73,9 %

24,3 %

1,8%

D21. ahdistusta (n=169)

69,8%

24,9 %

5,3%

D32. unettomuutta (n=168)

69,0 %

26,2 %

4,8%

D30. pelkotiloja (n=169)

56,2 %

33,1 %

10,7%

D24. vihaa (n=166)

48,2 %

39,2 %

12,6%

D31. kuolemanpelkoa (n=169)

30,2 %

39,0 %

30,8%

D33. minulla oli harhoja (n=167)

24,0 %

34,1 %

41,9%

D34. sain kramppikohtauksia. (n=168)

13,1 %

19,0 %

67,9%

D35. deliriumkohtauksia. (n=155)

6,5 %

6,5 %

87,0%

Läheiset: Juomisen loppuaikoina ennen potilaan vaikea/erittäin vaikea kohtalainen/lievä

ei

hoitoa koin itse
D53. tuskaa (n=120)

70,8 %

22,5 %

D49. ahdistusta (n=120)

64,2 %

28,3 %

6,7%
7,5%

D54. pelkoa (n=118)

63,6 %

25,4 %

11,0%

D52. vihaa (n=120)

62,5 %

29,2 %

8,3%

D51. häpeää (n=120)

49,2 %

39,1 %

11,7%

D50. syyllisyyttä (n=118)

32,2 %

37,3 %

30,5%

D55. tunne-elämäni vakavasti uhatuksi (n=120)

52,5 %

28,3 %

19,2%

D56. olevani huono puoliso/lapsi/läheinen

30,0 %

40,8 %

29,2%

(n=120)

Potilaiden näkyvimpinä erittäin vaikeina tai vaikeina oireina olivat syyllisyys,
tuska ja häpeä sekä vaikea ahdistus ja unettomuus. Puolella potilaista oli vakavia
pelkotiloja tai he kokivat vaikeita vihantunteita, ja osa kovaa kuolemanpelkoa.
Vakavia harhoja koki joka neljäs. Vaikeita alkoholikramppeja oli saanut 22 potilasta ja vakavia deliriumkohtauksia kymmenen potilasta. Taulukko 14 kertoo
myös karua kieltä syvenevän päihderiippuvuuden sairastuttavista vaikutuksista
läheisiin. Usein samassa perheessä asuvat ja samassa vuoteessa nukkuvat potilas
ja läheinen ovat vahvasti samojen tunteiden ahdistamia. Läheisistä seitsemän
kymmenestä koki erittäin vaikeaa tai vaikeaa tuskaa ja ainakin kuusi kymmenestä
ahdistusta, pelkoa ja vihaa. Heillä viha oli suurempi kuin potilailla (62,5 % vs.
48,2 %). Läheisistä puolet koki häpeää ja joka kolmas vaikeaa syyllisyyttä. Ainakin puolet läheisistä kokikin tunne-elämänsä vakavasti uhatuksi, ja liki kolmasosa
koki huonouden ja syyllisyyden tunteita. On kuitenkin syytä huomata, että kaikki
läheiset eivät olleet saman perheen jäseniä.
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Lääkärikäyntien yhteydessä diagnosoitiin sairauksia, joiden syyksi voidaan
näillä potilailla otaksua olleen kovan juomisen. Vakava masennus vaivasi potilaista lähes puolta ja joka neljäs kärsi korkeasta verenpaineesta. Maksa- ja haimatulehdusta tuli ilmi yllättävän vähän. (P: D36–D41.) (Liitetaulukko 9.)
Alkoholismiin liittyy ehkä vaikeimpana moraalinen pahoinvointi, joka pakottaa alkoholistin käyttäytymään poikkeavasti, jopa itsetuhoisesti. (Kuvio 11.)
100 %
85,5 %

(A)

82,0 %

80 %
61,0 %
60 %

57,9 %
45,0 %

40 %

20 %

0%
Itsetunto
maassa

Vieraiden pelko Säpsähdetään
omaa varjoa

Suljetaan
puhelin

Pidetään verhot
suljettuina

100 %

(B)
80 %
66,5 %
60 %

40 %
27,3 %
18,7 %
20 %

0%
suunnitellut itsemurhaa

yrittänyt itsemurhaa

ollut mielisairaalassa

Potilaista (n=171) ainakin kahdeksan kymmenestä koki itsetuntonsa olevan täysin
maassa ja pelkäsi vieraiden käyntiä. Kuusi kymmenestä säpsähti jopa omaa varjoaan, liki yhtä moni sulki puhelimen ja lähes puolet potilaista piti verhot suljettuina. Itsemurha-ajatuksia oli kahdella kolmesta ja yrityksiä ainakin joka neljännellä.
Lähes kaksi kymmenestä joutuikin psykiatriseen laitoshoitoon. Naisilla oli miehiä
enemmän itsemurha-ajatuksia (75,7 %; n=37 vs. 63,4 %; n=134 ) ja he olivat
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useammin psykiatrisessa hoidossa (27,0 %; n=37 vs. 16,4 %; n= 134). Läheisistä
oli itsemurhaa suunnitellut 20 ja yrittänyt kolme. Edellä oleva antaa oikeutuksen
tarkastella alkoholismia vakavana sairautena, johon liittyy monia fyysisiä ja psykososiaalisia oireita. (P: D44–D52; L: D68–D69.)
Vaikeaan fyysiseen ja psyykkiseen riippuvuuteen liittyvät fyysinen ja moraalinen krapula. Fyysisen krapulan lyhin kesto oli 0 päivää, kun taas pisin 14 ja
keskiarvo 2,7 päivää. Moraalisen krapulan lyhin kesto puolestaan oli 0 päivää ja
pisin peräti yli 3 kuukautta. Keskiarvo oli 6,1 päivää. Kuinka moraalinen krapula
voi kestää yli 3 kuukautta? Itse asiassa tämä on hyvinkin tyypillistä monien alkoholistien elämässä. Varsinkin loppuaikoina on jatkuva paha olo, jonka vuoksi
juominen jatkuu. Alkoholisti juo lievittääkseen ainakin hetkeksi moraalista krapulaansa. (P: D42–D43.) Syvenevä alkoholismi aiheuttaa kipeitäkin seurauksia
(Taulukko 15).

POTILAAT: Juomiseni vuoksi olen
D53. menettänyt työpaikkani (n=171)

kyllä

ei

33,3%

66,7%

D54. eronnut. (n=169)

34,3%

65,7%

D55. menettänyt asuntoni. (n=171)

16,4%

83,6%

D56. menettänyt ajokorttini. (n=169)

50,3%

49,7%

D57. maksanut sakkoja. (n=171)

50,9%

49,1%

D58. ollut vankilassa. (n=170)
D59. pahasti velkaantunut. (n=173)
D60. lapsiani on otettu huostaan. (n=170)
LÄHEISET: Juomisen vuoksi

7,6%

92,4%

39,3%

60,7%

2,9%

97,1%

kyllä

ei

D62. olimme velkaantuneet. (n=83)

28,9%

71,1%
87,8%

D63. asuimme erillään. (n=82)

12,2%

D64. olimme eronneet. (n=82)

7,3%

92,7%

D65. lapsiamme oli otettu huostaan. (n=82)

0,0%

100,0%

Potilaista runsas kolmannes oli juomisen vuoksi velkaantunut, kolmasosa eronnut
ja menettänyt työpaikkansa. Puolet potilaista oli menettänyt ajokorttinsa. Ajokortinmenetysten keskiarvo oli 1,7 kertaa, mutta suurin määrä oli seitsemän kertaa.
Huomattakoon, että yhdeksän kymmenestä alkoholistista sanoi ajaneensa autoa
humalassa. (Liitetaulukko 8.) Lasten huostaanotot olivat tässä aineistossa vähäisiä: yhdeltä potilaalta oli lapsi jo otettu ja neljällä oli uhka päällä. Läheisistä
(n=82) vain kuusi oli eronnut eikä keneltäkään ollut otettu lapsia huostaan. Tiivis-
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täen edellä olevaa kuvaa hyvin Jellinekin käyrän vasen haara; keskivaiheen ja
myöhäisen vaiheen oireet ovat vahvasti näkyvillä (Kuvio 1 luku 2.4.3).
Tarkastellaan vielä tuloksia muutamien muiden tutkimusten valossa. Laineen
(2001) tutkimuksen yhtenä merkittävänä tuloksena vaikeaan alkoholismiin liittyy
myös syvä masennus. Toisaalta alkoholistipersoonaan sanotaan kuuluvan matala
toleranssi pettymyksille, ristiriidoille, ahdistuneisuudelle ja epämukavuuksille
keskiväestöön verrattuna. Itsetunto on matala, mikä näkyy alemmuuden ja epävarmuuden tunteina, haavoittuvuutena ja taipumuksena satuiluun. Ilmeisestikään
ei ole kuitenkaan mahdollista kuvata vain yhdenlaatuista alkoholipersoonallisuutta. (Tienari 1991: 79.) Joidenkin mielestä tietyt persoonallisuuden piirteet
ovat ennemmin käytön seurauksia kuin käyttöön johtavia tekijöitä (Tamminen
2000: 19). Sama koskee syrjäytymistä (Lund 2006: 9, 31). Nämä jälkimmäiset
tulkinnat sopivat hyvin myös tämän tutkimuksen potilaisiin.
Päihde- ja läheisriippuvuutta tutkittaessa on tärkeä selvittää molempien omat
kokemukset omista asenteistaan, ongelmien ratkaisuyrityksistään ja niiden seurauksista. Näihin paneudutaan seuraavissa luvuissa.
Potilaiden ja läheisten asenne ja ratkaisuyrityksiä ongelmien
lisääntyessä
Päihdeongelmaiset ja läheisriippuvaiset pyrkivät säännönmukaisesti ainakin aluksi etsimään syntyneisiin ongelmiinsa helppoja ja yksinkertaisia selityksiä ja ratkaisuyrityksiä. Näitä esitellään taulukossa 16.

Vaikka vakavia ongelmia ilmaantui, uskoin
oppivani/hänen oppivan omin voimin

Potilaat (E1–E3)

Läheiset (E13–E15)

kohtuukäytön.

75,3 % (n=170)

71,0% (n=124)

ottamaan sivistyneesti.

74,1% (n=170)

66,4% (n=122)

69,2% (n=172)

61,6% (n=125)

tarvittaessa jopa lopettamaan.
Ajattelin, että

Potilaat (E4-E5)

Läheiset

olen ollut vain heikkotahtoinen.

72,0% (n=168)

ei kysytty

en ollut yrittänyt tosissaan.

77,4% (n=168)

ei kysytty
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Minua kehotettiin/kehotin häntä

Potilaat (E8-E11)

Läheiset (D15-D18)

”tarttumaan itseä niskasta”.

92,4 % (n=170)

88,5 % (n=122)

vähentämään.

88,6 % (n=167)

78,5 % (n=121)

kohtuukäyttöön.

81,0 % (n=168)

69,2 % (n=120)

ottamaan sivistyneesti.

71,5 % (n=165)

54,6 % (n=119)

Potilaista kolme neljästä uskoi oppivansa omin voimin kohtuukäyttöön, ”sivistyneeseen ottamiseen” ja liki samassa määrin kykyyn lopettaa juominen täysin.
Samoin kolme neljästä piti aiempien epäonnistumistensa syinä lähinnä heikkotahtoisuuttaan ja ettei ollut vielä yrittänyt tosissaan. Alkoholistia myös kannustetaan ”omavoimaishoitoon”. Ajatus niskasta tarttumisesta oli lähes kaikkien sekä
potilaiden että läheisten muistissa miltei yhtä vahvana. Vähentämistä ja kohtuukäyttöä potilaat kuulivat lähes samassa määrin ja läheiset myönsivät niitä antaneensa. ”Sivistynyt ottaminenkaan” ei ollut tuntematon kannustin. Läheisistä
seitsemän kymmenestä uskoi alkoholistin omavoimaiseen kohtuukäytön oppimiseen ja kuusi kymmenestä jopa hänen kykyynsä lopettaa kokonaan. Monet toipuneet alkoholistit ovat arjessa kokeneet myös asiantuntijoiden ohjeistuksena vähentämisen ja kohtuukäytön. Kyseessä on melkoinen paradoksi. Ongelmaa pyritään
lähestymään ilmeisen kannustavasti ja rohkaisevasti ja vedotaan juovan omaan
voimaan tehdä muutoksia. Tulokset ovat yrityksistä huolimatta huonoja.
Syvenevään alkoholismiin liittyy syyllisten etsintää. Sekä potilaiden esittämä
että läheisten heiltä kuulema syyllistämisjärjestys on sama (Kuvio 12.)
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Potilaista (n=171) kahdeksan kymmenestä syytti itseään, läheisten (n=117) kuulemanakin se oli suurin, mutta selvästi pienempi. Toinen syyllisten luokka oli
runsaalla puolella sekä potilaista että läheisistä raskas työ. Kolmannen luokan
potilaan syyttelyssä muodostivat runsaalla kolmasosalla perhe ja neljännen lähes
samassa määrin oma lapsuus. Aiemmin perhettä ja lapsuutta ei mainittu alkoholin
käytön jatkamisen syiksi (Luku 7.1.2). Ongelmien ilmaantuessa juomiselle haetaan syitä lähes mistä tahansa, jopa asiantuntijavoimin (tutkijan huomautus!).
Läheiset kokivat nämä syytöksen vastaavan suuruisina. Joka kolmas läheinen
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joutui itse syylliseksi. Kaveriporukkaa syytti joka neljäs, läheiset kuulivat sitä
harvemmin. Jumalaa syytti 14 potilasta. (P: E52–E57; L: D29–D32, D34–D36.)
Potilaat ja läheiset saivat myös itse nimetä jonkin muun ”syyllisen”. (P: E58;
L:D37.) Vastaukset olivat lähinnä edellä olleitten kohtien sanallisia kuvailuja,
jotka arjessa ovat tuttuja monissa alkoholistiperheissä. Seuraavassa potilaan kuvauksessa ”syyllinen” löytyi heikosta taloudellisesta tilanteesta:
”Maatilan menetys n 10 vuotta sitten, velkoja ei pystynyt maksamaan, vaikka
teki 14 – 18 t päiviä.” (P/M/Jiihaa/238)
Seuraava läheisen muistama ”syyllinen” lienee tuttu monillekin läheisille:
”Yleensä aina minua jostakin syystä, mistä milloinkin.” (L/Härkärouva/vaimo/64)
Tarvittaessa alkoholisti löytää kyllä syyn juomiseensa:
”Löysin syyn juomiseen milloin mistäkin.” (P/M/240)
Mielenkiintoista lainauksissa on se, että esittämillään syillä alkoholisti etsii oikeutta juomiselleen. Ongelmien edelleen lisääntyessä juova alkoholisti joutuu tarkemmin pohtimaan tilannettaan (Taulukko 17).

Kun ongelmani paheni
E32. aloin piilotella pulloja. (n=171)

kyllä

ei

84,8%

15,2%

E33. ja unohdin helposti piilopaikat. (n=169)

53,8%

46,2%

E26. ajattelin olevani alkoholisti. (n=170)

45,3%

54,7%
12,9%

E27. välttelin ongelmasta puhumista. (n=170)

87,1%

E28. pohdin yksin syitä juomiseeni. (n=170)

85,3%

14,7%

E29. vertasin juomistani toisten juomiseen. (n=170)

86,5%

13,5%

E30. mielestäni join vähemmän kuin monet muut. (n=169)

58,0%

42,0%

E31. minulla oli edelleen vahva itsetunto. (n=169)

40,2%

59,8%

Alkoholistin elämää alkaa hallita outo, mutta yleinen tapa piilotella omia pullojaan ja jopa unohtaa piilopaikat. Ainakin kahdeksan kymmenestä harjoitti piilottelua ja puolet unohti usein omat piilopaikkansa. Liki puolella ajatus alkoholismista
on lähinnä häpeän ilmentymä. Tuskin monikaan juovana aikana ymmärsi alkoholismin sairausluonnetta. Liki yhdeksän kymmenestä pyrki välttelemään ongelmista puhumista, vaikka samalla hiljainen itsetutkistelu oli päällä. Yksi tyypillinen
tapa oli verrata omaa juomista toisten juomiseen. Yli puolesta tuntuikin, että mo149

net muut joivat paljon enemmän. Pohdinnat eivät paljon auttaneet, sillä neljä
kymmenestä piti enää itsetuntoaan vahvana.
Sekä alkoholismiin että läheisriippuvuuteen kuuluu salailua, peittelyä ja valehtelua, jolloin on tapana puhua kulissien rakentamisesta. Kulisseilla pyritään
estämään ulkopuolisia näkemästä todellista tilannetta. Potilaista kaksi kolmesta
uskoi pitkään omiin kulisseihinsa (P: E75). Seuraavassa on kahden potilaan esittämät mielestään onnistuneet kulissit:
”Pillerihumalassa pystyin hoitamaan asioitani usein niin, että sitä ei huomattu.” (P/M/82)
”Peittely onnistui kauan koska kävin töissä ja asiat olivat ulkonaisesti hyvin.” (P/N/60)
Lääkkeillä tilanne on helpompi peittää, ja säännöllinen työssä käynti ja kulissit
kodin ympärillä auttavat usein peittämään ongelmia ulkopuolisten katseilta. Kulissien rakentelu ei kuitenkaan aina onnistunut, vaan kulissit voivat olla hyvinkin
läpinäkyviä ja kuuluvia, kuten seuraavat lainaukset osoittavat:
”Käyttäydyin typerästi aina juodessani, soittelin ihmisille.” (P/N/214)
”Henki haisi, turvotus, silmien punotus ja vapina, joka oli todella häiritsevä.” (P/M/31)
Monet alkoholistit tuntevat omasta kokemuksestaan alkoholistin yksinkertainen
perustotuuden: Annetaan lupauksia, joita ei pystytä täyttämään.
”Petin aina lupaukseni, olin pitkiä aikoja kadoksissa, en vastannut puhelimeen, joten kaikki arvasivat.” (P/N/93)
Lainaus osoittaa myös, että alkoholismin syvässä vaiheessa vältetään kontakteja.
Salailu ja kulissien rakentaminen on ilmeisen tärkeää työpaikan säilyttämiseksi. Potilaista (n=171) vajaa neljännes (23,4 %) joutui usein soittelemaan valheellisia selityksiä, lähes puolet harvoin ja vajaa kolmasosa ei koskaan. Hieman
yli puolet sai työpaikalla ainakin kerran huomautuksen juomisestaan, vajaa puolet
ei koskaan. Kulisseista huolimatta ainakin puolet potilaista uskoi sukulaisten,
ystävien ja työkavereiden tienneen vakavasta alkoholiongelmasta ennen Minnesota-hoitoon lähtöä. (P: E46, E48, E71–E74, E75.) Seuraavassa luvussa keskitytään
lähinnä läheisten äänen kuuntelemiseen.
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Läheisriippuvuuden hidas kehittyminen—läheinen
asiantuntijana
Tämä tutkimus keskittyy myös päihderiippuvuuteen läheisesti liittyvän läheisriippuvuuden kehittymisen tutkimiseen. Palautetaan mieleen Beattien esittämä määrittely: ”Läheisriippuvainen on ihminen, joka on antanut toisen ihmisen käytöksen vaikuttaa itseensä ja joka on omistanut kokonaan elämänsä tämän ihmisen
käyttäytymisen hallitsemiseen.” (Luku 2.3.) Miten tällainen muutos näkyy tutkimukseen osallistuneiden läheisten elämässä? Lähes kaikki läheiset (89,2 %;
n=120) pohtivat selityksiä alkoholistin juomiseen. He pyrkivät löytämään juomiselle jonkin ”järkevän syyn”. Pohdintaa kuvaava jakauma kertoo ongelman kaksiteräisyydestä. Juomisen nähtiin johtuvan ”ymmärrettävistä” syistä, mutta toisaalta
myös tuomittavista seikoista (Kuvio 13.)
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Läheisistä (n=122) liki kolme neljästä katsoi alkoholistin korjaavan viinalla pahaa
oloaan, mutta samassa määrin tulkittiin juominen myös silkaksi itsekkyydeksi.
Seitsemän kymmenestä piti syynä heikkoa itsetuntoa, mutta lähes yhtä moni tulkitsi alkoholistin olevan haluton edes yrittämään ja olevan vastuuntunnoton. Yli
puolet läheisistä piti syinä myös kertyneitä ongelmia ja vajaa puolet halua rentoutua. Jotkut arvelivat syynä olevan jokin ongelma, jonka alkoholisti halusi peittää,
ja muutamat läheiset katsoivat juomisen jatkuvan siksi, että alkoholisti oli kyllästynyt häneen. (L: E1–E7, E9–E11.)
Aikanaan alkoholisti joutui ”läheisten puhutteluun” (Taulukko 18).

LÄHEISET
D9. Puhuin vakavasti hänelle hänen ongelmastaan. (n=124)

Puhuessani hänelle

kyllä

ei

89,5%

10,5%

kyllä

ei

D10. pyrin olemaan ärsyttämättä häntä. (n=121)

63,6%

36,4%

D11. haukuin hänet perusteellisesti. (n=121)

62,0 %

38,0%

D12. yritin puhua hänelle rauhallisesti. (n=121)

82,6%

17,4%

D13. kehotin häntä hakemaan apua. (n=123)

87,0%

13,0%

D14. uhkasin avioerolla/katkaista kaikki suhteet häneen.

64,2%

35,8%

kyllä

ei

48,7%

51,3%

D20. puolusteli itseään ja vähätteli ongelmia. (n=121)

72,7%

27,3%

D21. kieltäytyi puhumasta koko asiasta. (n=119)

61,3%

38,7%

D22. sanoi haluavansa vain rentoutua kovan työnsä vuoksi.

50,4%

49,6%

D23. kielsi koko ongelman. (n=117)

52,1%

47,9%

D24. väitti ongelman olevan minulla. (n=118)

37,3%

62,7%

D25. vertasi itseään toisiin, joiden katsoi olevan todella

63,6%

36,4%

D26. lupasi vähentää juomistaan. (n=119)

73,1%

26,9%

D27. lupasi usein lopettaa kokonaan juomisen. (n=118)

61,9%

38,1%

D28. Uskoin hänen lupauksiinsa

48,7%

51,3%

(n=120)

Puhuessani hänelle juomisen loppuaikoina ennen hoitoon
lähtöään hän
D19. tavallisesti suuttui ja käski minun huolehtia omista
asioistani. (n=119)

(n=117)

juoppoja. (n=118)

vähentämisestä/lopettamisesta. (n=113)

Yhdeksän kymmenestä läheisestä puhui alkoholistille vakavasti syntyneistä ongelmista. Ainakin kahdeksan kymmenestä yritti puhua rauhallisesti ja kehottaa
avun hakuun, ja ainakin kuusi kymmenestä pyrki puhumaan ärsyttämättä alkoho152

listia. Mutta myös kuusi kymmenestä haukkui juovan perusteellisesti uhkaillen
jopa avioerolla. Molemmat ääripäät olivat siis käytössä. Läheisten kuulemat alkoholistin reaktiot ja selittelyt ovat tyypillisiä: suuttuminen, kieltäminen, puolustelu,
vähättely, syyttely, vertailu. Alkoholismiin liittyy myös lupauksia. Tyypillisiä
olivatkin läheisten kuulemat alkoholistien lupaukset vähentämisestä ja jopa juonnin lopettamisesta. (L: D9–D14, D19–D27.) Potilaista yhdeksän kymmenestä
sanoi puolustelleen itseään, seitsemän kymmenestä kieltäneen ongelmansa ja
kuusi kymmenestä suuttuneensa. Yhdeksän kymmenestä lupasi vähentää juomistaan ja seitsemän kymmenestä jopa lopettaa kokonaan. Potilaista kolme neljästä
uskoi itse omiin lupauksiinsa, mutta läheisistä vain noin puolet. (P: E38–E43, L:
D28.) (Liitetaulukko 10.)
Alkoholistiperheisiin kuuluu myös läheisten salailu ja kulissien rakentelu (L:
E27, E32). Läheisistä reilusti yli puolet (66,7 %; n=123) pyrki salaamaan alkoholistin juomisen, ja puolet (51,3 %; n=117) läheisistä uskoi pystyvänsä kulisseillaan peittämään ongelmat. Jotkut puhuivat lähinnä omaisten ja ystävien kesken,
kuten seuraava lainaus osoittaa:
”Kerroin muutamille hyville ystäville, jotka asuivat kaukana eivätkä tunteneet. Hänen lapsille ja loppuvaiheessa hänen siskolle, muutamille hänen ystäville -> he eivät uskoneet täysin minua- että ongelma oli niin suuri kuin se
oli.” (L/avovaimo/85)
Lainaus paljastaa, että ulkopuolisen ei ole aina helppoa tajuta puolison kokemia
ongelmia. Jotkut toki uskalsivat toimia hyvinkin avoimesti:
”Kerroin läheisille ihmisille, työtovereille, työnantaja/poissaolot sosiaalitoimiston virkailija.” (L/Avovaimo/17)
Usein läheisten ongelmana oli ainakin alussa se usko, että he omalla toiminnallaan voisivat auttaa juovaa alkoholistia olemaan juomatta. Tiivistetään läheisten
yrityksiä ja tunteita vielä taulukoksi 19.

Kotona

usein

harvoin

en koskaan

E28. piilottelin hänen pullojaan. (n=122)

30,3%

32,8%

36,9%

E29. kaadoin pois hänen viinojaan. (n=123)

32,5%

35,8%

31,7%

samaa mieltä

en osaa

eri mieltä

Mielestäni hän joi, koska

sanoa
E8. olin laiminlyönyt hänen auttamisensa ja

16,4%

15,6%

68,0%

tukemisensa. (n=122)
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Kotona

usein

harvoin

en koskaan

E28. piilottelin hänen pullojaan. (n=122)

30,3%

32,8%

36,9%

E29. kaadoin pois hänen viinojaan. (n=123)

32,5%

35,8%

31,7%

samaa mieltä

en osaa

eri mieltä

Mielestäni hän joi, koska

sanoa
E8. olin laiminlyönyt hänen auttamisensa ja

16,4%

15,6%

68,0%

71,8%

5,1%

23,1%

tukemisensa. (n=122)
E12. Tunsin eläväni hänen ehdoillaan. (n=117)

Läheisten yhtenä ongelmanratkaisuna on usein alkoholistin pullojen piilottelu ja
viinojen kaatelu. Läheisistä ainakin kuusi kymmenestä turvautui tähän joskus.
Potilaiden mielestä piilottelua tapahtui useammin (46,5 %; n=172) (P: E44). Toisaalta liki seitsemän kymmenestä läheisestä oli (ainakin jossain määrin) sitä mieltä, ettei hän ollut laiminlyönyt alkoholistin auttamista ja tukemista. Taulukko
huipentuu läheisten merkittävään toteamukseen: Seitsemän kymmenestä tunsi
eläneensä täysin tai ainakin jossain määrin juovan alkoholistin ehdoilla. Tämän
voidaan katsoa kuvaavan läheisriippuvuutta. Niinpä puolet läheisistä (51,7 %:
n=120) katsoi tehneensä kaikkensa, ettei alkoholistin ”tarvitse juoda”. Lopulta
kahdeksan kymmenestä läheisestä menetti uskonsa alkoholistin kykyyn toipua
omin voimin. (L: E16–E18, E26.) (Liitetaulukko 11.)
Alkoholismin puhjettua edellä oleva kertoo niistä vaikeuksista, joissa alkoholistit ja heidän läheisensä joutuvat elämään. Tätä kulissien takana eletyn elämän
todellista luonnetta ulkopuolisen ei ole aina helppo tajuta. Onkin perusteltua sanoa alkoholismia perhesairaudeksi. Mutta millaisia toivorikkaita tunteita läheiset
kokivat alkoholistin pitäessä juomistaukoa? (Taulukko 20).

Pidemmän juomattoman kauden

kyllä

ei

E36. jälkeen uskoin hänen toipuneen. (n=113)

25,7%

74,3%

E37. aikana aloin pelätä hänen pian retkahtavan. (n=115)

82,6%

17,4%

E39. Hänen retkahtaessaan olin jopa helpottunut. (n=117)

29,9%

70,1%

E40. Opin hänen käyttäytymisestään näkemään juomisen

70,6%

29,4%

alkavan pian. (n=119)

Yksi neljästä läheisestä uskoi tauon merkitsevän mahdollista toipumista, mutta
kahdeksalle kymmenestä alkoholistin juomaton kausi oli lähinnä retkahduksen
odottelua ja pelkoa. Läheinen yritti elää päivän kerrallaan odottaen ja toivoen
parasta. Retkahdus ei tullut yllätyksenä ja lähes joka kolmas oli tällöin jopa helpottunut. Vakavaan läheisriippuvuuteen liittyy toisaalta läheisten kyky tunnistaa
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merkkejä, jotka kertovat läheiselle alkoholistin juomisen alkavan mahdollisen
pidemmän tauon jälkeen. Seuraava lainaus kuvaa tätä hyvin:
”Ärtyisyys, poissaoleva katse, tietyt eleet, sen oikeasti näki ’jo jalkateräin
asennosta’.” (L/vaimo/68)
Läheiset näkevät jo ulkonaisista merkeistä lähestyvän retkahduksen jopa suhteellisen pitkän juomattoman kauden jälkeen. Läheisten näkemät merkit voidaan
luokitella neljään luokkaan. Monien läheisten vastauksissa oli useita eri merkkejä,
joista kukin kuvaa käyttäytymisen ja/tai toiminnan muutosta, jolla alkoholisti
hankki itselleen ikään kuin luvan alkoholin ottoon. (L: E37–E40.)
1. Hermostuneisuus (n=53). Merkkeinä ovat alkoholistin tilaa kuvaavat pienet sanat, joista seuraavassa tyypillisimmät (sanan perässä oleva luku ilmoittaa
mainitun sanan frekvenssin): levottomuus (21), hermostuneisuus (18), ärtyisyys
(10), rauhattomuus (9), kireys (8), kiukku (3).
Nämä pienet käyttäytymisen tuntomerkit ovat tyypillisiä oireita kuivasta humalasta ja olotilan vaikeudesta. Seuraavassa on pari läheisten kuvausta:
”Ärtyisyys, levottomuus, keskittymättömyys, rauhattomuus, lyhytpinnaisuus.”
(L/Rapu/vaimo/401)
”Levoton-kiire-äreä-kosketusarka.” (L/Eukko vain/vaimo/91)
2. Kriittisyys (n=26). Kriittisyydellä hankitaan itselle lupa aloittaa juominen.
Tyypillistä on tällöin riidan haku, selittely ja syyttely.
”… haki riitaa, jotta pääsisi lähtemään autotalliin ’hermojaan lepuuttamaan.” (L//vaimo/63)
”Tyytymättömyys, toisten ”vikojen” osoitteleminen.” (L/Valo/vaimo/25)
3. Levoton toiminta (n=15). Tuntomerkkejä olivat esimerkiksi tiheät soitot kavereille, valmistautuminen lähtöön, äkillinen häipyminen, jokin suunnitelmallinen
toiminta.
”Lähti sanomatta mitään kenellekään johonkin – katosi.” (L/sisar/502)
”Ylireipas, siistiytyminen, partavesi, lähtö kävelylle/kioskille.” (L/Poika/501)
”Kavereille lähdöt, jatkuvasti puhelimessa, levoton, petas juomista minulle,
haki asialle hyväksyntää.” (L/Aviomies/93)
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4. Palkitseminen ja hyvittäminen (n=8). Joillekin palkitseminen ja hyvittäminen
oli oiva keino hankkia lupa juomiseen.
”Kova siivoamaan ja tekemään töitä! Miellytti kaikin tavoin, toi kaupasta
herkkuja.” (L/Vaimo/302)
”… iloinen, kova työinto, joka ’unohtui’ pullon kanssa…, suunniteltiin huomista.” (L/vaimo/42)
Seuraavassa yhdistyy useampia tunnusmerkkejä.
”Levottomuus, ärsyyntyneisyys, passiivisuus kotitöihin ja kysyessäni hänen
käyttäytymisestään ja josko se johtui siitä, että hänen teki mieli juoda -> vastauksena ehdottomuus ’en varmasti aio juoda’. Tästä ei mennyt kauan kun
juominen alkoi.” (L/Onnellinen/ex-avovaimo/35)
Vaikka useimmat läheiset osasivat lukea retkahduksen merkkejä, muutamat eivät
siihen kyenneet. Pettymys retkahduksen jälkeen olikin suuri.
”En huomannut mitään oireita ja pettymys olikin aivan valtavan suuri. Minä
uskoin, petyin ja tunsin katkeraa vihaa.” (L/Härkärouva/Vaimo/64)
Läheisistä kolme neljästä (75,7 %; n=111) tulkitsi retkahdusta edeltävät merkit
kuivan humalan seurauksiksi. Tällainen tulkinta tuskin olisi ollut monellekaan
mahdollista ennen Minnesota-hoidon käyntiä. Kun toisaalta seitsemälle kymmenestä läheisestä ”kuivana” oleva alkoholisti oli kuitenkin kuin avoin kirja, jota oli
helppo lukea, niin läheisiä voitaneen pitää parhaimpina retkahdusta ennakoivien
merkkien lukijoina. Läheisten ”lukutaitoa” tulisikin hyödyntää alkoholismin
hoitoa kehitettäessä. (L: E38, E40.)
Potilaat ja läheiset havahtuvat avun hakuun
Alkoholisti on sairas, eikä hän todellisuudessa ole sairautensa suhteen toimeton.
Hän havahtuu melko pian ongelmien kasvaessa ja yrittää ratkaista ne. Kun ongelmat alussa eivät vielä ole kovin suuria, niihin yritetään tarttua tutuilla ”kotikutoisilla” menetelmillä. Perinteisiin alkoholin käytön rajoituksiin kuuluu esimerkiksi ”tipaton tammikuu”, jota laajaltikin kehotetaan kokeilemaan. Kuviossa 14
on tämän tutkimuksen potilaiden ryhdistäytymisyrityksiä. (P: E12–E18.)
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Potilaista (n=171) ainakin kolme neljästä piti juomistaukoja, lähes seitsemän
kymmenestä lisäsi ulkoilua, ja kuusi kymmenestä teki töitä enemmän. Yli puolet
(n=168) kehitteli uusia harrastuksia ja pyrki syömään hyvin. Jotkut vaihtoivat
juomisen laatua, ja kolmasosa pyrki karttamaan entistä seuraa.
Juovan ajan juomataukojen kesto vaihteli yhdestä päivästä vuosiin. Mediaani
oli kolme kuukautta ja keskiarvo 9,5 kuukautta. Korkean keskiarvon selittävät
muutamien yksittäisten potilaiden pitämät pidemmät tauot. Jotkut naispotilaat
ilmoittivat lapsen syntymään liittyneen odotusajan johtaneen juomattomaan jaksoon. Vähintään vuoden tauon oli pitänyt 14 miestä ja kuusi naista. Pisimmän
tauon piti mies, joka oli juomatta 20 vuotta, jonka jälkeen retkahdus johti jälleen
rankkaan juomiskierteeseen. Juomattoman ajan taustalla oli uskonnollinen herääminen, mutta pieni varomattomuus johti jälleen kierteeseen. Onnistunut tauko
antaakin yleensä petollisen omavoimaisuuden tunteen (Taulukko 21).

Pidemmän tauon jälkeen

kyllä

ei

E20. olin ylpeä itsestäni. (n=167)

79,6%

20,4%

E21. ajattelin toipuneeni. (n=167)

64,1%

35,9%

E22. ajattelin oppineeni ottamaan oikein. (n=166)

66,3%

33,7%

E23. palkitsin itseni muutamalla ryypyllä. (n=166)

75,3%

24,7%

E24. ... ja ajattelin ottaa vain sopivasti. (n=165)

89,7%

10,3%

E25. ... mutta ”kokeilu” johti jälleen juomiseen. (n=168)

93,5%

6,5%
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Pidemmän tauon jälkeen oltiin jopa ylpeitä. Ajatus siitä, että tauko opettaa ottamaan oikein tuntui houkuttelevalta. Kolme neljästä katsoi muutamalla ryypyllä
palkitsemisen olevan kohtuullista, ja yhdeksän kymmenestä päätti ottaa vain ”sopivasti”. Hyvät tarkoitukset johtivat kuitenkin jälleen juomiseen. Normaali ihminen voi ottaa rentoutuakseen tai seurassa silloin tällöin, mutta sairas alkoholisti ei
tähän kykene. Vain yhdentoista potilaan kohdalla kokeilu ei ollut johtanut välittömästi juomiseen. Tämä muistuttaa alkoholismisairauden kavaluudesta. Kokeilu
tauon jälkeen ei välttämättä aina johda heti uuteen juomiskierteeseen, vaan antaa
odottaa itseään. Sanonta ”kerran alkoholisti on aina alkoholisti” ei ole liioiteltua.
Kun haluttua tulosta ei saada aikaan, on ongelmia lähestyttävä uudelleen. Alkoholistin on pakko etsiä myös ulkopuolista apua. Kuviossa 15 ovat tyypillisimmät tahot, joihin alkoholisti turvautui (P: D8–D13).
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Seitsemän kymmenestä potilaasta tosin luotti vielä omaan voimaansa, mutta muu
lisäapu oli jo tarpeen (n=168). Kuusi kymmenestä haki apua lääkäriltä, puolet
turvautui A-klinikkaan ja melkein puolet psykologiin/psykiatriin (n=170). Runsas
kolmasosa potilaista turvautui katkaisuhoitoon ja AA-ryhmiin (n=170). Naiset
hakivat apua AA-ryhmistä miehiä enemmän (40,5 %; n=37 vs. 24,6 %; n=133).
Taulukko 22 kuvaa potilaiden lääkärikäyntejä.
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Käydessäni lääkärin vastaanotolla juomiseni

kyllä

ei

aiheuttaman vaivan vuoksi
D61. puhuin itse suoraan juomisestani. (n=168)

50,0%

50,0%

D62. pyrin salaamaan juomiseni. (n=167)

49,1%

50,9%

D63. valitin vain muita vaivojani ja ongelmiani. (n=162)

54,9%

45,1%

Vastaanotolla tällöin lääkärini

kyllä

ei

D64. kysyi yleensä itse suoraan juomisestani. (n=167)

40,1%

59,9%

D65. huomautti joskus syyn olevankin alkoholissa

44,0%

56,0%

D66. puhui vakavasti alkoholiongelmastani. (n=166)

24,7%

75,3%

D67. ehdotti myös hoitoon hakeutumista. (n=166)

24,7%

75,3%

D68. antoi usein sairaslomaa. (n=167)

34,1%

65,9%

D69. määräsi unilääkkeitä. (n=169)

57,4%

42,6%

(n=166)

D70. määräsi rauhoittavia lääkkeitä. (n=168)

57,7%

42,3%

D71. varoitti alkoholin käytöstä lääkkeiden

48,5%

51,5%

D72. määräsi antabusta. (n=167)

43,1%

56,9%

D73. Olen kokeillut myös Reviaa. (n=167)

22,8%

77,2%

kanssa.(n=165)

Käydessään lääkärissä juomisen aiheuttamien vaivojen vuoksi puolet potilaista
puhui avoimesti juomisestaan, mutta puolet potilaista pyrki tietoisesti salaamaan
juomisensa ja valitti fyysisistä, psyykkisistä tai jopa tekaistuista vaivoista. Potilaista 76 kertoi avoimissa vastauksissa valittamistaan ongelmista. Seuraava esimerkki kuvaa hyvin syiden monipuolisuutta:
”Ahdistava olo, burnout, En jaksa enää, väsymys, unettomuus, vaikea elämäntilanne.” (P/N/Meeta/48)
Esille tuodut ongelmat jakaantuivat tasaisesti psyykkisten ja fyysisten vaivojen
kirjoksi. Osa niistä oli ihan todellisia, vaikkakin alkoholismin aiheuttamia, osa
tekaistuja vaivoja ja jopa suoranaista valehtelua. Joskus keksittiin lähes ”mitä
vain ”kunhan sairaslomaa sai.
Erikoisia poikkeustilanteitakin ilmeni, kuten osoittavat parin potilaan kommentit:
”Kerran kävin
(P/Vaimo/13)

lääkärissä

ja

lääkäri

piti

juomistani

normaalina.”

”Vähätteli eikä pidä alkoholistina, koska käyttää itse.” (P/N/23)
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Lääkärikäynneillä potilaista neljältä kymmenestä lääkäri kysyi suoraan heidän
juomisestaan ja huomautti alkoholinkäytöstä. Joka neljännen potilaan kohdalla
lääkäri oli puhunut vakavasti ongelmasta ja kehottanut hakeutumaan hoitoon.
21.4.2010 päivitetyn Käypä hoito -suosituksen (Alkoholiongelmaisen hoito
2010) mukaan potilaan on vaikea muistaa käyttämänsä alkoholin määrää. Arvioitaessa mahdollisia alkoholinkäytön riskirajoja tutkittavat ilmoittavat usein todellista pienemmän käyttömäärän, joten jopa kyselyistä johdetut riskirajat voivat olla
aliarvioituja. Alkoholin ongelmakäytön toteamisessa suositellaankin haastattelutilanteissa käyttämään avoimia kysymyksiä humala- ja juomiskerroista sekä kolmosoluen ja siiderin käytöstä erikseen. Muutoin pelkkä valintakysymys: ”Käytätkö alkoholia vai et?” voi pysäyttää koko keskustelun heti alkuunsa, varsinkin jos
potilaalla on aihetta kieltää päihteidenkäyttönsä.
Lääkärikäynnit johtavat usein lääkityksen aloittamiseen oireiden lievittämiseksi. Sekä unilääkkeitä että rauhoittavia lääkkeitä määrättiin yli puolelle potilaista. Naisille oli määrätty rauhoittavia lääkkeitä enemmän kuin miehille (66,7 %;
n=36 vs. 55,3 %; n=132). Säännöllisempää unilääkkeiden käyttöä oli 43,6 %
potilaista ja rauhoittavien lääkkeiden 46,4 %. Yleisimmin käytetyt unilääkkeet
olivat Imovane ja Tenox ja rauhoittavina lääkkeinä lähinnä Diapam ja Oxepam.
Noin puolet potilaista sanoi lääkärin varoittaneen käyttämästä alkoholia samanaikaisesti lääkkeiden kanssa. Luvussa 7.1.2 jo todettiin, että potilaista kolme
kymmenestä käytti lääkkeitä myös päihteinä. Naisilla lääkkeiden päihdekäyttöä
oli jonkin verran miehiä enemmän (38,9 %; n=36 vs. 26,3 %; n=133). Ainakin
neljälle kymmenestä oli määrätty Antabusta, muutamille jopa useita kertoja. 38
Revian kokeilijoita oli viidesosa. Joka kolmas potilas oli lääkärillä käydessään
saanut myös sairauslomaa. Kaikki eivät kuitenkaan olleet käyneet lääkärin vastaanotolla alkoholiongelmansa vuoksi. Edellä mainittujen ryhtiliikkeiden ja hoitomuotojen lisäksi alkoholisteja kannustettiin myös hakemaan intensiivisempääkin hoitoa. (P: D72–D75.)
Suurin kannustaja, ja jopa pakottaja, oli kolmella neljästä (73,8 %; n=168)
oma perhe. Joka viidettä myös työnantaja (25,6 %; n=160) ja lääkäri (24, 5%;
n=159) olivat kehottaneet, tai ainakin suositelleet, tehokkaampaan hoitoon hakeutumista. Kolmanneksella (31,8 %; n=157) kannustaja oli joku muu henkilö;
useimmiten AA:n jäsen tai joku muu toipunut alkoholisti. Myös uskonystävät
saattoivat kannustaa. Silmiinpistävää on, että sosiaalityöntekijät olivat harvemmin
38

Antabus on lähinnä osa aversio- eli inhotushoitoa. Antabus yhdessä alkoholin kanssa aiheuttaa epämiellyttävän yhteisvaikutuksen (Alho 2003: 249).
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hoitoonohjaajina (13,9 %; n=158). Nämä alkoholistit eivät juurikaan olleet sosiaalityön piirissä. (P: D15–D19.)
Potilaista (n=173) oli 89 potilasta, eli hieman yli puolet (51,5 %), käynyt ennen Minnesota-hoitoa joissakin muissa hoitopaikoissa. Pitempiaikaista laitostyyppistä hoitoa oli saanut 52 potilasta ja lyhyempiaikaista katkaisutyyppistä
hoitoa 64 potilasta. Osa oli siis käynyt sekä lyhyt- että pitkäaikaisessa hoidossa.
Apua oli haettu myös moninaisilla muilla tavoilla: hypnoosi, akupunktio, ilokaasuhoito, luonnonmukainen ruoka, elävä ravinto, luonto ja kansanparantaja. (P:
D20.) Tämän tutkimuksen kantava ajatus onkin etsiä vastausta siihen, millaisia
tuloksia saadaan Minnesota-tyyppisellä hoitomuodolla.
Läheisriippuvuuden sairausluonnetta usein kritisoidaan (Luku 2.3). Monet läheiset tarvitsivat kuitenkin apua, kuten seuraava läheiskommentti osoittaa:
”…sairastuin vakavaan paniikkihäiriöön.” (L/avovaimo/29)
Kommentti kuvaa vakavaa läheisriippuvaisen sairaustilaa alkoholistiperheessä.
Läheisistä (n=116) seitsemän kymmenestä tunsi alkoholistin juomisen jatkuessa
sairastuvansa itsekin (L: D48). Nuori 16-vuotias tyttö kuvailee omaa tilaansa:
”Lähinnä tunsin sairastuvani henkisesti masentuneisuutta, yksinäisyyden tunteita, väsymys, suorituspaineita koulusta ja kotoa yms.” (L/tytär/71)
Alkoholistin sairauden ja läheisen läheisriippuvuuden syvenemisen myötä kriisit
johtavat jopa väkivaltaisuuksiin. Läheisistä 32 sanoi itse joutuneensa väkivallan
kohteeksi, mutta tästä huolimatta apua haettiin verrattain vähän. Vain neljä läheistä turvautui hakemaan apua melko usein, mutta enemmistölle se oli sen sijaan
harvinaista tai jäi kokonaan hakematta. Apua läheinen haki lähinnä oman sukunsa
ja alkoholistin suvun piiristä. Tukea tuli myös ystäviltä ja naapureilta (n=9). Myös
poliisin turvauduttiin (n=10), mutta lääkärin ja muun asiantuntija-avun käyttö oli
vähäistä. Muutama maininta liittyi lastensuojeluviranomaisiin, turvakotiin ja Aklinikkaan. Läheisistä 20 sanoi avun auttaneen häntä itseään jonkin aikaa ja kahdeksan läheistä sanoi juomisen vähentyneen hetkeksi. (L: D38–D47.) (Liitetaulukko 12.)
Juova alkoholisti reagoi usein läheisen avunhakuun suuttumalla, kieltämällä
ongelmat, muistamattomuudella ja parannuslupauksilla. Seuraavassa muutama
läheisten lainaus, joista näkyvät melko tyypilliset alkoholistin reaktiot:
”Yleensä suuttui asiasta kuultuaan.” (L/Onnellinen/vaimo/4)
”Lupasi lopettaa juomisen.” (L/vaimo/42)
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Vaikka läheisten avun haku väkivaltatilanteissa oli vähäistä, he hakivat muulloin
ammattiapua. Lääkäri mainittiin 27 kertaa ja psykologi tai psykiatri 20 kertaa.
Muu ammatti-ihminen tai ammattitaho, kuten työterveyshoitaja, kunnan sosiaalityöntekijä, kasvatusneuvola, A-klinikka, A-klinikan perheterapia tai perheasiainneuvottelukeskus mainittiin 15 kertaa. Hyvien ystävien merkitys oli suurempi
kuin sukulaisten. Jotkut hakivat apua omasta seurakunnastaan, harva hakeutui
vertaisryhmään kuten Al-Anon-ryhmään. Lääkärikäynneillä joillekin läheisille
(n=115) määrättiin unilääkkeitä (12,2 %) ja rauhoittavia lääkkeitä (11,3 %). Muutamat lukivat alkoholismiin liittyvää kirjallisuutta, etsivät tietoa Internetistä, tai
lisäsivät harrastuksia. (L: D57–D61, D66–D67.) (Liitetaulukko 13.)
Kansanperinteen mukaan’ juopon voi pelastaa vain AA, nainen tai uskonto.”
(Koski-Jännes 1998: 120). Juomisaikana joka neljäs potilas etsi apua uskonnosta.
mutta huonoin tuloksin. Potilaista joka kolmas oli menettänyt uskonsa Jumalaan
sellaisena kuin hänet käsitti, ja joka neljäs myös itse hankkimansa vakaumuksen.
Toisaalta enemmistöllä oli edelleen oma hengellinen vakaumuksensa (70,2 %;
n=171). Potilaista neljä kymmenestä koki juomisensa olevan ristiriidassa oman
vakaumuksensa kanssa. Läheisten hengellisyyttä alkoholistin juominen ei ollut
suuremmin horjuttanut, vaan enemmistö säilytti oman vakaumuksensa (89,3 %;
n=112). (P: E34–E36, E659–E65; L: D70–D74.) (Liitetaulukko 14.)
Potilaista 11,0 % (n=173) ja läheisistä 17,4 % (n=115) kävi säännöllisesti tai
melko usein hengellisissä tilaisuuksissa, ja ainakin joskus rukoili yhdeksän kymmenestä. Minnesota-mallin sairauskäsityksen valossa uskovaisen alkoholismi voi
olla yhtä luonnollista kuin jokin muukin sairaus. Ihminen käy kamppailua sen
suhteen, että käytös heijastaisi vakaumusta. Jos näin ei näy, seurauksena ovat
ristiriitaiset tunteet. (P: E63–E64; L: D75–D76.) (Liitetaulukko 15.) Saarnion
(2004: 295–296) mukaan kaivattaisiin kipeästi lisätutkimusta hengellisyyden ja
henkisyyden merkityksestä päihteiden ongelmakäytöstä toipumiselle.
Iloviinasta itkuviinaksi
Loppuaikana päihde ei tuottanut enää pitempiaikaisia positiivisia vaikutuksia;
iloviina oli muuttunut itkuviinaksi (Kuvio 16).
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Erittäin tai melko
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27,3 %

Melko tai erittäin
harvoin
60,5 %

Nautinnot ovat olleet todella vähissä, kun potilaista (n=172) vain yksi kymmenestä koki usein juomisen tuottamaa iloa, kuusi kymmenestä harvoin ja vajaa kolme
kymmenestä ei lainkaan. Retkahtaneet olivat kokeneet iloa hieman enemmän kuin
ei-retkahtaneet (21,2 %; n=33 vs. 10,1 %; n=139). ”Hyvän olon” tunteet supistuvat vähiin, mutta ”morkkis” saattoi kestää pitkään (Kuvio 17).

2-12h
22,9 %

1-2h
21,0 %

Yli 12h
1,3 %

Ei lainkaan
22,3 %

0-1h
32,5 %

Potilaista (n=157) vähintään joka viides ei loppuvaiheessa tuntenut enää lainkaan
todellista hyvää oloa, vaan juominen oli yritystä päästää jonkinlaiseen ”normaalitilaan”. Noin kolmasosa koki sitä korkeintaan tunnin ajan, viidesosa yhdestä kahteen tuntia ja noin viidesosa yli kaksi tuntia. Vain muutamalla hyvä olo kesti yli
12 tuntia. Hyvän olon tunteen mediaani oli yksi tunti, keskiarvo (suppenevan ”juomisilon raja-arvo”) oli 2,8 tuntia.
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Juomisen muuttuessa pakonomaiseksi on ainoana tavoitteena päästä jonkinlaiseen normaalitilaan. Pitempää taukoa on vaikea pitää. Kuvio 18 kuvaa potilaiden loppuvaiheen ”juomisputken” (A) ja ”raittiusputken” (B) pituutta.
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Potilaista (n=160) neljällä kymmenestä juomisputki kesti alle viikon, mutta melkein kolmasosalla se venähti viikosta kuukauteen ja lopuilla, runsaalla neljäsosalla, yli kuukauteen. Pisin päivittäinen ottoputki viimeisen puolen vuoden aikana ennen hoitoon tuloa oli puoli vuotta (15 miestä ja 6 naista), lyhin yhden päivän, keskiarvo oli 45 päivää ja mediaani 11 päivää. Yksi hoidossa toipunut alkoholistiäiti kuvaili tilannettaan seuraavasti: ”Viimeisen kahden vuoden aikana ei
ollut yhtään selvää päivää. Viimeisen puolen vuoden aikana join päivittäin, jollen
ollut laitoksessa lääkehumalassa.” Kaksi kymmenen kuukauden raskausajan
raittiutta hänellä oli takanaan.
Raittiudelle oli kullakin oma kotikutoinen määritelmänsä. Runsaalla puolella
potilaista (n=163) ”raittiusputken” kestoaika oli alle viikon, mutta kolmasosa oli
sinnitellyt viikosta kuukauteen ja muutamat jopa yli kuukauden. Pisin yhtämittainen juomaton jakso ennen hoitoa oli 175 päivää, keskiarvo oli 14,5 päivää ja mediaani neljä päivää. Mediaani on hyvä mittari: juomisputkessa se on 11 päivää ja
raittiusputkessa neljä päivää. Myös läheisillä oli tilaisuus arvioida alkoholistin
pisintä juomattomuuskautta. Heidän tarkasteluaan ei rajoitettu kuitenkaan viimeiseen puoleen vuoteen ennen hoidon aloitusta. Läheisten antamien arvioiden lyhin
aika oli nolla päivää, pisin kaksi vuotta, mediaani seitsemän päivää ja keskiarvo
runsas kuukausi (37 päivää). (P; E67–E70; L: E35.)
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Tiivistys ensimmäiseen tutkimusongelmaan
Tiivistettäessä vastausta ensimmäiseen tutkimusongelmaan kiinnitetään erityisesti
huomiota siihen prosessiin, joka näkyy potilaiden ja läheisten kokemuksissa heidän yrittäessä ratkaista syntyneitä ongelmia.
Tämän tutkimuksen tyypillisen alkoholistin juomishistoria mediaanin avulla
määriteltynä on seuraavanlainen: Ensimmäinen ryyppy otettiin 15-vuotiaana,
käyttö säännöllistyi 22-vuotiaana, ensimmäinen krapularyyppy otettiin 25vuotiaana. Vakavia kielteisiä vaikutuksia alkoi ilmetä 33 vuoden iässä. ”Iloista
käyttöä” kesti 10 vuotta, ja ongelmien kanssa kasvavaa kipuilua ennen Minnesota-hoitoa 12 vuotta. Tulkitaan tätä prosessia oppimisteoreettisen viitekehyksen
pohjalta. Viitekehyksenä on lähinnä Kolbin kokemuksellinen oppiminen, jossa
korostuu Mezirowin instrumentaalinen oppiminen ja merkitysperspektiivien vääristymät (Luku 5.2.2). Vahvan kuvausvoiman antaa Malisen toissijaisten kokemusten aiheuttaman särömetaforan rooli (Kuvio 8 luku 5.2.3). Tarkastelun jaan
sekä alkoholistien että läheisten osalta Jellinekin käyrän tapaan kolmeen vaiheeseen: aikainen vaihe, keskivaihe ja myöhäinen vaihe. (Kuvio 1 luku 2.4.3.)
Alkoholismin aikaisessa vaiheessa sopeudutaan alkoholin käyttöön sen tuottaessa positiivisia kokemuksia. Käyttöön tuli henkilökohtainen tilaus. Tuli myös
sosiaalinen tilaus: kaverit käyttivät ja viinalla tuntui saavan porukan hyväksynnän. Päihteiden käytön alkua voidaan hyvin kuvata perinteisesti opittuna käyttäytymistapana käytön tuottaessa positiivisia tuloksia. Oppimisteoreettisesti taustalla
voidaan nähdä behavioristinen mallioppiminen, jota ryyditti vahva positiivinen
kokemuksellisuus. Mezirowin instrumentaalisen oppimisen näkökulmasta reflektio painottui myönteisten kokemusten jälkitarkasteluun (Luku 5.2.2). Oppiminen
oli sekä yksilöllistä että yhteistoiminnallista. Sairausnäkökulmasta katsottuna
kaikki oli vielä sairauden vastakohtaa. Useat läheiset ottivat silloin alkoholia yhdessä alkoholistin kanssa.
Alkoholismin keskivaiheen alkaessa käyttöön tuli positiivisten tunteiden ja
kokemusten rinnalle jo kielteisiä seurauksia. Keskivaiheen etenemistä kuvaavat
edellä lähinnä luvut 7.1.2 ja 7.1.3. Alkoholisti menetti kontrollikykynsä juomisen
aikaan ja määrään nähden. Juomistiheys lisääntyi vaiheittain yhdeksällä kymmenestä: Aluksi kerran viikossa, sitten koko viikonloppu ja lopulta arkipäivinäkin.
Alkoholismin syvenevä ja vangitseva prosessiluonne alkoi näkyä. Alkoholisti
piilotteli omia pullojaan ja unohti piilopaikkansa. Osalla alkoivat muistin menetykset. Yksi alkoholistia hallitseva piirre on autolla ajo humalassa. Potilaista yhdeksän kymmenestä myönsi ajaneensa humalassa. Puolet potilaista sai ainakin
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kerran työpaikalla huomautuksen juomisestaan. Joka kolmas oli eronnut. Keskivaiheen lopussa ongelmien vakavuutta kuvasivat alkoholistin kipeät tunteet: tuska, häpeä, ahdistus, unettomuus, pelko. Alkoholismi aiheutti epätoivoa: Kuusi
kymmenestä ajatteli itsemurhaa ja joka neljäs oli yrittänyt. Osa läheisistä alkoi
kaadella viinoja. Läheisistä joka neljäs koki ainakin henkistä väkivaltaa. Läheisten avunhaku oli kuitenkin vähäistä. Puolet läheisistä koki tunne-elämänsä vakavasti uhatuksi, ja lähes kolmasosa koki olevansa huonoja läheisiä. Liki viidesosa
oli suunnitellut, joku jopa yrittänyt, itsemurhaa.
Edellä olevaa voidaan tarkastella Malisen särömetaforan pohjalta (Kuvio 8,
Luku 5.2.3). Alun positiivisten kokemusten tilalle nousi tuskaisia toissijaisia kokemuksia, jotka läpäisivät aiemman kokemuksellisen tiedon suojavyön. Oman
kokemuksellisen tiedon kova ydin joutui ahtaalle kemiallisen riippuvuuden puhjettua; alkoholille oli tullut biologinen tilaus. Syntyneet säröt havahduttivat sekä
alkoholisteja että läheisiä. Tuli aika ratkoa pahenevia ongelmia, ja tähän tarvittiin
metakognitiivista pohdiskelua. Tätä valottavat luvut 7.1.4–7.1.5.
Ongelmien ratkaisuyritykset konstruoitiin yleisesti hyväksyttyjen, mutta haitallisten, uskomusten varassa. Alkoholisti pyrki alussa toimimaan omavoimaisesti
ja itseohjautuvasti suorittamalla tiettyjä rajoittavia toimintoja, joilla hän yritti
saavuttaa hyvän lopputuloksen. Pidettiin taukoja, ulkoiltiin enemmän, tehtiin
enemmän töitä, kehiteltiin uusia harrastuksia ja jopa karteltiin entistä juomaseuraa. Kun tauon jälkeen päätettiin ottaa vain sopivasti ja palkita itseä vain muutamalla ryypyllä, otto johti kuitenkin hallitsemattomaan juomiseen. Oppimisteoreettisesi tässä näkyy merkitysperspektiivin vääristymiä (Luku 5.2.2). Sairausnäkökulmasta vääristymä on vahvasti tiedollinen/episteeminen: uskottiin kohtuukäytön
oppimiseen. Alkuvaiheessa myös läheiset yleensä luottivat siihen, että potilas
oppii kohtuukäytön, ja halutessaan lopettamaan käytön kokonaan. Oppiminen oli
vahvasti yksilöllistä ja instrumentaalista yritys–erehdys-oppimista. Reflektio painottui jälkitarkasteluun, jossa tarkasteltiin omien strategioiden taustalla olevia
taustaoletuksia ja syy–seuraus -suhteita.
Läheisistä tuli melkoisia alkoholismin asiantuntijoita. Seitsemän kymmenestä
oppi merkeistä näkemään juomisen alkavan taukojen jälkeen. Läheiset pohtivat
myös syitä juomiseen ja pyrkivät löytämään sille jonkin ”järkevän syyn”. Syyt
vaihtelivat ymmärtämisen ja syyttelyn välillä. Läheisistä seitsemän kymmenestä
pyrki auttamaan ja tukemaan juovaa hänen vaikeuksissaan. Puolet läheisistä
myönsi läheisriippuvuutensa vielä selvemmin. He olivat tehneet kaikkensa, ettei
alkoholistin ”tarvitsisi juoda”. Molempien toimintaa ohjasivat haitalliset uskomukset. Oli siis kehiteltävä uusia ratkaisutapoja.
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Alkoholistien ja läheisten välinen keskinäinen dialogi oli hyvin hedelmätöntä.
Alkoholisti ratkaisi ongelmiansa vaikenemalla, kieltämällä ja vähättelemällä.
Yksi helpottava tapa oli verrata omaa juomista toisten juomiseen. Alkoholisti ”näki” toisten juovan paljon enemmän. Alkoholismiin liittyy vahva syyllisten
etsintä. Kahdeksan kymmenestä syytti ongelmista itseään, jotkut työnsä raskautta
ja jotkut perhettään ja lapsuuttaan. Alkoholismiin liittyy myös lupauksia. Yhdeksän kymmenestä lupasi vähentää juomistaan ja seitsemän kymmenestä jopa lopettaa kokonaan. Läheisistä noin puolet uskoi lupauksiin. Omista ongelmistaan läheiset puhuivat lähinnä omaisille ja ystäville ja harvemmin asiantuntijoille. Alkoholistilla ja läheisellä ei ollut yhteistä kieltä yhteisen ongelman käsittelyyn. Yhteistä olivat lähinnä vain kulissit ulkopuolisia vastaan.
Lopulta oli lähdettävä etsimään apua ulkopuolelta (Luku 7.1.6). Alkoholisti
haki apua lääkäriltä, A-klinikalta, psykologilta tai psykiatrilta, katkaisun kautta ja
AA:n vertaisryhmistä. Lääkärillä käydessään alkoholisti usein kielsi alkoholin
hallitsemattoman käyttönsä ja siten omat kokemisensa. Lähes kuudelle kymmenestä määrättiin alkoholistin esittämiin oireisiin unilääkkeitä ja rauhoittavia lääkkeitä. Kolme kymmenestä alkoi käyttää lääkkeitä myös päihtymistarkoituksessa.
Lääkärikäynneillä diagnosoitiin vaikeaa masennusta lähes puolella, mutta vain
vähän maksa- ja haimatulehduksia. Potilaista hieman yli puolet oli käynyt ennen
Minnesota-hoitoa lyhytaikaisissa katkaisutyyppisissä hoidoissa ja pidemmissä
laitoshoidoissa. Liki joka viides oli käynyt psykiatrisessa hoidossa. Joka neljäs
alkoholisti oli etsinyt apua uskonnosta. Läheisistä ammattiauttajien apua käytti
noin puolet. Lähinnä läheiset hakivat apua ystäviltä, sukulaisilta, omasta seurakunnasta ja jotkut myös Al-Anon-ryhmistä.
Minnesota-mallin sairausnäkökulmasta katsottuna ratkaisuja konstruoitiin jälleen vääristymien pohjalta. Episteemisenä vääristymänä voidaan pitää yritystä
ratkaista ongelma alkoholistille sopimattomilla lääkkeillä. Lääkemääräyksien
antoa hallitsi kuvittelu alkoholistin kyvystä ratkaista ongelmansa itseohjautuvasti
lääkkeillä. Situationaalisen oppimisen näkökulmasta aiemmat hoitopaikat eivät
näytä olleen toipumisen kannalta kovinkaan toimivia oppimisympäristöjä.
Osa potilaista oli jo tällöin alkoholismin myöhäisessä vaiheessa, osa lähestymässä sitä. Keskivaiheen ja myöhäisen vaiheen raja on pitkälti veteen piirretty
viiva. Edellä keskivaiheen alueelle luetut ongelmat syvenevät. Viimeistään tässä
vaiheessa juominen alkaa olla ilotonta pakkojuomista. Kahdeksan kymmenestä
joi jo lähinnä yksin. Loppuajalla ns. juomaputket venähtivät viikosta jopa yli
kuukauteen. Juomaton kausi lyheni runsaalla puolella alle viikkoon. Viinasta
saadun hyvän olon tunteen keskiarvo oli 2,8 tuntia ja mediaani oli yksi tunti. Vii167

meistään tässä vaiheessa parisuhde rakoili ja itsetuhoajatukset voimistuivat. Läheisistä suuri osa lopetti alkoholin oton yhdessä alkoholistin kanssa, jotkut lopettivat käytön kokonaan. Läheisriippuvuuden syvyyttä kuvastaa erityisesti se, että
seitsemän kymmenestä tunsi itsekin sairastuvansa ja tunsi eläneensä alkoholistin
ehdoilla.
Myöhäisessä vaiheessa alkoholisti ei juo pelkän nautinnon ja tavan vuoksi,
varsinkin kun iloa lopussa riittää vain hetken. Toiminnassa korostuu tietämättömyys alkoholismin todellisesta luonteesta haitallisten uskomusten ohjatessa alkoholistin toimintaa. Uskomukset vääristivät ja ahtauttivat oman kokemuksellisen
tiedon kovaa ydintä.
Tarkastellaan edellä olevaa vielä Kolbin kokemuksellisen oppimisen näkökulmasta, jossa yhdistyvät kokemus, havainnointi, kognitio ja käyttäytyminen.
Oppiminen nähdään prosessina, jossa tieto luodaan kokemuksen muutoksen kautta (Luku 5.2.1). Alkoholisteilta ja läheisiltä ei puutu kipeitä Kolbin syklin (Kuvio
7) ensimmäisen vaiheen kokemuksia ja toimimattomia ratkaisuyrityksiä. Myöskin
syklin toisen vaiheen pohdiskelevaa ja monipuolista reflektointia on riittävästi
(esim. en ole vielä yrittänyt riittävästi, syyllinen löytyy ulkopuolelta jne.). Syklin
kolmannen vaiheen sopivan säännön ja teorian muodostaminen näyttää myös
vielä onnistuvan (esim. pidän pitempiä taukoja, hankin lääkäriltä lääkkeitä jne.).
Mutta syklin neljäs, aktiivisen toiminnan vaihe, pettää. Otetaan ryyppy ja haluttu
tulos jää jälleen kerran saavuttamatta.
Ongelmien syvenemistä ja niiden ratkaisuyrityksiä voidaankin kuvata asteittain vaikeutuvana ja vangitsevana oppimisprosessina. Tiivistän vielä sekä alkoholistien että läheisten prosessien vangitsevat muutosvaihemallit (vrt. Mezirowin
uudistavan oppimisen vaiheet 1–10 luvussa 5.2.2).
Alkoholismin syvenemisen kokemuksellinen muutosvaihemalli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Alkoholi tuottaa positiivisia tuloksia, joten käyttöä halutaan jatkaa.
Koetaan ensimmäiset kielteiset ja hämmentävät dilemmat.
Ratkaistaan ongelmat perinteisin menetelmin kohtuukäyttöön uskoen.
Ratkaisut eivät tuota haluttua tulosta, juominen jatkuu ja menetetään kyky
kontrolloida sitä.
Elämää alkavat leimata syvenevä syyllisyys, häpeä ja masennus.
Asetutaan puolustuskannalle juomisesta puhuttaessa, aletaan etsiä syyllisiä ja
rakennetaan kulisseja ulospäin.

7.

Arvioidaan kriittisesti toisten näkemyksiä ja verrataan omaa juomista toisten
juomiseen; toiset juovan enemmän.
8. Suostutaan hakemaan perinteistä ulkopuolista apua huonoin tuloksin.
9. Juominen jatkuu; ”juomisputket” pitenevät, raittiusputket” lyhenevät ja parisuhde rakoilee.
10. Pohja vastassa: itsetuhoisia ajatuksia. On nostettava kädet pystyyn ja myönnettävä oma voimattomuus.
Läheisriippuvuuden syvenemisen kokemuksellinen muutosvaihemalli
1.
2.

On mahdollista ottaa alkoholia yhdessä alkoholistin kanssa.
Ensimmäisiä merkkejä ongelmista; läheinen uskoo, että alkoholisti oppii
kohtuukäytön.
3. Ongelmien kasvaessa läheinen piilottelee ja kaatelee viinoja.
4. Nähdään ennakolta tulevat retkahdukset. Koetaan henkistä ja fyysistä väkivaltaa.
5. Juovaa kannustetaan avun hakuun.
6. Pohditaan juomissyitä sekä ymmärtäen että syyllistäen juovaa. Olenko itse
tehnyt kaikkeni?
7. Ongelmista puhutaan vain joillekin parhaille ystäville, ulospäin rakennetaan
kulisseja.
8. Itsetuhoiset ajatukset nostavat päätään. Asiantuntijan avun hakua myös itselle
9. Usko juovan toipumiseen omin voimin loppuu.
10. Pohja vastassa: En jaksa enää, parempi katkaista kaikki suhteet juovaan.
Helpottiko Minnesota-hoito potilaita ja läheisiä? Siirrytään toiseen tutkimusongelmaan.
Toinen tutkimusongelma: Potilaat ja läheiset Minnesotahoidossa

Toinen tutkimusongelmani oli: Miten potilaat ja läheiset itse kokivat hoitoprosessin? (Luku 1.4). Tässä luvussa keskitytään ensin perushoitojaksoon ja erityisesti
siihen kuuluvaan läheisviikonloppuun läheiskohtaamisineen. Sen jälkeen tarkastellaan perushoidon jälkeistä arkea ja jatkohoitoa ja lopuksi hoidon vaikuttavuutta. Tutkimusongelman kannalta on tärkeää aluksi selvittää motivaatio ja ne yleisimmät uhkatekijät, joiden edessä alkoholisti luovutti ja lähti hoitoon.
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Pakottavia syitä hoitoon lähtöön
Potilaista 91,8 % (n=170) sanoi hakeutuneensa hoitoon omasta tahdostaan, läheisistä 80,0 % (n=125) arvioi lähdön perustuneen omaan tahtoon. Hoitoon lähtöön
kannustajista perhe oli aktiivisin, ammatti-ihmisten ja työnantajan osuudet olivat
pienempiä. Joitakin kannustivat aiemmin hoidon käyneet potilaat. Minnesotamallin aksiooman M6 mukaan hoitoontulohetken motivoituneisuus ei ennusta
hoidon tulosta. Hoidon keskeinen tehtävä onkin juuri motivoida raittiuteen. Potilaista kuusi kymmenestä (62,4 %; n=173) sanoi lähtömotivaation olleen hyvän.
(P: F5–F10, F22; L: F4.) ( Liitetaulukko 16.)
Potilaille ehdotettiin pakottaviksi syiksi hoitoon lähtöön viisi vastausvaihtoehtoa: avioero, työpaikan menetys, lasten huostaanotto, terveyden menetys tai
jokin muu. Heillä oli siis mahdollisuus kuvata avoimesti jotain muutakin syytä.
Läheiset vastasivat vain suoraan avoimeen kysymykseen: Mikä mielestäsi oli
pakottava syy (hoitoon lähtöön)? (P: F11–F15; L: F5.) Potilaista (n=170) moni
esitti useita eri syitä (Liitetaulukko 16). Naispotilaiden kohdalla herätti enemmän
huomiota kohta ”jokin muu”. Tähän kohtaan antoikin 65 potilasta uhkatekijöistä
mielenkiintoista lisävalaistusta. Vastauksina pelkät sanat ”avioero, työpaikan
menetys, lasten huostaanotto ja terveyden menetys” jäävät sanoina voimattomiksi
vaikkakin perusmerkityksen antaviksi. Olikin paikallaan tutkia tämän kohdan
sisältöä tarkemmin. Läheisten avoimet vastaukset kuvasivat selkeästi heidän näkemystään hoitoon lähdön syistä. Potilaiden ja läheisten vastauksista tiivistettiinkin viisi yhteistä luokkaa:
1.
2.

3.
4.
5.

Fyysisen terveyden menetysuhka, jonka muodosti suoraan kohta ”terveyteni menetys”.
Psyykkisen terveyden menetysuhka, joka löytyi helposti potilaiden kohdan ”Jokin muu” sanallisista kuvauksista ja joka painottui ylivoimaisesti läheisillä.
Läheisten ihmissuhteiden kariutumisuhka muodostui avioerosta, lasten
huostaanottouhasta ja muutamista kohdan jokin muu sanallisista ilmauksista.
Työpaikan menetysuhka muodostui suoraan vastaavasta kohdasta.
Muut syyt -luokka on sikäli hieman keinotekoinen, että siihen sisältyy kaksi
kovin erilaista osa-aluetta: uhkan sijasta potilas ilmaisee muutoshalukkuutta
tai jotain konkreettisesti oli jo tapahtunut.

Taulukossa 23 on esitetty potilaiden ja läheisten uhkatekijät potilaiden suuruusjärjestyksessä.
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Hoitoon lähdön uhkatekijät

Potilaat (n=170)

Läheiset (n=93)

Fyysisen terveyden menetysuhka

68,8 %

12,9 %

Läheisten ihmissuhteiden kariutumisuhka

39,4 %

25,8 %

Työpaikan menetysuhka

24,7 %

9,7 %

Psyykkisen terveyden menetysuhka

22,4 %

50,5 %

Jokin muu tekijä

11,2 %

25,8 %

Kuvaan luokkia hieman tarkemmin potilaiden järjestyksen mukaan:
Fyysisen terveyden menetysuhka. Fyysisen terveyden osalta potilaiden ja
läheisten arviot erosivat huomattavasti toisistaan. Ero on ymmärrettävissä siksi,
että potilaiden oli helppo rastia valmiista ehdotuksista kohta terveyden menetysuhka. Miehillä terveys korostui naisia enemmän. Läheiset silminnäkijöinä eivät
tulkinneet fyysisen terveyden olleen merkittävin hoitoon lähdön syy, ja uhkatekijänä se oli heillä vasta neljäntenä. Seuraavassa on yksi läheisen kuvaus:
”Tilanne oli jo sen verran paha, että häntä pelotti terveydellinen tilanteensa.” (L/tytär/75)
Läheisten ihmissuhteiden kariutumisuhka. Avioerouhan esitti 60 potilasta.
Uhka korostui miehillä hieman naisia enemmän. Lasten huostaanoton uhka oli
vähäinen. Yhdeltä naiselta lapsi oli otettu huostaan. Kuitenkin 82 potilaalla hoidon alkaessa oli alaikäisiä lapsia. Potilaat todella pelkäsivät enemmän avioeroa ja
ihmissuhteiden kariutumista kuin mitä läheiset ajattelivat (39,4 % vs. 25,8 %).
Ehkä monilla läheisillä avioerolla uhkailut ovat olleet todellisuudessa lähinnä
hätähuutoja, joilla juovia on yritetty herätellä. Seuraavassa on kuitenkin alkoholistin vaimon selkeä tilannekuvaus:
”Tein selväksi, että minä en jaksa enää! Jos hän haluaa elää kanssani, hoitoon on mentävä. Minä en halua erota, mutta on pakko koska en jaksa enää.”
(L/Härkärouva/vaimo/64)
Lainaus osoittaa, että läheisten voimien loppuessa ero voi olla ainoa vaihtoehto.
Työpaikan menetysuhka. Työpaikan menetys oli uhkatekijänä joka neljännelle potilaalle. Heistä 28 olikin jo menettänyt ainakin kerran työpaikkansa. Läheiset eivät kuitenkaan kiinnittäneet työpaikan menetykseen kovinkaan paljon
huomiota. Vasta humalassa esiintyminen työpaikalla oli riittävän herättävä tekijä
erään läheisen tulkitsemana syynä.
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”Ei voinut olla töissä. Siellä humalassa esiintyminen ja jopa sammuminen
kesken työpäivän.” (L/Katkera/vaimo/63)
Psyykkisen terveyden menetysuhka. Tämä luokka jakaa potilaat ja läheiset
(22,4 % vs. 50,5 %). Läheisten vastaukset keskittyivät kuvaamaan potilaan
psyykkistä kurjuutta ja epätoivoa merkittävästi enemmän kuin mitä itse potilaat.
Läheiset olivat silminnäkijöitä, mutta läheisten puolelta tämä on tulkittavissa
myös läheisriippuvuudeksi ja siihen liittyväksi tuskaisuudeksi. Tämä selittänee
myös sen, miksi läheiset eivät pitäneet työpaikan menetystä tai edes avioeroa ja
ihmissuhteiden romuttumista niin suurina tekijöinä kuin potilaat.
Seuraavista lainauksista näkyvät yhden potilaan ja hänen vaimonsa rinnakkaiskuvaukset alkoholistin kokonaisvaltaisesta romahtamisesta.
”Elämän päättäminen tavalla tai toisella (itsemurha, hulluksi tuleminen).”
(P/aviomies/82)
”Näin ettei hän halunnut enää elää.” (L/vaimo/82)
Alkoholisti piti ainoana ratkaisuna oman elämänsä päättämistä, ja hänen vaimonsa näki myös tämän tosiasian. Ajatukset tai pelot itsemurhasta ovatkin usein pelottavan todellisia.
Muut uhkatekijät. Jotkut potilaista ilmaisivat muutoshalukkuutta ja motivoitunutta asennetta korostamatta jotain uhkaavaa tekijää. Eräs potilas yksinkertaisesti totesi: ”Halusin eroon viinasta taas, kun olin sen autuuden jo 20 vuota kokenut.” Lainauksen mies oli ollut täysin raittiina 20 vuotta, mutta oli sitten retkahtanut lomareissullaan. Kahdella potilaalla pysäystä merkitsi rattijuopumus. On kuitenkin huomattava, että vaikka peräti 85 potilasta oli menettänyt ajokorttinsa jopa
useampia kertoja (Luku 7.1.3), vain muutama piti sitä syynä juomisen lopettamiseen.
Tarkastellaan vielä lyhyesti hoitoon motivoineita tekijöitä. Lähes kaikki potilaat sanoivat lähteneensä hoitoon omasta tahdostaan. Tahdon taustalla ovat kuitenkin pakko ja pelko. Pakko, pelko ja halu kohtaavat toisensa. Taulukko 23 ja
edellä oleva analyysi kertovat sekä alkoholistin että läheisen vakavasta tilasta
riippuvuuden syvässä vaiheessa. Vaikka fyysisen terveyden ja työpaikan menetys
ovat merkittäviä, niin vahvoina motivoivina tekijöinä hoitoon hakeutumiseen
voidaan aistia olleen vaurioituneiden ihmissuhteiden ja psyykkisen kunnon romahtamisen. Yksinkertaisesti ei jakseta enää; alkoholisti hautoo itsemurhaa ja
pelkää avioeroa, läheinen vähintäänkin uhkaa avioerolla. Vaikka läheiset esittivät
oman näkemyksensä potilaiden lähtömotivaatioon, heidän tulkinnoissaan heijas172

tuu myös heidän oma tuskansa. Voidaankin sanoa, että läheisten mukaanoton
alkoholistin hoitoonohjauksessa tulisi olla keskeisessä roolissa.
Perushoito alkaa (28 vrk)
Perushoidon alkaessa potilaista (n=172) kolmella neljästä oli hoidettavana pelkkä
alkoholiriippuvuus, mutta lähes joka neljäs taisteli sekä alkoholi- että lääkeriippuvuutta vastaan (Liitetaulukko 16). Potilaiden (n=173) arvio omasta kunnostaan
hoitoon saavuttaessa vaihteli melkoisesti. Neljä kymmenestä arvioi itsensä erittäin
tai melko huonokuntoiseksi ja noin kolmasosa kohtalaiseksi Huomattakoon, että
liki neljäsosa potilaista (24.3 %) piti itseään hoitoon tullessaan hyväkuntoisena.
Tämä on mielenkiintoinen havainto, sillä ”hyväkuntoisilla” maksusitoumuksen
saanti voi olla tiukassa. (P: F1–F4, F23.)
Minnesota-hoitomallin perusrunko on kaikenlaisen kemiallisen riippuvuuden
sammuttaminen (nikotiinia lukuun ottamatta). Hoidon alussa tarkistetaan lääkkeet. (Potilas vahvistaa allekirjoituksellaan sen mitä lääkkeitä ja päihteitä on viime aikoina käyttänyt.) Osa lääkkeistä otetaan heti pois ja osa ”ajetaan alas” lääkärin ohjeiden mukaan. Kuusi kymmenestä nukkui alussa huonosti. Lähes joka
neljänneltä otettiin pois unilääkkeitä ja joka viidenneltä myös muita PKVlääkkeitä. Luvussa 9.3.1 pohditaan tarkemmin lääkkeiden vieroitukseen ja
alasajoon liittyviä ongelmia. (P: F36–F38.) (Liitetaulukko 17.)
Joidenkin potilaiden hoidon aloitusta häiritsi oman kunnan maksusitoumuksen puuttuminen. Minnesota-hoito ei alkuvuosina välttämättä aina vaatinut maksusitoumusta heti potilaan saapuessa hoitoon. Potilaista reilusti yli puolet
(65,1 %; n=172) oli saanut maksusitoumuksen hoitoon tullessaan, muutamat saivat sen perushoidon aikana tai sen jälkeen. Potilaista 28 (16,3 %) maksoi hoidon
itse (Santalan (2008, 79) työssä osuus oli 20,8 %). Heistä 24 oli raittiina vastaushetkellä, mutta neljä jatkoi juomista. (P: F16–F20.) Seuraavassa on potilaiden
kuvauksia maksusitoumuksen saantiongelmista:
”Tarvittiin selvää näyttöä siitä, että hoidosta voisi olla minulle hyötyä.”
(P/M/40)
”A-klinikan psykiatri totesi vain päihdehoitoklinikan parhaaksi; ei ollut kuullutkaan Minnesotamallista.” (M/Kameliontti/57)
”Väärä järjestys; menin ensin hoitoon ja hoidin asioitani sieltä päästyäni.”
(P/M/21)
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”Helsinki ei ole myöntänyt maksusitoumuksia Lapuan hoitoon.” (P/M/25)
Edellä olevista neljästä kolme toipui. Maksusitoumuksen epäämiseen on useita
syitä.39 Lapualla toimivaa Minnesota-hoitoa ja sen luonnetta ei kuntien virastoissa
ja Kelassa vielä hyvin tunneta. Varsinkin jos potilas on lähtenyt hoitoon ilman
sitoumusta, on maksun epääminen jälkikäteen suorastaan voimassa olevaan säädöstöön perustuva käytäntö. Erityisesti isot kunnat luottavat omiin tuttuihin tai
jopa itse perustamiinsa hoitopaikkoihinsa. Suuret kaupungit eivät helposti myönnä päihdehuollon maksusitoumuksia ostopalveluina lainkaan. Se, että potilaat
ovat olleet itse valmiita maksamaan oman hoitonsa, kertoo hyvästä motivaatiosta
toipua alkoholismistaan. Hoitopaikan mukaan itse hoitonsa maksavien potilaiden
määrä on kasvamaan päin.40
Toipuminen käynnistyy opiskeluna uuden tiedon valossa
Enemmistö koki sitoutuneensa hoitoon nopeasti (88,4 %; n=173). Mutta kuinka
helposti omaksuttiin hoidon teoreettinen taustatieto? Lähes kaikki potilaat
(95,9 %; n=169) pitivät hoitoon liittyviä teorialuentoja opettavina. Hoidon keskeinen lähtökohta on alkoholismin käsittely sairautena. Ajatus sairauden asteittaisesta pahenemisesta oli seitsemälle kymmenestä uutta (70,4 %; n=169). Hoidossa
sairautta tarkastellaan aivosolujen kemiallisena riippuvuutena, joka toipumisen
yhteydessä jää piileväksi, mutta laukeaa aktiiviseksi joutuessaan kosketuksiin
uudelleen päihteiden, jopa pienien määrien, kanssa. Tässä mielessä alkoholismia
pidetään parantumattomana sairautena. Lähes puolet potilaista (44,6 %, n=168)
piti parantumattomuutta pelottavana vaikkakin järkevänä ajatuksena (51,2 %).
Hoidon toinen peruskulmakivi on ajatus siitä, että alkoholismi ei ole kenenkään
syy. Vaikka ajatus tuntui lähes puolelle potilaista oudolta (46,5 %), se kuitenkin
tuntui ymmärrettävältä (48,2 %; n=170) Naiset kokivat ajatuksen ”ei-kenenkäänsyystä” vielä jonkin verran mielekkäämpänä kuin miehet (62,9 %; n=35 vs.
44,4 %; n=135). Hoidon teoreettisista käsitteiden merkityksistä nopeimmin potilaille avautui kemiallinen riippuvuus ja sen merkitys (88,2 %; n=170). Ajatus
THIQ:sta selvisi hitaammin (67,2 %; n=165), samoin kuin kuivan humalan käsite
39

Julkishallinnon maksusitoumuksia hoitoon myöntävät KELA sairauksien hoitoon ja sosiaalitoimistot suljettuun päihdekuntoutukseen. Koska Lapuan Minnesota-hoito ei ole sosiaali- ja terveyspalveluiden virallisesti luokittelema valtakunnallinen palvelujentuottaja, voidaan näille potilaille, kunnosta
riippumatta, myöntää kuntoutustukea tai sosiaaliavustusta hoitoon vain mikäli kotikunnan virastossa
on riittävästi määrärahoja käyttämättä.
40
Tutkijan hoitopaikasta saama tieto keväällä 2012.
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(66,9 %; n=168). Ajatus alkoholismin perinnöllisyydestä oli seitsemälle kymmenestä uutta. (P: F44, F50–F51, F56, F58–F61.)
Hoidossa on sovellettava hoidon keskeisiä periaatteita itseensä (Taulukko 24).

F45. Ajatus, että olen itse alkoholisti,
tuntui aluksi (n=169)
F52. Myönsin olevani todella
alkoholisti (n=168)
F46. Täysraittiuden tavoite tuntui
(n=170)
F47. Se, että vastaan itse

pelottavalta

merkityksettömältä

45,6%

5,9%

helpottavalta
48,5%

heti hoidon

jonkin ajan kuluttua

hyvin hitaasti/ph:n

alussa 54,8%

36,3%

lopussa 8,9%

vaikealta

hyvältä

en ajatellut sitä

31,8 %

57,6%

10,6%

pelottavalta

hyvältä

en ajatellut sitä

toipumisestani, tuntui (n=170)

34,7%

53,5%

11,8%

F48. Oman voimattomuuden

vaikeaa

helppoa

en ajatellut sitä

myöntäminen oli alussa (n=168)

38,1%

55,9%

6,0%

F62. Nöyryyden ja rehellisyyden

välittömästi/melko

hitaasti

se jäi hämäräksi

tärkeys toipumiselleni selvisi (n=173)

pian 82,6%

16,2%

1,2%

F63. Sen että olen hoidossa vain

hoidon alussa/jonkin

hyvin hitaasti

ph:n lopussa/en koko

itseni vuoksi, myönsin (n=173)

ajan kuluttua 90,7%

6,4%

aikana 2,9%

Juovana aikana alkoholisti kokee ajatuksen siitä, että hän on sairas alkoholisti,
usein jopa loukkaavana. Ajatus omasta alkoholismista tuntui potilaista lähes puolesta pelottavalta, mutta samassa määrin myös helpottavalta. Tuntuu helpottavalta,
kun pitkään jatkunut ongelma on saamassa nimen: alkoholismi sairautena, kemiallisena riippuvuutena. Hieman yli puolet potilaista myönsi heti hoidon alussa
olevansa todella alkoholisteja. Liki puolet (46,1 %; n=167) piti alussa itseään vain
suurkuluttajina (P: F54). Naiset myönsivät olevansa alkoholisteja miehiä hieman
nopeammin. Hoidossa on sitouduttava täysraittiuteen. Hieman yli puolet potilaista
koki tavoitteen heti alusta pitäen hyväksi ja lähes kolmasosa piti tavoitetta vaikeana. Miehistä se tuntui naisia vaikeammalta (34,8 %; n=135 vs. 20,0 %; n=35).
Minnesota-hoidon periaatteena on, että hoidon alussa on hyväksyttävä yksi
peruslähtökohta: Jokainen on itse vastuussa omasta toipumisestaan. Puolet potilaista piti alusta pitäen tätä hyvänä, kolmasosasta se tuntui pelottavalta. Retkahtaneista oman vastuun ottaminen tuntui ei-retkahtaneita vaikeammalta (45,4 %;
n=33 vs. 32,1 %; n=137). Hoitopaikka ei raitista ketään, vaan se antaa toimivat
työkalut, joiden käytöstä jokaisen on vastattava itse.
Hoidon alussa otetaan AA:n ensimmäisen askeleen ensimmäinen osa: Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden. (Kaksitoista askelta ja kaksitoista
175

perinnettä 1997: 23). Vaikka myöntäminen oli useimmille helppoa, niin runsaalle
kolmasosalle se oli alussa vaikeaa. Retkahtaneille voimattomuuden myöntäminen
oli ei-retkahtaneita vaikeampaa (45,4 %; n=33 vs. 36,3 %; n=135). Arvelen, että
retkahtaneet ovat kantaneet mielessään ajatusta, että he vielä oppivat ”ottamaan
oikein”. Juovana aikana alkoholisti helposti tuhlaa voimiaan moniin ratkaisuyrityksiin, jotka yhden ryypyn otto osoittaa hyödyttömiksi. Kun tämä tiedostetaan,
omat voimavarat voidaan kääntää toipumisvoimaksi.
Hoidossa pidetään erittäin keskeisenä sitä, että itseä ja omaa ongelmaa opitaan käsittelemään nöyrästi ja rehellisesti. Nöyryyden ja rehellisyyden katsotaan
avaavan mahdollisuuden tarkastella omaa tilaa kriittisesti itsereflektoiden, mutta
kuitenkin positiivisesti. Selkeä enemmistö ymmärsi nöyryyden ja rehellisyyden
merkityksen nopeasti, ei-retkahtaneet retkahtaneita selvästi nopeammin (88,6 %;
n=140 vs. 57,6 %; n=33).
Hoidossa on myönnettävä vielä yksi lähtökohta: Hoidossa ollaan itsensä ja
vain itsensä vuoksi. Heti hoidon alussa sen myönsi lähes puolet potilaista
(46,2 %), mutta jotkut jonkin ajan kuluttua (44,5%). Yksi potilas ei myöntänyt
sitä lainkaan. Hänet oli pakotettu hoitoon ja hän jatkoi juomista. Naiset myönsivät
tämän hieman miehiä nopeammin (56,8 %; n=37 vs. 43,4 %; n=136). On paikallaan pohtia tätä hoidollista näkemystä. ”Normaalin ajattelun” mukaan hoitoon
lähdetään ulkopuolisten syitten vuoksi, ja näin alkoholisti ajattelee itsekin: ”Olen
hoidossa lasteni vuoksi, vaimoni vuoksi, perheeni vuoksi, tai työni vuoksi”. Hoidossa lähdetään siitä, että juovana aikana alkoholisti keskittyy ”sairaan itsekkäästi” itseensä ja pulloonsa, mutta perushoidossa hän paneutuu ”terveen itsekkäästi”
itseensä. Samalla potilas opettelee terveellä tavalla rakastamaan itseään. Läheisille tämän uskotaan kirkastuvan läheisviikonlopussa ja jatkohoidon aikana, kun he
saavat uutta tietoa ja ymmärrystä alkoholismista.
Tiivistäen voidaan sanoa, että potilaat oppivat hyvin Minnesota-hoidon taustateorian ja siihen liittyvän tiedon keskeiset elementit (Luvut 4.4.1–4.4.2). He
hyväksyivät ne osaksi omaa toipumisprosessiaan. Toipumisprosessin eteneminen
vaatii heitä oppimaan vielä enemmän. Tämä tulee esille seuraavassa kappaleessa.
Perushoidon edetessä opitaan kertomaan ja reflektoimaan
omaa elämää
Koska jokainen on hoidossa vain itsensä vuoksi, vertaissynergiaa pidetään tärkeänä oppimis- ja sisäistämistekijänä ja vertaisten katsotaan toimivan katalysaattoreina. Lähes kaikki potilaat (93,1 %; n=173) kokivat perushoidossa toisten poti176

laiden merkityksen hyvin tärkeäksi ja pitivät potilaiden välejä hyvinä (98,8 %;
n=172). Hoitoon sisältyy kokeneemman potilaan johdolla tapahtuva potilaiden
välinen yhteinen iltamietiskely. Kolmelle neljästä (76,5 %; n=170) mietiskely oli
tärkeä. Tämä, että potilas kohtaa itsensä sairaana, yhtenä samanlaisten potilaiden
keskeltä, on yksi Minnesota-hoidon keskeisistä tekijöistä, ja se kuvastaa hoidon
yhteistoiminnallista luonnetta. (P: F67–F69.)
Hoidossa on narratiivinen luonne potilaiden käydessä terapeutin johdolla läpi
omaa elämäänsä vertaisryhmissä. Tavoitteena ei ole löytää syitä ja selityksiä alkoholin aiheuttamiin ongelmiin, vaan oppia vertaamaan omaa kokemusmaailmaa
saatuun tietoon ja toisten kokemuksiin. Käsitellessään omaa päihdehistoriaansa
kriittisen itsereflektion avulla tavoitteena on, että potilaat näkevät kuvan itsestään
hoitamattomana alkoholistina ja hoitamattomuuden aiheuttamat menetykset. Toisaalta he voivat nähdä ne positiiviset asiat, joita he ovat raittiina kausina saaneet
aikaan. Oman elämän tarkastelu on melkoinen oppimistapahtuma. On opittava
taito puhua ääneen ja vieläpä ryhmässä sellaisista asioista, joista aiemmin on
lähinnä vaiettu. Lisäksi asioista on puhuttava nöyrästi, rehellisesti ja avoimesti.
Oman toipumisprosessinsa läpikäyneen päihdeterapeutin tehtävä on erottaa puheesta kiertely, syyllisten etsintä, vähättely ja valehtelu. Miltä tuntui puhua ryhmässä ja käydä läpi vuorollaan omaa elämäkertaansa? Kertomuksen slangiilmaisu oli ”stoori”. (Taulukko 25.)

vaikeaa

jotenkin

helppoa/puhuin

menetteli

mielelläni

F66. Ryhmässä puhuminen omista asioistani
oli minulle… (n=173)

21,4%

13,3%

65,3%

ahdistavaa

helppoa

innostavaa

F88. Oman elämäkerran valmistelu oli
minulle… (n=170)

26,5%

66,4%

7,1%

F89. Sen kertominen oli minusta… (n=172)

21,5%

70,9%

7,6%

ahdistunut

helpottunut

hyvin innostunut

6,5%

90,5%

3,0%

F90. Kertomisen jälkeen olin… (n=169)

Taulukko 25 osoittaa, että omista asioista kertominen vertaisryhmässä oli useimmille helppoa. Oman ”stoorin” kirjoittaminen oli myös useimmille helppoa ja
joillekin jopa innostava kokemus. Tämä kuvaa hoitopaikan ilmapiirin vapautta ja
avoimuutta. Naiset tosin kokivat ”stoorin” kertomisen hieman miehiä ahdista177

vampana (32,4 %, n=37 vs. 18,5 %, n=135). Taulukossa 26 tiivistyvät ne asiat,
joista puhuminen ryhmässä koettiin vaikeaksi.

Minun oli vaikea käsitellä potilastovereideni kuullen oman

samaa mieltä

juomiskauteni

en osaa

eri mieltä

sanoa

F97. seksuaalisuuteen liittyviä ongelmiani. (n=167)

30,5 %

13,2 %

56,3 %

F91. tunne-elämän ongelmiani. (n=169)

27,2 %

8,9 %

63,9 %

F96. juomisen aiheuttamia eettisiä ongelmiani.

16,7 %

16,1 %

67,2 %

F93. talousongelmiani. (n=169)

16,6 %

8,9 %

74,5 %

F94. työhöni liittyneitä ongelmiani. (n=168)

14,3 %

8,9 %

76,8 %

F95. juomisen aiheuttamia laillisuusongelmiani.

13,1 %

11,3 %

75,6 %

(n=168)

(n=168)
F92. fyysistä terveyttäni. (n=169)

11,8 %

4,8 %

83,4 %

F98. Olisin mieluummin puhunut kahden kesken.

21,5 %

12,6 %

65,9 %

(n=167)

Seksuaalisuuteen liittyneet ongelmat ja tunne-elämän ongelmat kaihersivat eniten,
samoin eettisistä ongelmista puhuminen. Juomisajan työhön liittyneiden ongelmien ja laillisuusongelmien käsittely oli enemmistölle helppoa. Helpointa oli fyysisen terveyden käsittely. Yksi viidestä olisi mieluummin puhunut joistakin asioista
kahden kesken terapeutin kanssa. Potilailla olikin mahdollisuus puhua luottamuksellisista asioista esimerkiksi eettisen neuvonantajan kanssa. Potilaista 24 käytti
hyväkseen tätä mahdollisuutta. Pelkästään terapeutin kanssa keskustelu ei kuitenkaan vastaa hoidon kuntouttavia tavoitteita. Vertaistyöskentely on Minnesotahoitomallin eräs avainmetodi.
Perushoidon aikana käydään tutustumassa AA-ryhmiin. Potilaista reilusti yli
puolet (62,4 %; n=173) kävi tällöin ensimmäistä kertaa AA:ssa. Sen merkityksen
koki tärkeäksi 43,0 %. Neljäsosan neutraalius ja kolmasosan kokema hyödyttömyys ovat yllättävän korkeita lukuja. Naisten arvostus oli tässä aineistossa miehiä
korkeampaa (59,5 %; n=37 vs. 38,5 %; n=135). (P: F85–F86.)
Vaikka henkilökohtaisista asioista puhuminen ei ollut kaikille helppoa, perushoidon vaatima nöyryys, rehellisyys ja avoimuus opittiin hyvin. Myös Minnesota-hoidon tavoittelema yhteisöllinen ja yhteistoiminnallinen oppiminen näyttää
onnistuneen (Luvut 4.4.2 ja 5.3). Se, että omaa elämäkertaa on pystytty käsittelemään ryhmässä, kertoo melkoisesta muutoksesta. Juovana aikana oman elämän
käsittely ilman selittelyjä ja puolusteluja on lähes mahdotonta. On tapahtunut
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vahvasti vapauttava ja tunnepitoinen kokemuksellinen oppiminen, joka on vaatinut reflektion ja erityisesti kriittisen itsereflektion kehittymistä. Taustalla on alkoholismiin syntynyt uusi merkitysperspektiivi.
Millaiset ongelmat painoivat mieltä perushoidon aikana?
Missä määrin alkoholiin liittyvät ajatukset häiritsivät ja jopa houkuttelivat potilaita keskeyttämään hoidon?
Melko usein
3,5 %
Melko harvoin
15,6 %

En kertaakaan
57,2 %

Erittäin harvoin
23,7 %

Suojatussa ja turvallisessa hoitopaikassa juomishaluja oli vähän. Yli puolet potilaista (n=173) ei tuntenut perushoidon aikana lainkaan viinanhalua, neljä kymmenestä harvoin ja vain kuusi potilasta usein. (Kuvio 19.)
Hoidon alussa potilaiden puhelimen käyttöoikeutta rajoitettiin. Kun käyttöoikeus palautettiin, läheiset pystyivät kuulemaan potilaiden puheista hoitoprosessin etenemisestä, tunnetiloista ja huolista. Selkeä enemmistö läheisistä
(n=125) tulkitsi potilaan paneutuneen hoitoonsa tosissaan (89,6 %), uskovan toipumiseensa (85,6 %) ja olevan luottavaisen (78,4 %). Liki kolmasosa läheisistä
kuuli ainakin hoidon alussa potilaan äänessä jossain määrin myös ahdistusta.
Lähes kaikki läheiset (94,4 %; n=125) olivat hyvin helpottuneita alkoholistin
lähtiessä hoitoon. Neljä kymmenestä kylläkin suhtautui epäillen alkoholistin toipumiseen. (L: F8–F15.) (Liitetaulukko 18.) Perushoidon aikana saattavat painaa
myös monet huolet (Taulukko 27).
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Hoitoni aikana
F77. monet kotiasiat painoivat mieltäni. (n=172)

Kyllä

Ei

57,0%

43,0%
27,3%

F78. pystyin keskittymään täysin hoitooni. (n=172)

72,7%

F79. mieltäni painoivat tekemättömät työt. (n=171)

40,4%

59,6%

F80. mieltäni painoi perheeni tilanne. (n=172)

44,2%

55,8%

F81. mieltäni painoivat velat. (n=172)

34,9%

65,1%

F82. mieltäni painoi jokin muu. (n=146)

19,2%

80,8%

Runsaalla puolella potilaista kotiasiat muodossa tai toisessa painoivat mieltä.
Myös tekemättömät työt ja velat huolettivat. Kolme neljästä potilaasta pystyi
kaikesta huolimatta paneutumaan hoitoon täysipainoisesti. Hoidon ja oman hengellisyyden väliset ristiriidat koettiin hyvin vähäisiksi (Liitetaulukko 19).
Hoidon keskeyttämishalu oli kuitenkin vähäistä, sillä kolme neljästä potilaasta (77,5 %; n=173) ei kertaakaan ajatellut keskeytystä. Läheisistäkin (n=125) vain
11 kuuli keskeytysuhkauksista (P: F65; L: F16). Minnesota-hoidosta saatujen
tietojen perusteella n. 15 % hoidon aloittaneista keskeyttää tai heidän hoitonsa
keskeytetään syystä tai toisesta perushoidon aikana. (Luku 9.2.1.) Perushoidon
keskeyttäneistä vain yksi vastasi kyselyyn; syynä hän piti pieneksi käynyttä perushoitoryhmää. Hän kertoi juomisensa jatkuneen.
On ilmeistä, että keskeytysten syvimpänä taustana on usein tiedostamattomaksi jäänyt halu jatkaa juomista. Lapualla hoidon keskeytys tulkitaan potilastovereille juomaan lähdöksi. Keskeytykset käsitellään koko potilasryhmän kanssa
yhdessä kerran ja siitä saa jokainen sanoa mielipiteensä. Sen jälkeen asiasta ei
enää puhuta. Keskeytys on aina koko ryhmälle moraalinen uhka. Henkilökunta
toki ymmärtää, että taustalla voi olla muitakin syitä, mutta niitä ei tietosuojasyistä
tilastoida.
Potilaat arvioivat hoitopaikkaa ja hoitoa
Potilaista (n=168) yhdeksän kymmenestä kiitti hoitopaikkaa lämpimästä, läheisestä ilmapiiristä ja kodinomaisuudesta. Hoitopaikan luonne korostuu seuraavasta
lainauksesta:
”Toivon, että hoito pysyisi pienissä puitteissa ts. pienet ryhmät jotta potilas
tuntisi saavansa osakseen rakkautta ja huolenpitoa. Myös henkilökunta tarvitsee sitä jaksamiseen.” (P/N/37)
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Terapeutteihin luotettiin, sillä ainakin kolme neljästä koki heidät uhrautuviksi,
yhdeksän kymmenestä turvallisiksi ja tärkeiksi ja potilaan parasta ajatteleviksi.
Myös muu henkilökunta sai laajaa arvostusta. Hoitolaitoksessa kaikki työntekijät,
johtajista laitosapulaisiin ja talonmiehiin ovat kaikki toipuneita alkoholisteja tai
toipuneita läheisiä. Vain kahdeksan potilasta kaipasi terapeuttia, joka ei olisi itse
alkoholisti. Terapeutit olivat miehiä ja joku kaipasikin naisterapeuttia. Myöhemmin hoitopaikka on kouluttanut myös naisterapeutteja. Ylimääräistä vapaa-ajan
toimintaa, kuntoliikuntaa lukuun ottamatta, hoidon puolesta ei järjestetä. Vapaaajan toimintaa kaipasikin lisää n. 15 % potilaista (n=170). (P: F99–F113.) (Liitetaulukko 20.)
Minnesota-hoidossa käytetään oppimisterapeuttista otetta, jossa päihdeongelmaa käsitellään potilaalle ja läheiselle merkityksellisen tiedon ja oman kokemuksen valossa. Erillisiä kirjallisia tehtäviä ei ollut perushoidon aikana. Vain
oman elämäkerran valmistelu vaati työtä ja myös kirjallista toimintaa. Vastauksista päätellen oppimishalua näyttää riittäneen, koska ainakin joka viides potilaista
teki muistiinpanoja ja lähes puolet kopioi tärkeitä luentokalvoja. (Myöhemmin
potilaille on jaettu valmiita luentovihkosia.) Hoitopaikassa ei ollut tapana tehdä
potilaille puhalluskokeita edes heidän palatessaan kotilomalta. Tätä ihmetteli 18
potilasta. Potilaista noin puolet harrasti vapaa-ajalla liikuntaa. Lähes kaikki potilaat suhtautuivat hoitopaikan avoimuuteen ja hoidon non-stop-luonteeseen myönteisesti, vaikka potilaiden vaihtuminen ryhmässä häiritsi 13 potilasta. Potilaiden
sisäinen ”ryhmäkuri” oli erittäin tiukka (tutkijan mielipide). (P: F117–F123.)
(Liitetaulukko 21.)
Hoidon yleisarviona voidaan pitää erään potilaan ajatusta:
”Lisäisin perushoitopaikkoja (2–3) (Kaakkois-Suomi, Lounais-Suomi, Pohjois-Suomi).” (P/M/84)
Tällaisia hoitopaikkoja on jo muutama perustettu (Esim. Avominne ja Rehappi).
Tuon vielä esille terapeutin merkityksen. Saarnio (2004: 295) tarkastelee erästä
tutkimusta, jossa selvitettiin, missä määrin päihdehuollon terapeuttien vuorovaikutustaidot ovat yhteydessä asiakkaiden hoidon jälkeisiin retkahduksiin. Terapeutit oli ensin tutkittu neljän ominaisuuden suhteen: 1. empaattisuus, 2. aitous, 3.
asiakkaan kunnioittaminen ja 4. konkreettisuus. Terapeutit jaettiin kolmeen ryhmään vuorovaikutustaitojen perusteella: matala, keskitaso, korkea. Tämän jälkeen
seurattiin heille satunnaistetusti ohjattujen asiakkaiden selviytymistä kahden vuoden ajan. Retkahdusten prosentuaalinen osuus oli johdonmukaisesti yhteydessä
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terapeuttien ominaisuuksiin. Raportista ei käynyt ilmi, olivatko erityyppiset terapeutit itse päihderiippuvuudesta toipuneita.
Tärkeän osan koko hoitoa ja toista tutkimusongelmaani muodostavat perushoitoon sisältyvä läheisviikonloppu ja erityisesti siihen liittyvä läheiskohtaaminen, jota tarkastelemme seuraavissa luvuissa.
Läheiset tulevat hoidon piiriin saamaan uutta tietoa
Minnesota-mallin perusaksiooman M7 mukaan on tärkeää, että myös läheiset
tulevat tietoisiksi alkoholismin luonteesta. Minnesota-hoidon yksi peruskulmakivi
onkin tapa ottaa potilaan läheiset mukaan jo perushoidon aikana. Läheisviikonloppu on nimensä mukaisesti läheisten päivä. Useimmilla läheisillä on omat
usein raskaat kokemuksensa, jotka ovat syntyneet alkoholistin niin juovana
kuin ”kuivanakin” aikana. Noiden kokemusten kautta läheinen on usein kietoutunut alkoholistiin siinä määrin, että hän on elänyt alkoholistin ehdoilla läheisriippuvaisen elämää. Niinpä läheisistä seitsemän kymmenestä (71,8 %; n=117) tunsi
eläneensä täysin tai ainakin jossain määrin juovan ehdoilla (L: E12).
Läheisviikonlopun yhtenä tavoitteena on käynnistää myös läheisissä se sama
muutosprosessi, joka potilaissa on jo käynnissä. Läheiset saivat hyvissä ajoin
hoitopaikan lähettämän kutsukirjeen. Edessä oli liki kolmen (nykyään liki neljän)
päivän mittainen sekä läheisen että hoidossa olevan potilaan yhteiselämää ruotiva
tapahtuma. Tämä on hoitopaikan mielestä perushoidon tärkein vaihe. Lähes seitsemän kymmenestä läheisestä (68,6 %; n=118) koki potilaan olevan ennen läheisviikonloppua jopa innostunut tulevasta kohtaamisesta. (L: F23–F25.)
Läheisviikonloppu alkoi perjantai-iltana useita tunteja kestävällä ”yleisinfolla”, jossa päihdeterapeutti esittelee läheisille alkoholismin sairausluonnetta ja
läheisriippuvuutta. Heille annetaan sama perustieto, jonka potilaat ovat jo saaneet.
Taulukossa 28 on läheisten kokemuksia ”infosta”.

Läheisten kokemuksia infosta

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

78,1 %

8,1%

13,8%

82,3 %

4,8%

12,9%

89,4%

4,9%

5,7%

G2. Läheiskohtaamisen yleisinfo yllätti minut.
(n=123)
G3. Oli helppoa ajatella alkoholismia
sairautena. (n= 124)
G4. Oli helppoa hyväksyä ajatus tiettyjen
lääkkeiden vaarallisuudesta. (n=123)
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Läheisten kokemuksia infosta

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

85,4%

9,8%

4,8%

G5. Ajatus perinnöllisyydestä tuntui
ymmärrettävältä. (n=123)

Ainakin kolme neljästä läheisestä koki esityksen yllättäväksi, vaikka suurin osa
heistä oli tottunut elämään alkoholismin piirissä. Enemmistön oli helppo pitää
alkoholismia sairautena, hyväksyä tiettyjen lääkkeiden vaarallisuus alkoholistille
ja alkoholismin perinnöllisyys. Nämä ovat yleensä aivan uutta tietoa läheisille.
Vastauksissa kiinnittää huomiota kielteisten valintojen vähäisyys. Taulukon ”eri
mieltä” muodostuu kyselylomakkeen kohdista 4=jossain määrin eri mieltä ja 5=
täysin eri mieltä. Läheisistä kategorioissa G2–G5 enintään neljä läheistä valitsi
vaihtoehdon 5. Yleisinfo näyttää siis olleen vaikuttava.
Yksi keskeinen läheisviikonlopun tavoite on saada läheinen ymmärtämään
selkeästi kuvat sekä alkoholistista että hänestä itsestään ja molempien käyttäytymisestä. Läheisten kuva alkoholistista on juuri se kuva, mitä alkoholisti itse ei ole
pystynyt näkemään, mutta jonka läheiset ovat nähneet ja kohdallaan kokeneet.
Kuvan tarkempi tulkinta on ollut läheisellekin hämärä. Tavoitteena oli, että läheisten oma kuva kirkastuisi hoidossa lauantai- ja sunnuntaipäivinä.41
Yhteisenä kokoavana tavoitteena on saada läheisen ja potilaan välille syntymään yhteinen kieli, jolla he voivat yhdessä käsitellä yhteistä ongelmaansa sekä
keskenään että jatkohoitoryhmissä. Koko lauantaipäivän läheiset työskentelivät
päihdeperheterapeutin johdolla yleisinfossa saadun tiedon perustalta. Terapeutti
toimii peilinä läheisille kertoessaan omasta elämästään ja kokemuksistaan omassa
perheessään, jossa oli ollut juova alkoholisti. Apuna ovat myös toiset läheiset
omine kokemuksineen, jolloin voitiin samaistua omien kokemusten kautta vertaisiin. Tavoitteena on yhteisten kokemusten jakaminen ja kokemusten vapauttava
itsereflektointi merkityksellisen tiedon avulla. Minnesota-mallin yksi peruskulmakivi on kolmas aksiooma M3: Alkoholismi ei ole kenenkään syy. Tavoitteena on,
että läheinen hyväksyy kolme keskeistä asiaa: 1. En ole syyllinen alkoholismiin ja
kemialliseen riippuvuuteen. 2. En voi kontrolloida alkoholismia. 3. En voi parantaa alkoholistia. Ymmärrystä ja yhteistä kieltä tarvitaan erityisesti lauantai-illan
läheiskohtaamisessa. Luvuissa 7.2.8–7.2.9 tarkastellaan läheiskohtaamiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä potilaiden että läheisten osalta.

41

Tämän tutkimustyön aikana läheisviikonloppua on laajennettu myös maanantaille (ks. luku 4.4.3).
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Läheiskohtaaminen ja sen merkitys potilaiden kokemana
Potilaista 171 ilmoitti läheisinfossa olleiden läheistensä määrän: suurin määrä oli
20 läheistä, keskiarvo oli 5,8. Neljälle potilaalle ei tullut yhtään läheistä. Kaikki
infossa olleet eivät osallistu läheiskohtaamiseen. Siihen osallistuneiden määrä
vaihteli potilaskohtaisesti välillä 0–15, keskiarvo oli 5,1 läheistä. Läheiset olivat
ensisijaisesti avio- tai avopuolisoita, lapsia, vanhempia ja sisaruksia. Lapsista
enemmistö oli jo aikuisia, mutta nuorimmat noin 14-vuotiaita. Mukana oli myös
muita sukulaisia, hyviä ystäviä, työkavereita ja jopa työnantajia. Kolmella neljästä
potilaasta lähes kaikki odotetut henkilöt saapuivat. Kohtaamisen erityistä luonnetta kuvaa se, että hieman yli puolet potilaista jäi kaipaamaan jotakuta läheistään
(56,5 %; n=168). Kaipauksen kohteena oli lähinnä oma lapsi tai puoliso. Pettyneimpiä olivat ne neljä potilasta, joilla kukaan ei tullut kohtaamiseen. Yksi
heistä kiteytti tunteensa muotoon: ”Ei kukaan halunnut tulla.” Lähes joka neljäs
piti läheiskohtaamistaan puutteellisena eräiden avainhenkilöiden jäädessä saapumatta. (P: G1–G5, G39.)
Ennen omaa läheiskohtaamistaan uudemmat potilaat seuraavat aiemmin hoitoon tulleiden läheiskohtaamisia. Suurin enemmistö (91,9 %; n=173) koki toisten
potilaiden läheiskohtaamiset koskettavana, oman kohtaamisen koskettavuus oli jo
hieman tasaantunut. (Kuvio 20.) Miehet kokivat toisten potilaiden läheiskohtaamisen jopa hieman naisia koskettavampana (94,9 % n=136 vs. 81,1 %; n=37).
Pelottavuus oli vähäisempää. Toisaalta koskettavuus ja pelottavuus eivät ole suoraan toisiaan poissulkevia; hyvä ilmaus voisi olla pelottavan koskettava tai koskettavan pelottava. (P: G6–G7.)
Hyvin
koskettavana
74,6 %

Hyvin
koskettavana
65,1 %

Melko
koskettavana
20,1 %

Melko
koskettavana
17,3 %

(A)
Hyvin pelottavana
0,6 %
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Neutraalisti 2,9 %
Melko pelottavana
4,6 %

(B)

Neutraalisti
8,3 %
Melko pelottavana
5,3 %
Hyvin pelottavana
1,2 %

Kohtaaminen on paradoksaalinen: Aiemmin kieltojen, valehtelemisen ja salailun
kyllästämän ja pienistäkin huomautuksista suuttuneen potilaan eteen istuu läheinen, joka nyt kertoo ne asiat, joista hänellä ”ei ole ollut aiemmin lupaa” kertoa.
Nyt potilas kuuntelee läheistensä purkautumiset ilman puheoikeutta. Kyseessä ei
ole neuvottelu tai vuoropuhelu, jossa yritettäisiin saada aikaan sovinto ja yhteisesti neuvoteltavat tavoitteet. Kyseessä on niin poikkeuksellinen palautteen anto, että
monet hoitopaikat ovat luopuneet menetelmästä, eikä sen pois jättäminen näytä
huonontavan tuloksia. (Söderling 1993, 152.)
Taulukossa 29 on potilaiden kokemuksia läheisten puheista.

Läheiset puheissaan mielestäni

Kyllä

G11. puhuivat rehellisesti (n=168)

97,0%

G8. puhuivat odottamiani asioita (n=170)

91,2%

G10. myös täysin odottamatonta (n=169)

56,2%

G13. olivat varovaisia (n=164)

42,1%

G9. myös asioita, joita en olisi halunnut kerrottavan (n=168)

20,2%

G14. kaunistelivat asioita (n=165)

12,7%

G12. liioittelivat (n=166)

7,2%

G15. myös suorastaan valehtelivat (n=165)

4,2%

Lähes kaikki potilaat pitivät läheisten puheita rehellisinä. Yhdeksän kymmenestä
katsoi läheisten puhuneen odotettuja asioita, mutta puolet myös täysin odottamattomia. Odottamattomien asioiden kuulemiseen on yleensä yksi perussyy. Juovana
aikana alkoholisti yleensä kieltäytyy kuuntelemasta läheisiä, jolloin läheisiä jäävät monet asiat kaivelemaan. Joka viides kuuli myös asioista, joista hän ei olisi
halunnut kerrottavan. Neljä kymmenestä piti puheita myös varovaisina ja jotkut
jopa asioita kaunistelevina. Muutamat katsoivat läheisten liioitelleen, ja vain seitsemän potilasta syytti läheisiä valehtelusta.
Läheiskohtaamiseen oli myös mahdollisuus lähettää kirjeitä potilaalle. Potilaista 63 oli saanut ainakin yhden kirjeen. Kirjeet luetaan tilaisuudessa ääneen
kaikille. Vaikka kirjeessä ei voida kokea paikallaolon tunnepitoista ilmapiiriä,
kirjeet ovat kuitenkin arvokas lisä läheisviikonlopun kohtaamiseen. (P: G16.)
Potilaista seitsemän kymmenestä pystyi keskittymään läheisten purkautumiseen hyvin. Joka viides jopa täysin rauhallisesti. Läheisten purkama tuska, pettymys ja häpeä voi olla melkoinen, mutta potilaan pitäisi pystyä paitsi keskittymään
kuuntelemiseen, niin myös muistamaan läheisten puheet. Potilaista suuri enem-
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mistö (83,4 %; n=163) muisti paljon läheisten kertomista asioista. (P: G20–G21.)
(Liitetaulukko 22.)
Jonkun läheisen tuska saattaa koskettaa erityisesti. Tällaista koskettavuutta
koki suuri enemmistö (84,5 %; n=161), naisten kokiessa sitä miehiä voimakkaammin. Oman lapsen tuskan nosti esiin 70 potilasta. Vaikka puoliso oli myös
tärkeä (mainittiin 39 kertaa), häntä oli ”kuultu” jo aiemminkin. Lähes kaikki potilaat totesivat, että vaieten kuunteleminen ei ollut vaikeaa (95,8 %; n=165). He
olivat iloisia (92,1 %; n=165), että läheisillä oli ollut tilaisuus purkaa tunteitaan.
(P: G22–G24.) (Liitetaulukko 23.)
Läheiskohtaamisillan päätteeksi potilaat käyvät terapeutin johdolla vielä
ryhmässä läpi illan kokemukset ja tunteet. Potilaat muistelevat mitä he kuulivat,
miten he kokivat läheisten tunteet ja mitkä ovat heidän omat tunteensa. Terapeutti
ja muut potilaat vertaavat kuulemaansa siihen, mitä he olivat kuulleet aiemmin
potilaan ryhmissä kertoneen. Tämä on se hetki, jolloin paljastuu se, onko potilas
puhunut aiemmin ryhmissä totta. Potilaista selvä enemmistö piti tätä tärkeänä
tunteiden purkautumistilaisuutena (85,0 %; n=167). (P: G25.)
Läheisviikonlopun sunnuntain ohjelma oli jo toisenlainen. Tuolloin potilas
vuorostaan vastasi läheisilleen ja kertasi kohtaamisessa kuulemiaan asioita. Läheiset puolestaan kertoivat potilaalle hänen vahvoista hyvistä puolistaan. Oli siis
myös aika antaa tunnustusta ja kiitosta. Potilaat lähinnä kiittivät läheisiään
(87,0 %; n=161), ja kiistäminen oli vähäistä (8,3 %; n=157). Lähes kolmella neljästä ei ollut jäänyt mitään merkittävää vaivaamaan mieltä (P: G27–G30, G35–
G36.) (Liitetaulukko 24.) Taulukko 30 kuvaa hyvin läheiskohtaamisen merkitystä
potilaille.

Läheisteni kertomien kokemusten ja saamieni

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

G32. läheisteni huolen ja tuskan (n=163)

98,2 %

1,2 %

0,6 %

G31. sairauteni vakavuuden (n=157)

89,1 %

6,4 %

4,5 %

G34. olleeni itsekeskeinen (n=158)

84,8 %

7,6 %

7,6 %

G33. ajatelleeni vain itseäni (n=158)

76,0 %

10,1 %

13,9 %

kirjeiden jälkeen tajusin:

Läheisten huolen ja tuskan ymmärtämisessä ollaan erittäin korkealla (98,2 %).
Selkeä enemmistö potilaista tajusi myös sairautensa vakavuuden. Tajuttiin juovaan aikaan liittynyt itsekeskeisyys, ja kolme neljästä tajusi ajatelleensa vain
omaa tuskaansa. Toisaalta 22 potilasta oli edelleen täysin sitä mieltä, että juovana
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aikana hän ei suinkaan ollut ajatellut vain itseään. Läheisviikonloppua edeltänyt
perushoito on ollut jo tuloksekasta, mutta läheiskohtaaminen avaa alkoholistin
näkemään oman juovan ajan kuvansa läheisten silmin. Kohtaaminen on syventänyt potilaiden uuden merkitysperspektiivin muotoutumista. (P: G31–G34.)
Hyvän kuvan läheiskohtaamisen merkityksestä potilaan omalle toipumiselle
antaa kuvio 21.
Melko turha
1,8 %
Jotenkin menetteli
3,6 %

Täysin turha
0,6 %

Melko tärkeä
14,9 %

Hyvin tärkeä
79,2 %

Potilaista (n=168) ainakin yhdeksän kymmenestä piti kohtaamista hyvin tai melko
tärkeänä ja vain neljä potilasta turhana. Myös retkahtaneet arvostivat läheiskohtaamista, mutta ei-retkahtaneet selkeästi enemmän. Retkahtaneista kuusi kymmenestä piti kohtaamista tärkeänä toipumistekijänä, ei-retkahtaneista lähes yhdeksän
kymmenestä. (P: G37–G38.)
Taulukossa 30 ja kuviossa 21 tiivistyy läheiskohtaamisen merkitys potilaan
osalta. Muutama viikko on saanut aikaan melkoiset muutokset. Hoidossa saatu
opetus näyttää menneen perille. Läheiskohtaamista ei voida pitää liian varhain.
Potilaan pitää saada ensin rauhassa peilata omaa juovan ajan kokemusmaailmaansa hoidossa saamaansa päihderiippuvuuteen liittyvään tietoon. Vaikka kohtaaminen on potilaalle sekä jännittävä että pelottava, hoidon aikana syntynyt uusi merkitysperspektiivi mahdollistaa läheiskohtaamisen läpikäynnin. Ainakin tämän
tutkimuksen osalta potilaiden kokemuksia leimaa vapauttava tunne. Luvussa
7.2.18 pohditaan tätä vielä tarkemmin oppimisnäkökulmasta.
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Läheiskohtaaminen ja sen merkitys läheisten kokemana
Kohtaaminen on läheisille suuri hetki. Se vaatii heiltä rohkeutta ja kykyä ”unohtaa” ympärillä olevat kuulijat ja keskittyä täysin omien kokemusten ja tunteiden
purkamiseen, kuten seuraava lainaus osoittaa:
”Perheviikonloppu on hyvin tärkeä kaikille osapuolille, ennen kaikkea omaisille, siellä saa itkeä ja huutaa ja parkua ulos kaikki mitä sisälle on patoutunut. (…) Se oli sellainen tapahtuma joka ei unohdu koskaan” (L/vaimo/108)
Ennen varsinaista ”kohtaamista” läheisiä oli valmennettu läheisterapeuttien toimesta. Esimerkiksi konfrontaatiossa tuolien sijoittelu on järjestetty niin, että kohtaajat eivät yllä suoraan fyysiseen kontaktiin
Millaiseksi läheiset kokivat kohtaamisen (Kuvio 22)?
Melko helppona
4,9 %
Neutraalisti
5,7 %

Melko
koskettavana
29,3 %

Hyvin helppona
1,6 %

Hyvin
koskettavana
58,5 %

Lähes kaikki läheiset kokivat kohtaamisen koskettavana (87,8 %; n=123). Jakauma on lähes identtinen potilaiden jakauman kanssa (Kuvio 21). Läheiset puhuivat rohkeasti (85,0 %; n=120), vaikka osaa jännittikin (64,8 %) ja jopa hieman
pelotti (33,6 %). Läheiset olivat iloisia siitä, että he saivat vapaasti purkaa patoutuneet tunteensa. Kun läheiset kohtasivat potilaat uudelleen sunnuntaina, he saivat
kuunnella potilaiden kokemuksia kohtaamisesta ja jatkosuunnitelmista. Kahdeksan kymmenestä koki potilaan taholta lähinnä vilpittömyyttä ja rehellisyyttä. (L:
G1, G6–G7, G11, G17, G23.) (Liitetaulukko 25.)
Läheisviikonloppu ja siinä erityisesti läheiskohtaaminen avaavat myös läheisten silmät näkemään sekä alkoholistin että itsensä uudessa valossa. Viikonlopun
jälkeen on aikaa sulatella oppimaansa ja kokemaansa. Läheisten ajatukset osoittavat, että he olivat oppineet paljon (Taulukko 31).
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Läheiskohtaamisen jälkeen tajusin

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

G24. läheiseni olleen todella sairas. (n=123)

95,9%

3,3%

0,8%

G27. myös juovalla läheiselläni olleen tuskia. (n=120)

95,0%

2,5%

2,5%

G28. ettei hän juonut tahallaan ja pahuuttaan. (n=123)

93,5%

4,1%

2,4%

G29. läheiseni olleen usein kuivassa humalassa. (n=

81,5%

13,5%

5,0%

G25. olevani itsekin läheisriippuvainen. (n= 121)

62,0%

14,9%

23,1%

G26. usein mahdollistaneeni hänen juomisensa. (n=121)

61,2%

13,2%

25,6%

G30. että olin pitänyt yllä tiettyä roolia. (n=118)

55,9%

23,7%

20,4%

119)

Lähes kaikki läheiset ymmärsivät alkoholistin olleen todella sairas ja tuskainen, ja
että tämä ei ollut juonut tahallaan ja pahuuttaan. Kahdeksan kymmenestä tajusi
alkoholistin olleen usein kuivassa humalassa. Vahvoina painottuvat siis sekä tietoelementit (alkoholismi sairautena ja kuivahumala) että tunne-elementit (hän ei
juonut tahallaan ja pahuuttaan). Yli puolet läheisistä oli oppinut myös itsestään
merkittäviä asioita. Kuusi kymmenestä katsoi olleensa läheisriippuvaisia ja omalla toiminnallaan mahdollistaneensa alkoholistin juomista. Erityisen merkittävää
on, että läheisistä hieman yli puolet näki oman roolinsa muutoksen ”riippuvaiseksi” alkoholistin juovana aikana. (L: G24–G30.)
Seuraavassa luvussa tarkastellaan näitä roolimuutoksia, mutta sitä ennen tiivistetään läheiskohtaamisen merkitys läheisten kokemana omassa toipumisessaan
(Kuvio 23).
Melko turha
Jotenkin menetteli 0,0 %
5,6 %

Täysin turha
0,0 %

Melko tärkeä
30,6 %

Hyvin tärkeä
63,7 %

189

Läheiskohtaamisen merkitys läheisten toipumiselle on lähes identtinen potilaiden
kokemusten kanssa (Kuvio 21). Myös läheisistä (n=124) lähes kaikki pitivät kohtaamista itselleen tärkeänä toipumistekijänä eikä kukaan pitänyt sitä turhana. Tiivistäen voidaan sanoa, että läheisviikonloppua ja erityisesti läheiskohtaamista
sekä potilaat että läheiset pitävät toipumisen merkityksellisenä hoidollisena työvälineenä. (L: G32–G33.)
Läheisviikonlopun läheiskohtaaminen on ollut myös läheisille merkittävä oppimistapahtuma. Erityisesti taulukot 30 ja 31 kertovat potilaiden ja läheisten
päihde- ja läheisriippuvuuteen syntyneestä uudesta merkitysperspektiivistä. Juovan ajan kokemuksia tulkitaan nyt uudesta näkökulmasta. Tarkastellaan seuraavaksi monien läheisten ensi kertaa tajuamaa omaa läheisriippuvuuttaan ja sen
aiheuttamia käyttäytymisen roolimuutoksia.
Läheisten tunnistamat roolimuutokset
Luvussa 2.3 tarkasteltiin Holmilan kuvailemana läheisten roolijakoa kolmeen
luokkaan. Läheinen (a) pysyttelee pois juojan tieltä ja pyrkii keskittymään omiin
asioihinsa, (b) huolehtii, neuvoo ja kontrolloi tai (c) alistuu tilanteeseen ja pyrkii
pitämään yllä normaaliutta niin paljon kuin mahdollista. Jako soveltuu myös tämän tutkimuksen läheisiin. Läheisistä hieman yli puolet (55.9 %; n=118) myönsi
täysin tai ainakin jossain määrin pitäneensä yllä tiettyä roolia (L: G30). Heistä 47
kuvasi sanallisesti omaa käyttäytymistään. Roolien jaottelu ei ollut kovinkaan
helppoa. Monet kuvaukset mahdollistivat useampia tulkintoja, ja monet olivat
yrittäneet useita rooleja, kuten seuraava lainaus osoittaa:
”Olin äiti sormi pystyssä. Koitin kyllä kaikenlaisia rooleja, vaikkei niistä
apua ollut.” (L/vaimo/74)
Tähän tutkimukseen vastanneiden läheisten roolit ryhmiteltiin kolmeen luokkaan:
1) vastuunkantaja, 2) kulissien rakentaja, 3) alistuja. Roolit ovat hyvin lähellä
Holmilan kuvailemia. Kuvataan näitä luokkia esimerkkien valossa.
Vastuunkantaja (n=26). Vaikka alkoholisti olisi oma puoliso, läheinen käsittelee juovaa kuin äiti lastaan kaikkensa yrittäen, kuten esimerkki edellä osoittaa.
Roolissa korostuu lähinnä läheisen oma vahvuus, voima ja vastuu, joilla läheinen
kietoutuu ongelmiin. Roolissa ovat lähinnä aviopuoliso ja ikäkaudesta riippuen
myös lapset. Rooli vastaa Holmilan luokkaa (b). Myös seuraavissa lainauksissa
korostuu ”yliuhrautuvaisuuden henki”:
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”En ollut enää aviomies, olin majatalon pitäjä, emäntä, siivooja, koiranhoitaja, pankki, visa, kultakortti jne.” (L/aviomies/93)
”Aina nostanut toisen pohjalta ylös, ns. kiltti ja kunnollinen tytär.”
(L/tytär/69)
Aviomiehen esitys tavoittaa voimakkaan roolin kantamisen. Liikuttavaa on myös
tyttären yritys auttaa isäänsä. Vastuunkantajan roolia voidaan kantaa ”hampaat
irvessä” ja vahvalla halulla näyttää, kuten seuraava lainaus osoittaa:
”Esitin kaikkivoipaa, jaksavaa, superhyvää.” (L/Rapu/vaimo/401)
Vahvuus, voima ja vastuu ovat tärkeitä ominaisuuksia, mutta läheisriippuvuudessa ne ovat usein este sekä alkoholistin että läheisen toipumiselle. Uhrautuvuus usein vain mahdollistaa juomisen jatkumisen.
Kulissien rakentaja (n=15). Vastuunkantajakin rakentelee kulisseja, mutta
selkeä kulissien rakentaminen näkyy seuraavista lainauksista.
”’Kaikki hyvin’/’ilo pintaan vaikka sydän märkänis.” (L/vaimo/57)
”Että kaikki on paremmin mitä on.” (L/tytär 14 v/36)
Molemmista vastauksista näkyy läheisriippuvuuden vakava luonne: Asioita peitellään ja sisäistä tuskaa ei haluta näyttää ulospäin. Vastaushetkellä ei kummallakaan ollut enää tarvetta peitellä juomista. Ensimmäisen lainauksen alkoholistin
jatkohoito katkesi juomiseen. Vaimo ei tarvinnut enää kulisseja. Sen sijaan tyttären isä oli ollut raittiina jo melkein kolme vuotta. Kulissien rakentajan rooli vastaa lähinnä Holmilan luokkaa (c).
Alistuja (n=6). Tämä rooli näkyi puhtaana harvoista vastauksista, mutta se
voidaan aistia ilmausten sanamuodoista.
”Liian myötämielinen/kiltti.” (L/Pikku-Sisko/48)
”Yrittää olla välittämättä juomisesta.” (L/Seita/vaimo/18)
Lainauksissa alistuminen näkyy kilttinä myötämielisyytenä ja jättämällä huomiotta juomiseen. Alistuja vastaa lähinnä Holmilan luokkaa (a).
Oliko roolista luopuminen aina helppoa? Vastuunkantajan roolin vaikeus
saattaa näkyä siinä, että läheinen voi kokea omaksumastaan roolista luopumisen
vaikeaksi, kun alkoholisti alkaa toipua. Tätä kuvaa hyvin seuraava lainaus
”Vaikka olisi kuinka iloinen ja onnellinen läheisen raittiudesta, edessä on/voi
olla monia ongelmia. Koska alkoholisti ei kykene ottamaan vastuuta perhees191

tä, valta perheessä on loppujen lopuksi läheisellä. Raitistuneen alkoholistin
tulo vallan käyttäjän selän takaa vastuulliseksi rinnalla kulkijaksi ei ole helppoa kummallekaan. On käytävä monet keskustelut ja otettava taka-askeleita,
jotta molemmilla olisi tilaa kasvaa parisuhteessa tasaveroiseksi”.
(L/Sittenkin/vaimo/72)
Vastaushetkellä raittiutta perheessä oli jo vuosi ja kaksi viikkoa. Raitistuneen
miehen rinnalle tulo vastuunkantajaksi vaati molemmilta sopeutumista. Tällaiseen
raitistumisen myötä syntyvään roolien uuteen jakoon saattaa liittyä vaimon kuvaamia ”synnytyskipuja”.
Tarkastellaan lopuksi otteita erään aikuisen tyttären kertomasta äitinsä alkoholismista; kertomus sisältää lasten läheisriippuvuuden ankaruuden ja roolin muutoksen:
”Itse luulin pitkään, että olemalla täydellinen (koulussa kympin oppilas, kiltti
ja tunnollinen, ahkera ja reipas) en aiheuta ylimääräisiä huolia ja äitini haluaa palkita minut kiltteydestäni olemalla selvin päin, että voisimme tehdä
kaikkea kivaa yhdessä. Loppuun asti halusin antaa äidilleni ’muuta ajateltavaa’ ettei hänen tarvitsisi juoda kurjuuttaan. Olimme veljeni kanssa kaikki
niin lukossa, ettemme pystyneet keskustelemaan keskenämmekään. Lapsena
ahdistus purkaantui itsemurhayrityksiin ja viiltelyihin. Aikuisena häpesin valtavasti arpisia käsiäni, kunnes oman äitiyteni kautta ymmärsin, että olen hyvä
ja arvokas ihminen siitä riippumatta, mitä olen joutunut kokemaan. Itsensä
hyväksyminen on kaiken toipumisen ratkaisu niin alkoholistille kuin läheiselekin.” (L/Täydellinen/tytär/37)
Tyttären kuvaus kertoo lapsen ja nuoren läheisriippuvuuden luonteen syvyydestä.
Lapsen usko ratkaista ongelmia omalla käytöksellään ja ahkeruudellaan pysäyttää
pohtimaan alkoholistiperheen lasten ajatusmaailmaa. Lapset eivät pysty edes
keskenään keskustelemaan ongelmista. Tytär oli ajautunut jopa itsetuhoisiin tekoihin. Hän oli kantanut ongelmaansa aina omaan äitiyteensä asti. Tytär ei päässyt osallistumaan jatkohoitoon, mutta vastaushetkellä hän oli saanut nauttia äitinsä raittiudesta jo 2 v 7 kk.
Vaikka Suomessa on melkoisesti läheisriippuvuuteen liittyvää tutkimusta (ks.
esim. Luku 2.3), olisi hyvä myös huomata lasten viiltelyjen ja itsemurhien ja yritysten taustalla mahdollisesti olevia perheen päihdeongelmia.
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Perushoidosta arkeen
Perushoidosta palataan arkeen ja vähintään 48 viikkoa kestävään jatkohoitoon.
Hoitopaikka katsoo potilaan käyneen hoidon läpi vasta sitten kun myös jatkohoito
on käyty. Jatkohoidolla on kaksi tavoitetta. Ensiksikin sekä potilaat että läheiset
opettelevat arjessa uutta päihteetöntä elämäntapaa. Toisena tavoitteena molemmilla on kypsyä tunne-elämältään, saada takaisin itsetunto ja itseluottamus sekä vapautua mielipahasta ja itsesäälistä. Tarkastellaan aluksi perushoidon jälkeistä
kokonaistilannetta ja jatkohoidon ensimmäisen tavoitteen toteutumista.
Tutkimukseni vastaushetkellä kaikilla potilailla oli perushoito jo takana, mutta osalla jatkohoito oli vielä kesken, tai oli keskeytynyt. Tietoa saatiin 180 potilaan ja 125 läheisen osalta. Potilaista 131:n ja läheisistä 89:n osalta oli jo kulunut
koko vuosi perushoidon alkamisesta, mutta 49 potilaalla ja 36 läheisellä vuotta ei
vielä ollut kulunut. Kaikki nämä 49 potilasta olivat aloittaneet jatkohoidon, mutta
se, mitä heille oli tapahtunut vastausajan jälkeen jatkohoidon läpiviennin tai mahdollisten retkahtamisien osalta jäi lomakkeissa avoimeksi. Tämän puutteen tutkija
selvitti soittamalla henkilökohtaisesti potilaille ja läheisille sen jälkeen, kun myös
heidän kohdallaan perushoidon alkamisesta oli ehtinyt kulua vähintään vuosi.
Tämän mahdollisti se, että 45 potilasta ja 36 läheistä oli merkinnyt puhelinnumeronsa vastauslomakkeeseen. Kolmen potilaan osalta tieto saatiin muita teitä. Yhden potilaan vastauslomakkeen jatkohoitokielteisyyden perusteella hänet luettiin
keskeyttäjiin.
Potilaille soitettaessa haluttiin varmistus ja vastaus seuraaviin kysymyksiin:
1. Oliko potilas aloittanut jatkohoidon? 2. Oliko potilas retkahtanut ensimmäisen
vuoden aikana? 3. Veikö potilas jatkohoidon loppuun? 4. Oliko retkahduksia sattunut ensimmäisen vuoden jälkeen vastaushetkeen mennessä? Läheisille soitettaessa kysyttiin läheisten jatkohoidon aloittamisesta ja mahdollisesta läpiviennistä.
Lisäksi läheisiltä kysyttiin edellä olevat potilaille esitetyt kysymykset. Näin pyrittiin varmistamaan potilaiden vastausten luotettavuutta. Taulukossa 32 on koko
kyselyaineiston potilasvastausten, läheisvastausten ja soittojen perusteella koottu
jatkohoitoon ja sen läpivientiin liittyvä tiivistelmä.

POTILAAT

kyllä

ei

Potilaista jatkohoidon aloitti (n=180)

98,3 %

1,7 %

Potilaalla oli mukana läheisiä (n=177)

73,4 %

26,6 %

Aloittaneista potilaista jatkohoidon vei läpi (n=177)

81,4 %

18,6 %
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LÄHEISET
Aloittaneista läheisistä jatkohoidon vei läpi (n=130)

kyllä

ei

70,0 %

30,0 %

Kolme potilasta ei aloittanut lainkaan jatkohoitoa. Jatkohoidon aloittaneista potilaista liki kolmella neljästä oli jatkohoitoa aloittamassa myös läheinen. Jatkohoidon aloittaneista potilaista jatkohoidon vei läpi kahdeksan kymmenestä. Vastaavasti jatkohoidon aloittaneista läheisistä jatkohoidon vei läpi seitsemän kymmenestä. Kun otetaan huomioon ne kolme potilasta, jotka eivät edes aloittaneet
jatkohoitoa, niin perushoidon jälkeen koko vuoden kestävän hoidon kaikista potilaista (n=180) vei läpi 80,0 % ja keskeytti 20,0 %. Jatkohoidossa käyntiin paneudutaan yksityiskohtaisemmin luvussa 7.2.12.
Potilaista runsas puolet (66,3 %; n=166) palasi heti perushoidon jälkeen työhönsä, mutta jotkut jatkoivat sairauslomalla. Uuden työn joutui etsimään 30 potilasta, ja jatkohoidon aikana taloudellista tukea tarvitsi 27. Tukea tarvittiin verrattain vähän, joten hoidon yksi perustavoite näyttäisi toteutuneen jo perushoidon
jälkeen: Hoidon jälkeen potilaat eivät yleensä rasita yhteiskuntaa tavallista kansalaista enempää, eivätkä he jää taakaksi työvoimatoimistoille tai sosiaalivirastoille. Potilaiden lähtötilanteista voisi päätellä, että näin olisi usein käynyt, jos
hoitoon ei olisi hakeuduttu. (P: H6–H9, H56.) (Liitetaulukko 26.)
Perushoidon aikana rakennetaan ”työkaluja” omaan toipumisprosessiin, harjoitellaan niiden käyttöä ja koetaan raittiutta suojatussa ympäristössä. Jatkohoidon
aikana on sovellettava työkaluja arkeen. On muistettava, että hoitopaikka katsoo
perushoidon muodostavan vain 10 % koko toipumistyöstä. Se luo perustan raittiille elämälle. Millaisin tuntein arkeen palattiin (Taulukko 33)?

POTILAAT:

samaa mieltä

en osaa

eri mieltä

sanoa
F114. Hoidon aikana tunsin saavani toipumiseeni

95,9%

2,3%

1,8%

95,3%

2,3%

2,4%

kovasti

jossain

en lainkaan

todella hyvät työkalut. (n=172)
F115. Hoidon aikana luottamus omaan toipumiseeni
lisääntyi suuresti. (n=171)

POTILAAT:

määrin
G41. Perushoidon jälkeistä paluuta arkeen pelkäsin
(n=171)
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21,7%

56,7 %

21,6%

LÄHEISET:

kovasti

jossain

en lainkaan

määrin
G35. Perushoidon jälkeistä paluuta arkeen pelkäsin

23,4%

65,3 %

11,3 %

samaa mieltä

en osaa

eri mieltä

(n=124)

LÄHEISET: Läheiseni palattua perushoitojaksolta

sanoa
H1. ajattelin hänen retkahtavan pian. (n=122)

21,3%

7,4%

H2. elättelin toiveita toipumisesta. (n=120)

87,5%

5,8%

71,3%
6,7%

H3. uskoin vahvasti toipumiseen. (n=123)

84,6%

8,1%

7,3%

Lähes kaikki potilaat olivat sitä mieltä, että hoidosta saadut työkalut olivat hyvät,
ja heillä oli jopa täysi luottamus toipumiseensa. Lähes yhtä vahva oli myös läheisten usko potilaan toipumiseen perushoidon jälkeen, mutta yksi viidestä läheisestä
pelkäsi nopeaa retkahdusta. Toisaalta potilaista noin viidesosa pelkäsi paluuta
siviilielämään kovasti, runsas puolet jossain määrin (Sisältää myös vaihtoehdon
vähän.) ja noin viidesosa ei lainkaan. Läheisillä oli pelkoa jossain määrin enemmän kuin potilailla.
Läheisillä oli kuitenkin melko vahva usko myös omaan toipumiseensa läheisriippuvuusoireista heti perushoidon jälkeen (Kuvio 24).

Jossain määrin eri
mieltä
Täysin eri mieltä
2,5 %
1,7 %
En osaa sanoa
16,8 %
Täysin samaa
mieltä
48,7 %

Jossain määrin
samaa mieltä
30,3 %

Läheisistä (n=119) kahdeksan kymmenestä uskoi omaan toipumiseensa ja vain
viisi läheistä ei uskonut (L: H8). Tapahtunut muutos on huomionarvoinen, sillä
aiemmin (Luku 7.2.7) on jo todettu, että seitsemän kymmenestä läheisestä tunsi
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itsekin sairastuvansa potilaan juomisen jatkuessa ja tunsi elävänsä juovan ehdoilla.
Millaisia arjen työkaluja potilaat käyttivät? Melko yleinen on ajatus, että pysyäkseen raittiina alkoholistin on hankittava uusia harrastuksia. Ennen hoitoa potilaista hieman yli puolet kehitteli uusia toimintoja, joilla ei kuitenkaan raittiutta
saavutettu. Esimerkiksi lähes seitsemän kymmenestä oli pyrkinyt hoitamaan alkoholiongelmaansa lisäämällä ulkoilua (ks. kuvio 14 luku 7.1.6 ). Kolmasosa
potilaista kehitteli nytkin harrastuksia, jotka usein olivat entisten harrastusten
uudelleen virittelyjä; kolmella neljästä oli riittävästi tekemättömiä töitä. On ilmeistä, että harrastuksia ja töitä ei tehty niinkään toipumisen vuoksi, vaan ne
olivat lähinnä seurausta alkaneesta toipumisprosessista. Potilaista neljä kymmenestä kartteli entisiä juomakavereita. Noin neljäsosalle kaverit yrittivät tarjota
alkoholia. Lähes kaikki (90,7 %; n=162) kieltäytyivät kertoen rehellisesti syyn
kieltäytymiseensä. (P: H10–H18.) (Liitetaulukko 26.)
Tiivistäen voidaan sanoa, että suurin osa potilaista ja läheisistä oli opetellut ja
oppinut elämään arjessa ensimmäisen tavoitteen mukaista päihteetöntä elämää.
Kuitenkin Minnesota-hoidon mukaan jatkohoitoryhmissä käyntiin sitoutuminen
on tärkein toipumisen väline jatkohoidon toisen tavoitteen saavuttamisessa: kypsyä tunne-elämältään, saada takaisin itsetunto ja itseluottamus sekä vapautua
mielipahasta ja itsesäälistä.
Jatkohoidossa käynnin aktiivisuus ja jatkohoidon merkitys
Jatkohoidon käyntiin liittyvät perustiedot ovat edellä taulukossa 32. Minnesotahoidon alkuvuosina ainoa jatkohoitopaikka oli Lapualla. Myöhempinä vuosina
jatkohoitopaikkoja on perustettu eri puolille Suomea. Tutkimuksen potilaista
enemmistö kävi Lapuan jatkohoitopaikassa.
Jatkohoitomatkan pituus kuvaa hyvin jatkohoitoon sitoutumisen luonnetta.
Matka vaihteli melkoisesti. Lyhin matka yhteen suuntaan oli alle kilometrin, kun
taas pisin noin 500 km, keskiarvo 63 km. Potilaat ja läheiset maksoivat pääsääntöisesti matkakulunsa itse.
Jatkohoidon aloittaneet läheiset olivat lähinnä avio- tai avopuolisoita, mutta
mukana oli myös potilaiden aikuisia lapsia. Jatkohoidossa käydään kerran viikossa, ja jos ryhmään ei pääse tulemaan, soitetaan ryhmän vetäjälle. Samoin soitetaan
myös, jos retkahdetaan. Tarkastellaan seuraavaksi jatkohoidon ja erityisesti jatkohoitoryhmän merkitystä toipumisessa (Taulukko 34).
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Sitouduin jatkohoitoon

hyvin

en osaa sanoa

huonosti

H24. potilaat (n=163)

87,7%

4,3%

8,0%

H14. läheiset (n=90)

86,6%

6,7%

6,7%

tärkeä

en osaa sanoa

ei tärkeä

H28. potilaat (n=164)

88,4 %

3,0 %

8,6 %

H25. läheiset (n=91)

86,8 %

4,4 %

8,8 %

Jatkohoitoryhmän ilmapiiri oli

avoin

kohtalaisen avoin

väkinäinen

H30. potilaat (n=163)

80,4 %

14,1 %

5,5 %

H26. läheiset (n=91)

90,1 %

8,8 %

1,1 %

Ryhmässä kerroin asioistani

avoimesti

en osaa sanoa

peitellen ja salaillen

H31. potilaat (n=163)

92,6 %

2,5 %

4,9 %

H27. läheiset (n=91)

95,6 %

1,1 %

3,3 %

Jatkohoitoryhmäni merkitys oli minulle

Potilaista ja läheisistä lähes yhdeksän kymmenestä sitoutui jatkohoitoon hyvin, ja
he pitivät jatkohoitoryhmän merkitystä itselleen tärkeänä. Perushoidossa potilaat
oppivat puhumaan avoimesti. Jatkohoidossa on mukana myös läheisiä, joten tilanne on siinä mielessä uusi molemmille. Potilaista kahdeksan kymmenestä ja
läheisistä yhdeksän kymmenestä koki ryhmän ilmapiirin avoimeksi. Lähes kaikki
kertoivatkin ryhmässä omista asioistaan avoimesti. Kaikissa jatkohoitoryhmissä
edetään saman hoitopaikan antaman peruskaavan mukaan ryhmänvetäjän ohjauksessa.
Kuinka tärkeäksi potilaat kokivat läheisen mukanaolon? Lähes seitsemän
kymmenestä koki sen tärkeäksi. Niistä 30 potilaasta, jotka eivät pitäneet läheisen
läsnäoloa tärkeänä, 13 potilaan läheiset olivat keskeyttäneet ja 11 potilaalla ei
ollut lainkaan läheistä jatkohoidossa. Kuuden potilaan läheinen oli jatkohoidossa
loppuun saakka, ja heistä neljä läheistä piti jatkohoitoa omalle toipumiselleen
tärkeänä. Kahden läheisen vastausta ei ole. Jatkohoitoryhmissä terapeutit eivät ole
enää mukana. Potilaista 23 kaipasi usein jatkohoitoon päihdeterapeutin apua.
Retkahtaneet kaipasivat terapeuttien tukea selkeästi enemmän kuin eiretkahtaneet (39,3 %; n=28 vs. 9,9 %; n=121). (P: H29, H49.) (Liitetaulukko 27.)
Kaikki jatkohoidon aloittaneet eivät vieneet sitä läpi (Ks. taulukko 32 edellä).
Joskus keskeytyksen syy oli pitkä matka ja/tai työeste. Yleisin keskeytyksen syy
oli kuitenkin retkahdus. Muutamat potilaat menivät keskeytyksen jälkeen lähempänä olleeseen AA-ryhmään. Vastaushetkellä yhdellä AA:ssa käyneistä oli ”uutta”
raittiutta kestänyt lähes kolme vuotta.
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Taulukossa 35 on eritelty läheisten tuntemuksia jatkohoidosta ja tulkintoja
potilaan ponnisteluista. Yhteisen jatkoelämän kannalta olisi tärkeää asioiden yhteinen kokeminen.

Jatkohoidon aikana

samaa mieltä en osaa sanoa

eri mieltä

H15. läheiseni/potilas ponnisteli todella tosissaan. (n=93)

83,9%

8,6%

H16. läheiseni/potilaan itsetunto selvästi nousi. (n=94)

89,4%

8,5%

7,5%
2,1%

H17. tuskaili usein jatkohoitoon lähdön kanssa. (n=94)

6,4%

5,3%

88,3%

H18. minua rasitti lähteä hänen mukaansa. (n=93)

8,6%

6,5 %

84,9%

H19. kävin jatkohoidossa vain läheiseni vuoksi. (n=92)

12,0%

5,4%

82,6%

H20. kävin jatkohoidossa myös itseni vuoksi. (n=93)

88,2%

7,5%

4,3%

Läheisistä ainakin kahdeksan kymmenestä koki potilaan ponnistelleen tosissaan,
eikä potilas tuskaillut jatkohoitoon lähdön kanssa. Yhdeksän kymmenestä läheisestä koki potilaan itsetunnon selvästi nousseen jatkohoidon aikana. Läheisistä
vain kahdeksan koki oman jatkohoitoon lähtönsä rasittavaksi. Pieni joukko kävi
jatkohoidossa vain potilaan vuoksi, mutta lähes yhdeksän kymmenestä myös
itsensä vuoksi.
On syytä antaa läheisten äänen kuulua tarkemmin. Seuraava läheislainaus
kuvaa hyvin jatkohoidon tärkeyttä lainauksen avioparille:
”Otimme puolisomme kanssa tämän sairauden tosissamme. Jatkohoito oli
tärkein asia. Kävimme joka viikko, sitä viikon lopun päivää alkoi jo odottaa
keskiviikosta, että päästään taas tapaamaan tutut kasvot Lapualle. Sitä oikein
tunsi kerta kerran jälkeen, kuinka toipuminen alkoi tapahtua, tuli itselle aina
tosi hyvä olo. Ei voi muuta, kun olla erittäin kiitollinen siitä että mieheni on
raitistunut alkoholisti ja minä toipunut omainen! Minnesota-hoito koti tuntuu
yhtä rakkaalta kuin oma koti, ja henkilökunta kuin omat läheiset.”
(L/alkoholistin vaimo/21)
Vaimon kuvaus osoittaa, että sekä jatkohoidosta että toipumisesta todella nautittiin. Seuraava lainaus kertoo jatkohoidon merkityksestä läheisen omassa toipumisessaan.
”... Minulle kesti aikaa huomata ja hyväksyä mieheni perushoitoon menon
jälkeen, että minäkin tarvitsen hoitoa/apua ja että alkoholismi on koko perheen sairaus joka on koskettanut myös minua ja lapsia. ..(...)..Nyt vasta ymmärrän minkälaisia asioita alkoholismi on minulle tehnyt läheisenä kun olen
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jo niistä toipumassa ja kuinka tärkeää läheisten hoito on. Minä joka luulin
olevani täysin terve, luja ja vahva kun olin jaksanut mieheni kanssa niin pitkälle ja hoitanut lapset + talouden kunnialla olinkin täysin pirstaleinen ja
rikkirevitty vailla minkäänlaista omanarvontuntoa ja itsekunnioitusta.”
(L/Vesimies-63/vaimo/86)
Vaimon nöyrä ja avoin tilitys osoittaa hänen silmiensä avautuneen juuri jatkohoidossa näkemään tosiasiat myös omalta kohdaltaan. Läheisten toipuminen ei tapahdu kuitenkaan kivuitta kuten seuraava kokemus osoittaa:
”... Niihin (vuoden) aikoihin kun juomiskaudet yleensä alkoivat aloin oireilla
– tulin vihaiseksi, ärtyneeksi, levottomaksi ym. (siis hoidon jälkeen). En ole
pystynyt selittämään tätä muuten kuin Pavlovin koirakokeilla tai siten, että
alkoholistillani oli vuodenaikariippuvainen kuivahumala, jonka minä läheisriippuvaisena tunnistin. Lähes vuosi on kulunut perushoidosta ja itselleni se
on ollut todella rankkaa. Melkoista parisuhdeterapiaa tämä on ollut ja läheisviikonlopun aikana ehkä vähän kevyesti sivuutettiin puolison tuntemukset
toipumisen aikana. Perheen tuntemuksia/”oireita”/ylä- ja alamäkiä voisi
enemmän käsitellä läheisviikonlopun aikana ja nimenomaan perushoidon
jälkeisen ajan kannalta. Nyt oli olo vähän kuin synnytyslaitokselta vauvan
kanssa tullessa – oli tähdätty ja valmennettu vain synnytykseen.”
(L/vaimo/78)
Vaimon avoin tilitys kuvaa hänen perusteellista paneutumistaan oman läheisriippuvuutensa hoitoon. Itse asiassa joskus toipuminen läheisriippuvuudesta ja jatkuvasta pelosta voi olla vaikeampi prosessi kuin itse alkoholistin toipuminen. Vaimon kokemukset antavat aihetta tutkia perusteellisemmin läheisriippuvuudesta
toipumista ja myös kehittää Minnesota-hoitoon liittyvää läheisten hoitoa.
Läheisten jatkohoidon keskeyttämisen yleisin syy oli potilaan keskeytys,
mutta oli myös muita syitä. Yksi aviomies katsoi jaksavansa itse täysin omin
voimin. Yksi aviovaimo koki jatkohoidon liian rasittavaksi, koska hän ei jaksanut
siellä muuta kuin itkeä. Molemmissa perheissä hoidossa ollut alkoholisti toipui.
Jatkohoidon päättymistä on tapana juhlistaa oman jatkohoitoryhmän kanssa.
Lähes kaikille se on samalla raittiuden ”yksivuotissynttäripäivä”. Läheisille merkkipäivä oli tärkeämpi kuin potilaille. Eräs potilaista huomauttikin: ”Jokainen
päivä raittiina on juhlan arvoinen.” (P: H61; L: H43.)
Kuviossa 25 tiivistyy potilaiden ja läheisten kokemus jatkohoidon merkityksestä. (P: H27, L:H24.)
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Ei lainkaan tärkeä
Ei kovin tärkeä 1,8 %
6,1 %
En osaa sanoa
3,7 %

(A)

En osaa sanoa
8,8 %

Ei kovin tärkeä
3,3 %

(B)
Melko tärkeä
31,1 %

Erittäin tärkeä
57,3 %

Melko tärkeä
30,8 %

Erittäin tärkeä
57,1 %

Sekä potilaiden että läheisten arviot jatkohoidon tärkeydestä ovat lähes identtiset.
Retkahtaneiden arvostus oli selkeästi ei-retkahtaneita vähäisempää (64,3 %; n=28
vs. 93,4 %; n=136). Jatkohoidon läpikäyneiden ja keskeyttäneiden välillä oli ymmärrettävästi selvä ero. Hoidon läpikäyneistä yhdeksän kymmenestä piti jatkohoitoa tärkeänä ja jatkohoidon keskeyttäneistä kolme kymmenestä.
Tiivistäen voidaan sanoa, että suuri enemmistö potilaista ja läheisistä koki
jatkohoidon toipumisprosessin merkittäväksi tekijäksi. Jatkohoitoryhmä toimi
oppimisen kannalta päämäärätavoitteisena ja autenttisena oppimisympäristönä.
Jatkohoitoryhmässä kauemmin mukana olleet toimivat malleina ja peileinä uusille
aloittajille. Oppimisessa oli vahva kognitiivisen mallioppimisen luone (Luku 5.1).
Jatkohoidon läpikäymisellä on ilmeisen ratkaiseva vaikutus niin potilaille kuin
läheisille raittiin elämäntavan saavuttamisessa ja arjessa elämisessä.
AA ja Al-Anon perushoidon jälkeen
Minnesota-hoidon perushoitojaksolla potilaat käyvät tutustumassa AA-ryhmiin, ja
ryhmissä käyntiin kannustetaan myös jatkohoidon aikana oman jatkohoitoryhmän
lisäksi. Potilaista (n=161) reilu kolmasosa kävi jatkohoidon aikana AA-ryhmissä
säännöllisesti viikoittain, lähes kolmasosa silloin tällöin ja kolme kymmenestä ei
lainkaan. Melkoinen ero oli retkahtaneiden ja ei-retkahtaneiden AA-käyntiaktiivisuudessa (28,6 %; n=28 vs. 42,1 %; n=133). Naiset kävivät AA:ssa miehiä säännöllisemmin (53,3 %; n=30 vs. 36.6 %; n=131). Läheisistä vajaa neljäsosa kävi
jatkohoidon ohella silloin tällöin Al-Anonissa.
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Potilaista (n=167) vajaa kolmasosa jatkoi säännöllisiä AA-ryhmissä käyntejä,
noin viidesosa silloin tällöin ja lähes puolet ei käynyt lainkaan. Säännöllinen
käynti oli hiipunut ja epäsäännöllisyys kasvanut. Ei-retkahtaneet olivat edelleen
retkahtaneita aktiivisempia ja säännöllisempiä AA:ssa kävijöitä (35,1 %; n=97
vs.16,0 %; n=25). Läheisten Al-Anonissa käynti oli melko vähäistä; yksi kymmenestä kävi säännöllisesti. (P: H51, I33; L. H40, I33.) (Liitetaulukko 28.)
Seuraavassa on erään toipuneen potilaan näkemys ja kokemus AA:sta.
”Omalla kohdalla vain täydellinen tietopaketti sairauden todellisesta luonteesta ja ennakko käsitysten ’romuttamisesta’ saatu luja pohja, hyvä ryhmätyö
ja läheisviikonlopun perusvalkaisu loivat pohjan pysyvälle raittiudelle AA:n
ja ystävien avulla.” (M/TIP/41) [raittiutta 2v 4kk 9pv]
Lainauksen potilaalle täydellinen tietopaketti läheisviikonloppuineen ´romutti´
entiset ennakkokäsitykset, mutta loi samalla uuden perustan raittiudelle yhdessä
vertaisten kanssa, joihin kuuluivat myös AA:n jäsenet.
Minnesota-hoitolaitosten verkoston laajenemisen myötä tarve AA:n tukeen
ehkä vähenee ajan kuluessa. Jatkohoitopaikat ja erilaiset ”Minne-vapaaehtoisjärjestöt” eivät pyri olemaan vastakohdikkain AA-liikkeen kanssa. Päinvastoin Suomessakin tarvittaisiin kaikkien päihdekuntoutusorganisaatioiden yhteistyön lisäämistä ja verkostoitumista. Tätä pohditaan tarkemmin luvussa 9.3.3.
Tuliko potilaiden ponnistella pysyäkseen raittiina ja mitä
tapahtui jos retkahti?
Jatkohoidon aikana kuiva humala ja viinanhalut voivat kiusata. Noin puolet potilaista ei kokenut kuivaa humalaa (48,2 %; n=164) ja viinanhaluja (49,4 %; n=
162) lainkaan. Liki puolet koki näitä vain harvoin. Seitsemän potilasta koki usein
kuivaa humalaa ja kaksi myös viinanhaluja. Läheiset tulkitsivat jatkohoitoajan
kuivan humalan hyvinkin vähäiseksi (82,5 %; n=120), samoin viinanhalujen täyden puuttumisen (64,4 %; n=90). Tämä on mielenkiintoista, sillä juovana aikana
läheiset olivat melkoisia merkkien lukijoita. Muutos ilmeisesti johtuu siitä, että
toipuva alkoholisti pystyi nopeasti karkottamaan kiusalliset tunteet, eikä aiheuttanut niillä tuskia läheiselle. (P: H32–H33; L: H28–H29.)
Vaikka kuiva humala ja viinanhalut eivät olleet vallitsevia, raittiuden saavuttaminen vaati kuitenkin jatkohoidon aikana ponnistelua (Kuvio 26).
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Todella kovasti
11,3 %
Raittiuden
säilyttäminen oli
helppoa
46,4 %

Melko kovasti
11,3 %

Jossain määrin
13,7 %

Melko vähän
17,3 %

Potilaista (n=168) runsas viidesosa ponnisteli jatkohoidon aikana kovasti raittiuden säilyttämiseksi. Jossain määrin tai melko vähän ponnisteli noin kolmasosa.
Lähes puolet koki jatkohoidon aikana raittiuden säilyttämisen helpoksi, eli tottuminen raittiiseen elämäntapaan oli heille helppoa. Retkahtaneet ponnistelivat
selkeästi ei-retkahtaneista enemmän (51,7 %; n=29 vs. 16,5 %; n=139). (P: H25.)
Ensimmäisen vuoden jälkeen viinanhalujen tulisi vaimeta (Kuvio 27). Kuudella kymmenestä potilaasta (n=122) ei ollut enää viinanhaluja ja lähes kolmasosalla harvoin. Yhdeksän potilasta kärsi usein toistuvista viinanhaluista. Heistä
kahdeksan oli retkahtaneita. (P: I34.)
Usein
7,4 %

Harvoin
31,1 %
Ei kertaakaan
61,5 %

Minnesota-hoito tarjoaa mahdollisuutta käyttää samaan perushintaan sisältyvän
lisäviikon (Luku 4.4.4). Tätä mahdollisuutta käytti hyväkseen 12 potilasta, joista
kahdeksan katsoi sillä olleen raittiutta vahvistava vaikutus. (P: H52–H53.) Matala
luku kuvaa perus- ja jatkohoidon tuloksellisuutta.
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Kaikissa hoidoissa on omat takapakkinsa. Tässä ne ovat retkahdukset. Taulukossa 36 on 180 potilaan raittius ja retkahdukset ensimmäisen vuoden aikana ja
ensimmäisen vuoden jälkeen vastaushetkeen tai soittoon mennessä. (Kahden
miespotilaan tietoja ei saatu.) Minnesota-hoidon tavoitteena on täysraittius. Niinpä vain yksikin olutpullo, viinilasillinen tai PKV-lääke luetaan retkahdukseksi.
(Ainoastaan ensiapu ja hätätapauksissa PKV-lääkitys ei ole retkahdus.)

Ensimmäisen vuoden aikana

Ei retkahdusta

Retkahdus

Ei tietoa

Kaikki potilaat (n=180)

79,4 % (n=143)

19,5 % (n=35)

1,1 % (n=2)

Hoidon läpikäyneet (n=144)

91,7 % (n=132)

8,3 % (n=12)

0,0 % (n=0)

Hoidon keskeyttäneet (n=36)

30,5 % (n=11)

63,9 % (n=23)

5,6 % (n=2)

Ensimmäisen vuoden jälkeen

Ei retkahdusta

Retkahdus

Ei tietoa

Kaikki potilaat (n=180)

79,4 % (n=143)

19,5 % (n=35)

1,1 % (n=2)

Hoidon läpikäyneet (n=144)

93,1 % (n=134)

6,9 % (n=10)

0,0 % (n=0)

Hoidon keskeyttäneet (n=36)

25,0 % (n=9)

69,4 % (n=25)

5,6 % (n=2)

Kaikista potilaista (n=180) joka viides retkahti ensimmäisen vuoden aikana, neljä
viidestä ei retkahtanut, ja kahdesta potilaasta ei saatu tietoa. Jos oletetaan heidän
retkahtaneen, niin retkahtaneita olisi 37 (20,6 %) ja ilman yhtään retkahdusta 143
(79,4 %). Ensimmäisen vuoden jälkeen tilanne oli säilynyt vakaana. Retkahtaneista 27 ilmoitti retkahdusajankohdan perushoidon jälkeen. Lyhin aika oli kaksi
viikkoa, pisin 11 kk ja keskiarvo n. 3,5 kk. (P: H34–H35.)
Sekä ensimmäisen vuoden aikana että ensimmäisen vuoden jälkeen retkahti
35 potilasta. Tämä merkillinen lukujen yhteensattuma johtuu siitä, että ensimmäisen vuoden aikana retkahtaneista kahdeksan potilasta ei retkahtanut enää sen
jälkeen ja heillä kullakin oli raittiutta jo yli vuosi. Sen sijaan ensimmäisen vuoden
jälkeen retkahti ensimmäisen kerran kahdeksan potilasta.
Hoidon lopputuloksen kannalta keskeinen merkitys on ensimmäisen vuoden
jälkeinen tilanne. Vasta se kuvaa hoidon vaikuttavuutta. Hoidon läpikäyneistä
potilaista (n=144) ei vastaushetkeen mennessä ollut retkahtanut kertaakaan
93,1 % ja retkahti 6,9 %. Hoidon keskeyttäneistä kaksi uutta oli retkahtanut ensimmäisen vuoden jälkeen (Taulukko 36). Muutokset ovat pieniä, ja on ilmeistä,
että yksi vuosi on optimaalinen koko hoidon kestoajaksi. Yhtämittaisen juomattomuuden pisin aika oli 10 vuotta, lyhin nolla päivää (vastauspäivänä oli otettu
alkoholia), keskiarvo 2 v 3 kk.
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Läheisistä (n=122) joka viides odotti retkahdusta perushoidosta paluun jälkeen. Näin suuri joukko ei kuitenkaan retkahtanut. Kaikista niistä 115 potilaasta,
joilla läheinen vastasi, retkahti ensimmäisen vuoden aikana 19 potilasta (16,5 %).
Koko vuoden raittiuden heistä saavutti 83,5 %. (L: H1.) Potilailta ja läheisiltä
kysyttiin syitä retkahduksiin (Taulukko 37).

Potilaat: Retkahduksen syynä oli mielestäni

samaa mieltä en osaa sanoa

eri mieltä

H40. viinan himo tuli ylivoimaiseksi. (n=24)

45,8%

4,2%

50,0%

H38. yllättävä tilanne, johon en varautunut. (n=24)

45,8%

8,3%

45,9%

H36. liian itsevarma asenne. (n=24)

41,6%

12,5%

45,9%

H37. halu kokeilla. (n=23)

39,1%

17,4%

43,5%

H41. kuiva humala. (n=23)

34,8%

17,4%

47,8%

H39. huono paneutuminen perushoitoon. (n=23)

26,1%

17,4%

56,5%

Läheiset: Hänen retkahtaessaan hän mielestäni

samaa mieltä en osaa sanoa

eri mieltä

H36. oli liian itsevarma itsestään. (n=15)

60,0%

20,0%

20,0%

H37. oli ollut kuivahumalassa ennen sitä. (n=15)

60,0%

26,7%

13,3%

H38. ei ollut sittenkään keskittynyt perushoitoon.

53,4%

13,3%

33,3%

33,3%

6,7%

60,0%

(n=15)
H35. ei suhtautunut retkahdukseen vakavasti.
(n=15)

Potilailla viinanhimo, yllättävä tilanne, liika itsevarmuus ja halu kokeilla olivat
vahvimpia syitä, mutta myös kuiva humala. Jotkut olivat mielestään paneutuneet
huonosti perushoitoonsa. Mielenkiintoinen ero oli vain ensimmäisen vuoden aikana retkahtaneiden ja sekä ensimmäisen vuoden aikana että sen jälkeen retkahtaneiden välillä. Vain ensimmäisen vuoden aikana retkahtaneilla selkein syy oli
yllättävä tilanne, johon ei osannut varautua. Paluu arkeen, ei alkoholistien joukkoon, voi tosiaankin aidosti yllättää. Läheiset painottivat liikaa itsevarmuutta,
kuivaa humalaa ja huonoa paneutumista perushoitoon. (P: H36–H41, L: H35–
H38.)
Minnesota-hoidossa jatkohoidon aikana retkahduksesta on ilmoitettava jatkohoitoryhmään, joka antaa tarvittavia ohjeita. Retkahtanutta kehotetaan käymään
viisi kertaa AA:ssa, jonka jälkeen hänellä on mahdollisuus palata jatkohoitoon.
Retkahtaneista 15 potilasta ilmoitti lopettaneensa jatkohoitonsa ja juomisen jatkuneen. Niistä kahdeksasta potilaasta, jotka retkahtivat vain jatkohoidon aikana,
seitsemän toimi täsmälleen ohjeiden mukaan, ja he toipuivat. Yhdellä miehellä oli
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vastaushetkellä raittiutta 6 vuotta ja 3 kuukautta. Yksi potilas oli lopettanut jatkohoidon ja siirtynyt AA:han jo ennen retkahdustaan. (P: H45–H48.)
Läheisten vastauksista saatiin tietoa siitä, mikä heidän mielestään auttoi retkahtanutta toipumaan. Erään vaimon puoliso tajusi kertakokeilun jälkeen ettei ”hänestä ole kohtuukäyttäjäksi”. Toisen läheisen vaimo heräsi ”uskomaan raittiuteen ja ryhmän tukeen”.
Ensimmäinen retkahdus voi sattua vasta vuosien päästä hoidon jälkeen. Tästä
oli vastauksissa muutamia hyviä esimerkkejä. Tässä yksi sellainen
”Menin Minnesota-hoitoon […]. Raittiuteni jatkui aina […] asti jolloin työpaikallani sattui ikävä asia joka oli osittain minun syykin. Suutuin asiatta aivan tolkuttomasti joka sumensi ajatukseni siinä määrin, että lähdin kesken
päivän pois työpaikalta ja suoraan viinakauppaan. Join kaksi päivää kuin
pahimpina aikoinani. … Raittiuteni on tätä kahta päivää lukuun ottamatta
kestänyt n.10 v. Ja tämä on ollut hyvin helppoa.” (P/aviomies/4) (Päivämäärät poistettu yksityisyyden suojan vuoksi.)
Vaimo muisteli myös samaa tapausta:
”Kahdeksan vuoden raittiuden jälkeen tuli retkahdus, joka kesti 2 päivää,
mistä asianomainen kertoo varmaan. Itse, jouduin käymään samat asiat jälleen läpi, jotka olin melkein unohtanut. Päivä kerrallaan on jaksettu ja olen
koonnut taas itseni. Tänä päivänä arvostan elämää ja läheiseni raittiutta hyvin paljon, se on opettanut minulle paljon.” (L/Onnellinen/vaimo/4)
Aviomies menetti suutuspäissään malttinsa ja ”kosti” itselleen parin päivän kovalla juomaputkella, mutta hän pystyi nopeasti kokoamaan itsensä. Vaimo joutui
käymään vanhat asiat läpi uudelleen. Lainauksista näkyy hoidon käyneiden alkoholistin ja läheisen kyky analysoida kokemuksiaan ja omaa tilaansa. Minnesotahoidossa opitut työkalut on otettu heti uudelleen käyttöön.
Seitsemän retkahtanutta ja jatkohoidon keskeyttänyttä yritti muitakin hoitoja.
Katkaisu, psykiatrinen osasto, A-klinikka, mielenterveystoimisto, raittiusterapeutti, katkaisuhoito, omat lääkkeet eivät kuitenkaan tuoneet apua. (P: H54–H55.)
Retkahtamista ja sen mekanismeja on syytä pohtia tarkemmin. Retkahtavalla
saattaa syntyä ajatus: ”Olen ollut jo niin kauan raittiina; voinhan minä nyt yhden
ottaa. Ehkäpä olen poikkeus säännöstä.” Näin perusajatus ”Ei tänään” menettää
merkityksensä. Tässä korostuu sekä hoitoympäristön että alkoholismin todellisen
luonteen merkitys. Suojatussa ympäristössä on helppo omaksua uutta näkemystä
alkoholismista ja nähdä sen koskevan ilman epäilyksiä myös itseään. Mutta kun
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palataan arkeen ja ”suojattomaan ympäristöön”, alkoholismiin liittyviä tosiasioita
ei välttämättä kyetä aina soveltamaan itseen, vaikka haluaisi
Pelkästään tämän tutkimuksen aineistolla ei voida antaa vastausta kaikkien
Minnesota-hoidossa raitistuneiden potilaiden lukumäärään, eikä se ollut tutkimuksen tarkoituskaan. Tulosten tulkintoihin liittyy helposti positiivisen ylitulkinnan vaara. Tarkastellaan tätä mittakaavaa kuitenkin lyhyesti tämän aineiston retkahdusten kautta. Sekä ensimmäisen vuoden aikana että sen jälkeen retkahti 27
potilasta, vain jatkohoidon aikana kahdeksan potilasta ja jatkohoidon jälkeen
uudet kahdeksan potilasta (Taulukko 36). Jos näihin 43 retkahtaneeseen lisätään
ne kaksi potilasta, joiden retkahtamisesta ei ole tietoa, ja myös vielä kaksi hoidon
(toipunutta) uusijaa, retkahtaneita on 47. Tällöin retkahtaneiden osuudeksi muodostuisi 26,1 % ja ei-retkahtaneiden 73,9 %. Näin ajateltuna kolme neljästä ei
ollut vastaushetkeen mennessä retkahtanut kertaakaan, kun taas joka neljäs oli
retkahtanut ainakin kerran.
Otetaan vielä mukaan EI -lomakkeella lyhyen vastauksen antaneiden 38 potilaan tiedot. Heistä 11 ilmoitti retkahtaneensa ja viiden potilaan tilanne jäi avoimeksi. Oletamme näiden viidenkin retkahtaneen, jolloin potilaista (n=218) retkahtaneiden (n=63) osuus olisi kolme kymmenestä (28,9 %), ja ei- retkahtaneiden
seitsemän kymmenestä (71,1 %). Ajatellaanpa vielä lopuksi kaikkien vastaamatta
jättäneiden 267 potilaan hoidon epäonnistuneen. Tällöin retkahtaneita olisi
68,0 % (n=330) ja ei-retkahtaneita 32,0 % (n=155). Tämä teoreettinen tulos,
vaikkakin se olisi melko tyypillinen aiemmin julkaistujen akateemisten tutkimusten kanssa, tuskin vastaa todellisuutta. Vastaamatta jättäneiden joukossa tiedän
olevan runsaasti täysin raittiita. Luvussa 9.1.1 saadaan tarkempaa tietoa perushoidon ja jatkohoidon keskeytyksistä.
Muutoksia elämänlaadussa
Kun alkoholisti elää päihdevapaata elämää, itse elämiselle jää muutakin kuin
humalan odotusta ja krapulasta toipumista. Juomattomuuttakin tärkeämmäksi
yläkäsitteeksi voidaan nostaa se uudenlainen elämänlaatu, joka alkoholismin hoidosta on seurauksena. Tähän kiinnitti huomiota myös Ruisniemi (2006: 125).
Haastateltavat olivat kokeneet suuren muutoksen, joka näkyi pelkojen vähenemisenä, elämänlaadun löytymisenä sekä itsevarmuuden ja luottamuksen kasvuna.
Tämä tulos näkyi myös tässä tutkimuksessa. Toinen tutkimusongelma keskittyikin
Minnesota-hoidon hoitoprosessin vaikuttavuuteen potilaiden ja läheisten itsensä
kokemana ja kuvaamana.
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Yksi selkeä muutos oli salailun loppuminen ja rohkeus puhua asioista avoimesti (Taulukko 38).

POTILAAT:
F116. Hoidon aikana tajusin juovana aikana

Samaa mieltä

En osaa sanoa

Eri mieltä

92,9 %

1,8 %

5,3 %

11,9 %

6,5 %

81,6 %

81,5 %

4,2 %

14,3 %

olleeni todella valehtelija (n=168)
H3. Perushoitojaksolta lähtiessäni halusin salata
alkoholismini (n=168)
H4. … olin valmis kertomaan toipumisestani
(n=168)
H5. … olin ylpeä itsestäni (n=170)

LÄHEISET:
H6. Heti perushoidon jälkeen halusin salata

72,4 %

13,5 %

14,1 %

Samaa mieltä

En osaa sanoa

Eri mieltä

5,7 %

2,4 %

91,9 %

91,0 %

4,9 %

4,1 %

hoidossa käynnin (n=123)
H7. … olin ylpeä hänestä (n=122)

Perushoidon aikana lähes kaikki potilaat olivat tajunneet juovan ajan valheellisuutensa. Tarkastellaan tätä tarkemmin. Taulukon samaa mieltä muodostui lomakkeen kohdista 1= täysin samaa mieltä ja 2= jossain määrin samaa mieltä. Vastaavasti eri mieltä muodostui kohdista 4= jossain määrin eri mieltä ja 5= täysin eri
mieltä. Pelkästään täysin samaa mieltä oli 80,4 % (135 potilasta) ja täysin eri
mieltä 3,0 % (5 potilasta). Perushoito oli todella ollut merkittävä oppimistapahtuma. Yksi selkeä muutos olikin salailun loppuminen ja rohkeus puhua asioista
avoimesti Ei siis ihme, että perushoidon jälkeen kahdeksan kymmenestä potilaasta ei halunnut salata alkoholismiaan, ja yhdeksän kymmenestä läheisestä ei halunnut salata potilaan hoidossa käyntiä. Potilaiden avoimuus näkyi kahdeksalla
kymmenestä haluna kertoa toipumisestaan toisille. Lähes kolme neljästä potilaasta tunsi jopa ylpeyttä itsestään. Erityisen suurta ylpeyttä tunsivat läheiset. Ylpeys
on tässä yhteydessä ymmärrettävä terveenä ja nöyränä ylpeytenä, jossa ei ole
ylimielisyyttä.
Taulukossa 39 on viiden osion tiivistelmä potilaiden ja läheisten omalla kohdallaan vastaushetkellä kokemista muutoksista. (P: I9–I25; L: I11–I25.) Hoidon
vaikuttavuus näkyy elämän monilla eri osa-alueilla. Vastausprosentit on koottu
vaihtoehtojen 1–-5 kohdista 1= täysin samaa mieltä ja 2 = jossain määrin samaa
mieltä. (Osion A tunne-elämän korjaantumisen kolmen ensimmäisen kohdan prosentit muodostuvat kohdista 4 ja 5.) Kyselylomakkeiden laadinnassa ei menty
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aina johdonmukaisesti positiivisesta negatiiviseen vaan yritettiin seurata henkilöiden mielialojen kehitystä kronologisesti.

Potilaat

Läheiset

A. Tunne-elämän korjaantuminen.
Minulla ei ole enää syyllisyyden tunteita. (n=165, n=118)

64,8%

83,1%

En tunne enää häpeää. (n=165, n=118)

67,9%

83,0%

Itsetuntoni ei ole enää heikko. (n=165, n=115)

67,8%

73,0%

Tunnen nyt itseni hyvin toipuneeksi. (n=166, n=119)

71,7%

69,7%

B. Toipumisen vaikutukset arjessa.
Minuun luotetaan. (n=166) / Luotan (toipuneeseen) läheiseeni. (n=117)

80,7%

87,2%

Perhesuhteeni/ihmissuhteeni ovat parantuneet (n=166) / Keskinäiset

86,1%

89,1%

Olen saanut töitä paremmin. (n=150)

58,7%

Ei sovellu

Talouteni on kohentunut. (n=163) / Taloutemme on kohentunut. (n=114)

73,0%

64,9%

suhteemme ovat parantuneet (n=119)

C. Arjen tärkeiden työkalujen käytön merkitys.
Päivä kerrallaan eläminen helpottaa (n=164, n=121)

87,2 %

81,0 %

Kuivan humalan tajuaminen on yksi raittiuden peruspilareista. (n=165,

72,7 %

77,7 %

95,8 %

Ei sovellu

Ilman toipumistani olisin juonut itseni kuoliaaksi, (n=166)

85,0%

Ei sovellu

Ilman läheisteni tukea en olisi enää jaksanut. (n=164)

67,1 %

Ei sovellu

Ei sovellu

76,9%

77,2%

83,2%

Minulla on nyt voimia kohdata hyvinkin vakavia ongelmia. (n=166, n=120)

84,9 %

84,2%

Olen nyt itsekin melkoinen ”alkoholismin asiantuntija”. (n=164, n=119)

76,8%

79,0%

Lapuan Minnesota-hoito on mielestäni huipputasoa. (n=166, n=123)

93,4%

94,3%

n=117)
Oppimastani nöyryydestä ja rehellisyydestä on hyötyä arkielämässäni.
(n=165)

D. Entäpä jos juominen olisi jatkunut?

Ilman läheiseni toipumista en olisi enää jaksanut pitää suhdetta yllä.
(n=114)

E. Kokonaisarvio itsestä ja hoidosta.
Omaa toipumistani/Läheiseni toipumista pidän suorastaan ihmeenä.
(n=162, n=119)

Tarkastellaan kutakin osiota tarkemmin.
Osio A. Tunne-elämän korjaantuminen. Potilaista ainakin kuusi kymmenestä oli vastaushetkellä vapautunut syyllisyyden ja häpeän tunteista, läheisistä
kahdeksan kymmenestä. Retkahtaneiden syyllisyyden tunteet olivat luonnollisesti
ei retkahtaneita korkeammat (50,0 %, n=30 vs. 21,5 %, n=135). Häpeän tunteissa
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ero oli vieläkin selkeämpi (53,3 %, n=30 vs. 12,4 %, n=139). Seitsemän kymmenestä potilaasta ja läheisestä tunsi toipuneensa hyvin.
Kuviossa 28 verrataan potilaiden juomisajan syyllisyyden ja häpeän tunteita
perushoidon ja jatkohoidon jälkeisiin tunteisiin. Taulukossa 39 osalla oli jatkohoitovaihe vielä kesken. (P: D22-D23, H1-H2, I9-I10.)42
100 %

80 %

78,4 %
73,9 %

60 %

Juomisaikana
Perushoidon jälkeen
Jatkohoidon jälkeen

40 %
29,7 %

28,6 %
19,2 %

18,3 %

20 %

0%
Syyllisyys

Häpeä

Luvun 7.1.3 taulukossa 14 tarkasteltiin laajemmin juomisajan tunnetiloja. Juomisaikana syyllisyyttä koki lähes kahdeksan kymmenestä (n=170) ja häpeää ainakin seitsemän kymmenestä (n=169). Jo lyhyt perushoito sai aikaan muutoksia, ja
jatkohoito korjasi niitä edelleen. Muutamassa viikossa vaikea syyllisyys laski
48,7 ja häpeä 45,3 prosenttiyksikköä. (vrt. taulukko 47 luku 7.4.1) Jatkohoidon
jälkeen syyllisyyttä ja häpeää koki korkeintaan kaksi kymmenestä. Jatkohoidon
jälkeiseen aikaan laskettiin vain ne, joilla hoidon alkamisesta oli takana ainakin
yksi kokonainen vuosi. Merkittävää on, että suurin muutos tapahtui heti perushoidon aikana. Syyllisyyden ja häpeän nopea lasku on ilmeinen seuraus alko-

42

Vastausvaihtoehdot olivat kyselylomakkeessa hieman eri muodoissa: ”Juomiskautenani tunsin
syyllisyyttä/häpeää: 1=ei, 2=lievä, 3=kohtalainen, 4=vaikea, 5=erittäin vaikea.”; ”Perushoitojaksolta
lähtiessäni/vastaushetkellä tunsin yhä syyllisyyttä/häpeää: 1=täysin samaa mieltä, 2=jossain määrin
samaa mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jossain määrin eri mieltä, 5=täysin eri mieltä.” Vastauksia analysoitaessa rinnastettiin ’erittäin vaikea’ ja ’vaikea’ samanarvoisiksi vastausten ’täysin samaa mieltä’
ja ’jossain määrin samaa mieltä’ kanssa. Nimeämällä vastaus lyhyesti muotoon ’vaikea’ saadaan
aikaan hieman keinotekoinen, mutta kuitenkin melko toimiva vertailumahdollisuus. Myös läheisille
tehtiin potilaiden tapaan samat valinnat. (P: D22–D23, H1–H2, I9–I10; L:D50–D51, I11–I12.)
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holismin sairausluonteen ymmärtämisestä ja myös Minnesota-mallin aksioomasta
M3: Alkoholismi ei ole kenenkään syy.
Kuvio 29 kuvaa läheisten syyllisyyttä ja häpeää juomisaikana ja vastaushetkellä (L: D50–D51, I11–I12).
60 %
49,2 %

40 %
32,2 %

Juomisaikana
Vastaushetkellä

20 %
10,2 %

9,3 %

0%
Syyllisyys

Häpeä

Juomisaikana (luku 7.1.3 taulukko 14) häpeää tunsi läheisistä (n=120) puolet ja
syyllisyyttä joka kolmas (n=118). Vastaushetkellä häpeää ja syyllisyyttä koki yksi
kymmenestä. Häpeä laski 39,9 ja syyllisyys 22 prosenttiyksikköä. Myös läheiset
ovat oppineet aksiooman M3 merkityksen.
Merkittävää on myös potilaiden itsetunnossa tapahtunut muutos (P: D49,
I11). Juomisaikana heikosta itsetunnosta kärsi lähes yhdeksän kymmenestä potilaasta (85,5 %; n=171). Ensimmäisen vuoden jälkeen kärsi vielä joka neljäs
(22,5 %; n=120), mutta 63,0 prosenttiyksikön laskua voitaan pitää merkittävänä ja
helpottavana. Palataan jälleen taulukkoon 39.
Osio B. Toipumisen vaikutukset arjessa. Kahdeksan kymmenestä potilaasta
koki luottamuksen palautuneen ja ihmissuhteiden parantuneen. Läheisten luottamus oli vielä korkeampi, ja yhdeksän kymmenestä läheisestä nautti keskinäisten
suhteiden parantumisesta. Läheisten toipuminen läheisriippuvuudestaan tuntuu
edistyneen hyvin. Taloustilanne parani, kun rahaa ei enää kulunut alkoholiin.
Potilaista yli puolet oli saanut myös töitä paremmin; työnantajatkin alkoivat luottaa.
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Osio C. Arjen tärkeiden työkalujen merkitys. Ainakin kahdeksan kymmenestä sekä potilaista että läheisistä koki ”päivän kerrallaan” elämisen helpottavan.
Tärkeä asia on muistaa kuivan humalan merkitys raittiuden säilyttämisessä. Lähes
kolme neljästä potilaasta oli sen oivaltanut, ja läheiset jopa potilaita paremmin.
Nöyryyden ja rehellisyyden käytännöllinen hyöty sai lähes kaikilta potilailta korostuneen merkityksen. Kun näihin vielä liitetään perushoidossa lähes kaikkien
oppima raittiista päivästä kiittäminen (95,7 %; n=168; G44), voidaan nähdä hoidon vahva oppimisluonne. Hoidon tavoite, pysyvä raittius, on välitavoite matkalla
muihin jatkoelämän tavoitteisiin.
Osio D. Entäpä jos juominen olisi jatkunut? Ainakin kahdeksan kymmenestä potilaasta uskoi, että juomisen jatkuminen olisi johtanut ennen aikaiseen
kuolemaan. Seuraavassa on kuvaava esimerkki:
”Ilman ”Minnen” hoitoa olisin kuollut joko viinaan tai kännissä ajaessa.
Ohessa olisi kuollut muuttama sivullinen viaton.” (P/M/18) [Vastaushetkellä
raittiutta yli 5 vuotta.]
Lähes seitsemän kymmenestä arvosti kovasti läheisiltä saamaansa tukea hoidon
aikana. Läheisistä kolme neljästä uskoi, että omat voimavarat olisivat loppuneen,
jos alkoholisti ei olisi toipunut.
Osio E. Kokonaisarvio itsestä ja hoidosta. Potilaista liki kahdeksan kymmenestä piti omaa toipumistaan ihmeenä. Läheisistä ainakin kahdeksan kymmenestä koki alkoholistin toipumisen suorastaan ihmeeksi. Tämä asennemuutos on
merkityksellinen. Alkoholisti, joka juovana aikana saattoi uskoa pitkäänkin toipuvansa omilla konsteillaan, myönsi rehellisesti tähän ihmeeseen tarvittavan tietoa
ja tehokasta hoitoa. Kaikkensa yrittäneet ja jo toivonsa menettäneet läheiset saivat
myös kokea toipumisen ihmeen. Kaikkien kohdalla näin ei käynyt; kaikki eivät
toipuneet. Sairas riippuvuus kuluttaa ihmisen voimavaroja. Merkittävää on, että
niin potilaista kuin läheisistä ainakin kahdeksan kymmenestä katsoi riippuvuudesta toivuttuaan voivansa käyttää vapautuneita voimavaroja muiden vakavien ongelmien kohtaamiseen. Sekä potilaista että läheisistä ainakin yhdeksän kymmenestä arvioi hoidon olleen huipputasoa.
Tutkimuksen yksi merkittävä tulos on se, että hyvin toipuneet alkoholistit ja
läheiset ovat mielestään melkoisen hyviä alkoholismin asiantuntijoita. Enemmän
kuin kolme neljästä potilaasta ja läheisestä pitikin itseään ainakin jossain määrin
alkoholismin arkiasiantuntijoina. Tätä yhteisöllistä voimavaraa voisi hyödyntää,
varsinkin kun potilaista 92,1 % (n=164) ja läheisistä 88,4 % (n=121) oli itse kertonut hoidosta toisille. (Ks. myös taulukko 38.) Monien sairauksien vuoksi käy211

dään jälkitarkastuksissa, mutta alkoholismin ja läheisriippuvuuden yhteydessä
tämä ei liene yleistä. 2010-luvulla Minnesota-hoidon käyneiden keskuudessa on
syntymässä erityyppisiä vertaisyhteisöjä. Tätä voisi rinnastaa siihen, mitä AAliikkeessä tapahtui aikanaan. (P: I22, L: I22.) (Liitetaulukot 29 ja 30.)
Tässä tutkimuksessa joka kolmannelta potilaalta ja joiltakuilta läheisiltä olivat lääkärit tai hoitajat kysyneet hoidosta. Retkahtaneita oli vastanneissa mukana
14. Retkahtelut johtavatkin usein uusiin lääkärikäynteihin. On perusteltua kysyä,
mitä apua lääkäreillä on heille tarjota? Minnesota-hoidon luonteesta ei siksi saatane selkeää kuvaa vain retkahtaneita tutkimalla. Kuitenkin myös retkahtaneiden
kokemuksia on syytä arvostaa. (P/L: I28–I29.) (Liitetaulukko 30.)
Hoidon voidaan katsoa olleen potilaiden ja läheisten osalta tuloksellisen, jos
hoidossa olleet voivat kokea hoitoon lähdön syiden korjaantuneen. Tarkastellaan
tätä ydinkysymystä vielä hieman yksityiskohtaisemmin.
Korjasiko toipuminen hoitoon lähdön syitä?
”Koko elämä on muuttunut. Lapset käyvät viikoittain, mikään ei tunnu täysin
ylivoimaiselta, tuntuu merkilliseltä tuntea itsensä normaaliksi.” (L/vaimo/68)
Lainaus kertoo läheisen omasta ja perheensä elämän laadullisesta muutoksesta.
Toipumisen välttämättömänä ehtona on päihteiden käytön loppuminen, mutta se
ei riitä. Riittävänä ehtona voidaan pitää niiden elämän eri osa-alueiden eheytymistä, joiden vuoksi hoitoon oli lähdettävä (Luku 7.2.1 taulukko 28). Potilailta ja
läheisiltä kysyttiin vielä raitistumisen tärkeimpiä seurauksia. Potilaista 140 esitti
ainakin yhden seurauksen ja läheisistä 81. (P: I26; L: I26.)
Avointen vastausten sisältöjä ja avainsanoja erittelemällä voitiin tiivistää
kolme luokkaa, joiden nimet ovat potilailla ja läheisillä hieman erilaiset. Toipumisluonne päihderiippuvuudesta on osittain toisenlainen kuin toipuminen läheisriippuvuudesta (Taulukko 40).

Potilaat (n=140)
Fyysinen ja emotionaalinen eheytyminen

75,0 %

Sosiaalinen eheytyminen

52,9 %

Aineellinen menestys

17,9 %
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Läheiset (n=81)
Muutos itsessä

66,7 %

Muutos ihmissuhteissa

51,9 %

Muutos toimeentulossa

3,7 %

Tarkastellaan aluksi potilaiden kokemia muutoksia.
Fyysinen ja emotionaalinen eheytyminen. Verrattaessa hoitoon lähdön syitä
ja hoidon seurauksia, havaitaan fyysisen ja psyykkisen terveyden menetysuhan
merkittävä muutos. Ennen hoitoa se oli potilaista (n=170) fyysisenä uhkana
68,8 %:lla ja psyykkisenä 22,4 %:lla. (vrt. luku 7.2.1 taulukko 23.) Eheytymisen
näissä koki kolme neljästä. Luokkaa kuvaavat potilaiden kokemat positiiviset
muutokset tunteissa ja elämän laadussa. Seuraavassa on luettelo avainsanoista:
terveys, henkinen kunto, fyysinen kunto, usko itseen, vahvistunut itsetunto,
positiivisuus, iloisuus, pelon poistuminen, mielenrauha, elämänhalu, elämäntarkoitus, onnellisuus, tasapaino, uni, toisten arvostaminen, sisäinen harmonia, työkyky, henkinen terveys, hengellinen terveys, eheytyminen, tunteista
puhuminen, stressinsietokyky.
Muutosta hyvin kuvaavat lyhyet ilmaukset viittaavat fyysisen ja psyykkisen terveyden palautumiseen, vapauteen elää ja tehdä valintoja kokien onnellisuutta sekä
itsetunnon kohoamiseen ilman tarvetta paeta arkea pullon taakse.
Sosiaalinen eheytyminen. Ihmissuhteiden kariutumisuhan (39,4 %; n=170,
taulukko 23) poistuminen näkyi sosiaalisena eheytymisenä, ts. ihmissuhteiden
muutoksena, johon puolet vastanneista kiinnitti huomionsa. Kariutumisuhan hoitoon lähdön syynä nosti esiin 67 potilasta, ja sosiaalista eheytymistä korosti 74
potilasta. Muutosta kuvaillessaan perhe mainittiin 26 kertaa ja lapsi 15 kertaa.
Seuraava lainaus kertoo kokonaisvaltaisesta ihmissuhteiden eheytymisestä:
”Paremmat välit lapsiini, avopuolisooni, ensimmäistä kertaa elämässäni hyvät ja ’täydelliset’ keskustelut isän kanssa, suhde vanhempiini ja veljeeni parantuvat.” (P/M/Fuskaava Peggi/103)
Aineellinen menestys. Aineellista muutosta korosti liki joka viides. Hoitoon
lähdön yhtenä pakottavana syynä oli työpaikan menetysuhka (24,7 %, taulukko
23). Uhka tuntui poistuneen, kuten seuraava esimerkki osoittaa:
”Vakituisen työpaikan saaminen, elämän ilo, lapset saivat äidin.” (P/N/235)
Kuvaus kertoo enemmän kuin vain aineellisesta. Huipentumana on tunne, että
lapsilla on jälleen äiti.
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Kaikilla toipumistyö ei onnistunut, ja eräs potilas kuvasi juomisensa jatkumisen kielteisiä seurauksia seuraavasti:
”Juuri päinvastaiset seuraamukset. Unettomuus, masennus, saamattomuus,
elämän ilon katoaminen.”
Juomisen seuraukset olivat surkeat. Jatkohoito keskeytyi ja vastaushetkellä
oli vain kaksi päivää juomatonta aikaa. Toisaalta retkahtaneen vastauksista näkyi
hyvinkin skeptinen asenne koko hoitoa kohtaan. Hänen kohdalla diagnoosi on
ilmeisesti ollut väärä. Saattaa olla, että hän on protestiasenteella juova tyypin 2
alkoholisti. Näitähän Minnesota-hoito ei katso voivansa hoitonsa puitteissa auttaa.
Tarkastellaan vielä raitistumisen läheisille tuottamia muutoksia. Vastauksissaan läheiset tarkastelivat muutoksia potilaissa ja niitä tuntemuksia ja muutoksia,
joita he kokivat itsessään potilaan raitistumisen myötä.
Muutos itsessä. Kaksi kolmesta läheisestä kuvasi itsessä tapahtunutta muutosta oman tunne-elämän eheytyessä. Seuraava lainaus kuvaa hyvin muutosta:
”Luottamus, kunnioitus ja rakkaus aviomiestäni kohtaan on palannut.”
(L/vaimo/10)
Vaimon kokemus kuvaa todella syvää muutosta juovaan aikaan verrattuna.
Muutos ihmissuhteissa. Hyvin merkittävää oli positiivinen muutos ihmissuhteissa, jota puolet läheisistä korosti.
”Välit ovat erittäin
(L/Tiitiäinen/Tytär/5)

hyvät

ja

lämpimät,

sain

isän

’takaisin’.”

Lainaus on hyvin puhutteleva. Toipuneen alkoholistin lapset voivat kokea saaneensa vanhempansa takaisin.
Muutos toimeentulossa. Läheisten puolella ei liiemmin kiinnitetty huomiota
taloudellisiin muutoksiin.
Kaikkien läheisten toipuminen ei kuitenkaan tapahtunut ilman kasvukipuja.
”Toteaminen, että minä en ole alkoholisti, vaikka olen käyttänyt sitä väärin ja
liikaa minäkin. ..(...)... Ystäväni alkoholismi ja loppuaika oli minulle hyvin
raskasta. Olen edelleen väsynyt ja oireilen edelleen.” (L/Avovaimo/85)
Vastaus antaa aihetta pohtia läheisten ongelmia yleisemmin. Jos läheinen itse on
ollut vaikkapa alkoholin suurkuluttaja (Huom. en viittaa yllä olevaan lainaukseen!), hän ei voi jatkaa tapojaan ongelmitta toipuneen alkoholistin rinnalla.
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Tiivistetään vielä yhteenvedoksi potilaiden ja läheisten raitistumisen seurauksia kuvion 30 avulla. Kuviossa yhdistyy tämän luvun 7.2.16 ja edellisen luvun
7.2.15 taulukon 39 kokemukset.
100 %
86,1 % 84,9 %

89,1 % 84,2 % 87,2 %
80,7 %

80 %

71,7 %

69,7 %

Perhesuhteet ovat
parantuneet
Kokee voimaantumista kohdata
hyvin vakavia ongelmia

60 %

Luottamus on palautunut

40 %

Tuntee itsensä hyvin
toipuneeksi

20 %
0%
Potilaat

Läheiset

Muutokset ovat lähes identtiset. Suurin osa potilaista ja läheisistä nautti parantuneista perhe- ja ihmissuhteista. Potilaat tunsivat saavansa luottamusta ja läheiset
luottivat potilaaseen. Seitsemän kymmenestä potilaasta ja läheisestä tunsi itsensä
hyvin toipuneeksi, ja selvä enemmistö koki omaavansa voimia kohdata hyvinkin
vakavia ongelmia.
Asenne alkoholiin hoidon jälkeen
Hyvin toipunut alkoholisti ei ole raittiusintoilija. Jokaisella on oma ”ottooikeutensa”, myös hänellä itsellään. Mutta jos hän ottaa, niin hän tietää seuraukset
ja kantaa niistä täyden vastuun. Hyvin toipunut ei vaadi edes läheisiään pidättäytymään alkoholin otosta hänen seurassaan. Millainen asenne alkoholisteilla ja
läheisillä oli alkoholiin hoidon jälkeen?
Kotona alkoholia oli ainakin joka kolmannella potilaalla ja lähes joka kolmas
tarjosi sitä joskus toisille. Potilaista vain kymmenen koki ongelmia, jos muut
ottivat heidän seurassaan. Oma kieltäytyminen oli enemmistölle itsestään selvää.
Merkittävää on, että lähes kaikki sanoivat olevansa tarkkoja myös lääkkeittensä
suhteen (93,8 %; n=162). Läheisistä puolet otti itse alkoholia hoidossa olleen
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nähden, mutta liki kolmasosa oli lopettanut omankin käyttönsä. (P: I35–I39; L:
I34–I37.) (Liitetaulukko 31.)
Alkoholismia sairauspohjalta hoidettaessa lähdetään siitä, että yksikin ryyppy
on vaarallinen ja kohtuukäyttö ei tule kysymykseen. Jos kohtuukäyttö onnistuu,
henkilö ei ole Minnesota-mallin määritelmän mukaan alkoholisti. Millaisia toiveita potilailla oli alkoholin käyttöön jatkossa? (Taulukko 41)

I41. Uskon vielä toipuvani niin hyvin että yhden
ryypyn otto ei ole lainkaan vaarallista.

samaa mieltä

en osaa sanoa

kaikki potilaat (n=158)

4,4%

3,2 %

92,4 %

** retkahtaneet (n=27)

18,5 %

3,7 %

77,8 %

** ne joilla ei retkahduksia (n=131)

I42. … että pystyn ottamaan alkoholia kohtuudella.

eri mieltä

1,5 %

3,1 %

95,4 %

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

kaikki potilaat (n=158)

3,2 %

5,7 %

91,1 %

** retkahtaneet (n=27)

18,5 %

7,4 %

74,1 %

** ne joilla ei retkahduksia (n=131)

0,0 %

5,3 %

94,7 %

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

I43. Toivoisin voivani ottaa jälleen alkoholia
ongelmitta.
kaikki potilaat (n=157)

10,2 %

10,2 %

79,6 %

** retkahtaneet (n=27)

11,1 %

18,5 %

70,4 %

** ne joilla ei retkahduksia (n=130)

10,0 %

8,5 %

81,5 %

Samaa mieltä (= täysin tai jossain määrin) olevia oli vähän. Potilaista yhdeksän
kymmenestä oli sitä mieltä, että toivuttuaankin yhdenkin ryypyn ottaminen olisi
vaarallista, eikä uskonut kohtuukäyttöön. Retkahtaneista viisi uskoi yhden ryypyn
ottoon, ei-retkahtaneista kaksi. Retkahtaneista viisi uskoi myös vielä oppivansa
kohtuukäytön, ei-retkahtaneista ei kukaan. Kahdeksan kymmenestä ei halunnut
ottaa, vaikka siitä ei tulisikaan ongelmia. (P: I41–I43.) Helppo tapa varmistaa
kohtuukäyttö olisi kehottaa siihen uskovia kokeilemaan. Tämä olisi eettisesti
arveluttavaa edes tutkimuksellisista syistä. Seuraavassa on toipuneen alkoholistin
realistinen arvio itsestään:
”Olisi mukava olla ’normaali’, mutta on hyväksyttävä totuus.” (P/N/260)
Tiivistetään edellä olevan aineiston pohjalta vastaus toiseen tutkimusongelmaan,
jossa tutkitaan Minnesota-hoidon hoitoprosessia ja sen vaikuttavuutta potilaiden
ja läheisten itsensä kokemana. Tiivistelmässä keskitytään sellaisiin asioihin, joilla
oli selkeä kokonaismerkitys sekä potilaiden että läheisten tuloksekkaan hoitoprosessin etenemisessä. Prosessia tulkitaan kokemuksellisen oppimisen näkökulmas216

ta ja erityisesti Mezirowin uudistavan oppimisen valossa (Luku 5.2.2). Samalla
tarkkaillaan Minnesota-hoidon tavoitteleman yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen
oppimisen toteutumista (Luku 5.3).
Tiivistys toiseen tutkimusongelmaan
Luvussa 7.1.8 tiivistettiin alkoholismin ja läheisriippuvuuden syvenemisen kokemukselliset muutosvaihemallit. Luvun lopussa olevien mallien viimeinen kohta
10 tiivistyi potilailla muotoon: Pohja vastassa: itsetuhoisia ajatuksia. On nostettava kädet pystyyn ja myönnettävä oma voimattomuus. Läheisillä se tiivistyi muotoon: Pohja vastassa: En jaksa enää, parempi katkaista kaikki suhteet juovaan.
Mezirowin uudistavan oppimisen häiritsevät dilemmat ovat täysillä päällä (Luku
5.2.2). Mitä pohjan kokemisen jälkeen hoidossa tapahtui?
Hoidossa yhdeksän kymmenestä potilaasta koki toisten potilaiden merkityksen tärkeäksi. Yhdessä vertaisten kanssa saattoi kokea, että ei ole yksin; myös
toiset olivat käyneet läpi samoja ongelmia. Tämä kertoo hoidon yhteistoiminnallisen oppimisen ensimmäisen tavoitteen toteutuneen: ”Ryhmän jäsenillä on positiivinen keskinäinen riippuvuus” (Luku 5.3).
Heti hoidon alussa potilaiden on hyväksyttävä yhteinen täysraittiuden tavoite.
Tavoitteen välttämättömyys toipumiselle perustellaan kattavan tietopaketin avulla. Teoriaopintoihin liittyvässä tietopaketissa potilaat saavat kuvan alkoholismista
primaarisena ja geneettisenä sairautena, jolle on luonteenomaista kontrollikyvyn
menetys päihteisiin nähden. Tärkeä osa tietopakettia on kuivan humalan ymmärtäminen. Teorialuentoja pitivät lähes kaikki potilaat (95,9 %) opettavina. Teoriaopintoihin liittyvällä yhteisellä tiedolla tavoiteltiin yhteisen kielen syntymistä
aiempien kokemusten uudelle tulkinnalle ja kokemuksiin liitettäville uusille merkityksille. Potilaita autettiin ymmärtämään monien aiempien merkitysperspektiivien vääristymät. Tyypillisimmät ovat ajatukset juonnin vähentämisestä ja kohtuukäytön oppimisesta. Alkoholismi asteittain pahenevana kemiallisena riippuvuussairautena auttoi käsittämään nämä vääristymät.
Oli myös hyväksyttävä joitakin aluksi ristiriitaisilta tuntuneita ajatuksia. Oli
myönnettävä oma voimattomuus, mutta toisaalta oli kannettava itse vastuu toipumisesta. Vaikka alussa jotkut potilaat oudoksuivat näitä ajatuksia, he kokivat lopulta ne hyviksi ja järkeviksi. Entinen kuviteltu omavoimainen itseohjautuvuus
kääntyi uudeksi itse- ja ryhmäohjautuvuudeksi. Toipumisen luja perusta edellytti
nöyryyden ja rehellisyyden tärkeyden ymmärtämistä ja hyväksymistä. Selkeä
enemmistö (82,7 %) ymmärsi niiden merkityksen nopeasti. Alkoholismi ”ei ke217

nenkään syynä” tuntui yhtä aikaa sekä järkevältä että oudolta. Nämä läksyt ja
niiden merkityksen toipumiselle oppi selvä enemmistö vastanneista heti hoidon
alussa (Luku 7.2.3). Uuden tiedon saanti johti siis kriittisiin itsearviointeihin
omista entisistä käsityksistä.
Edellä oleva osoittaa, että hoidossa saavutettiin yhteisöllisen oppimisen kaksi
ensimmäistä tavoitetta: Yhteinen tavoite ja yhteinen lähtökohta ja yhteisen tiedon
mahdollistama yhteinen kieli (Luku 5.3). Kokemuksellisen oppimisen näkökulmasta alkoholismiin liittynyt teoriatieto muodosti toissijaisten kokemusten
sarjan, joka läpäisi juovan ajan kokemustulkintoja ympäröineen kieltojen suojavyön tavoittaen ytimen (Kuvio 8 Luku 5.2.3). Mezirowin uudistavan oppimisen
toinen itsetutkisteluvaihe käynnistyi (Luku 5.2.2).
Hoidon yhteisöllisen oppimisen kolmannen kohdan (Luku 5.3) mukaisesti
työskentelyprosessia ohjasivat selvät tavoitteet. Kukaan ei ollut erikoistapaus ja
hoidossa potilaiden oli keskityttävä vain itseensä, ei muihin. Tavoiteltiin itsetutkistelua ja itseohjautuvuutta; kukaan ei raitista sinun puolestasi. Pelkkä tieto ei
riittänyt, vaan omien juomisajan kipeiden ja jopa mielellään salattavien ongelmien käsittelyyn tarvittiin läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Terapiassa yksi painopiste
oli yhteisöllisen oppimisen neljännen ja viiden kohdan mukaisesti oppia metakognitiivisia taitoja ja puhumaan avoimesti vertaisryhmissä. Oli myös opittava
reflektoimaan jopa kriittisesti omia aiempia näkemyksiä ja tulkintoja. Terapeutit
tietoisesti säätelivät tämän taidon kehittymistä ryhmän kautta.
Uusille kauemmin hoidossa olleet olivat rohkaisevina malleina, ja terapeutit
täydensivät sitä omilla kokemuksillaan. Tulokset olivat myönteisiä.
Potilaiden enemmistö (lähes seitsemän kymmenestä) koki ryhmässä puhumisen helpoksi. Oman elämäkerran (”stoorin”) valmistelu oli lähinnä helppoa, mutta
joillekin myös ahdistavaa. Sen kertominen oli palkitsevaa, sillä olo oli sen jälkeen
helpottunut. Hoidon vapauttava, kokemuksellinen ja yhteistoiminnallinen toipumista ohjaava oppimisprosessi alkoi edistyä. Hoidon dialogisen ja narratiivisen
luonteen mukaisesti vanhat tuskalliset kokemukset käännettiin positiivisiksi voimavaroiksi. Yhteistoiminnallisen oppimisen neljännen tavoitteen mukaisesti oli
syntynyt halukkuus kehittää vuorovaikutteista viestintää ja sosiaalisia taitoja.
Uudistavan oppimisen näkökulmasta kolmannen vaiheen entisten oletusten kriittinen arviointi kantoi hedelmää. (Luku 5.2.2.)
Potilaiden toipumisprosessin etenemisen varsinaisena koetinkivenä on läheiskohtaaminen. Suuri enemmistö koki kohtaamisen koskettavana ja läheisten puheet ja tunteet miltei kaikki kokivat hyvin rehellisiksi (Luku 7.2.8 kuvio 20 ja
taulukko 30). Ainakin neljä viidestä potilaasta koki jonkun läheisen tuskan erityi218

sen koskettavana. Lähinnä tällaisia läheisiä olivat omat lapset ja oma puoliso.
Merkittävä tulos oli se, että potilaista yhdeksän kymmenestä iloitsi siitä, että läheisillä kerrankin oli tilaisuus purkaa patoutuneet tunteensa joita he eivät halunneet aiemmin kuunnella. Liki kaikki potilaat tajusivat läheisten juomisaikaan
liittyneen huolen ja tuskan vakavuuden, ja läheiskohtaamista pidettiin tärkeänä
toipumistekijänä (Kuvio 21 luku 7.2.8.).
Läheiskohtaaminen todella avasi potilaan silmät näkemään oman tilansa läheisen silmin ja läheisten kokeman tuskan. Se oli vahva kokemuksellinen oppimistapahtuma, jossa läheisten purkautumiset vähensivät vielä vanhojen kokemustulkintojen ympärille jäänyttä suojavyötä pehmittäen lisää vanhaa kovaa ydintä.
Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että läheisten mukaan otolla saavutettiin potilaiden
osalta hoidon yhteisöllisen oppimisen seitsemäs tavoite, ja erityisesti yhteistoiminnallisen oppimisen viides tavoite; potilaat kykenivät ottamaan vastaan kipeääkin palautetta (Luku 5.3). Mezirowin uudistavan oppimisen näkökulmasta voidaan läheiskohtaamisen tulkita aloittaneen viidennen vaiheen toteutumisen: potilas kokee mahdollisuuden palata uudelleen hyviin suhteisiin ja rakentavaan toimintaan (Luku 5.2.2). Vanhat hyvinkin kielteiset ja tuskalliset kokemukset voivat
näin muuttua positiivisiksi voimavaroiksi.
Tarkastellaan edellä olevaa vielä läheisten näkökulmasta. Ennen alkoholistin
hoitoon lähtöä läheisistä seitsemän kymmenestä tunsi eläneensä täysin tai ainakin
jossain määrin juovan alkoholistin ehdoilla. Hoito tarjosi läheisille edun saapua
läheisviikonloppuun. Keskimäärin potilasta kohti saapui 5,1 läheistä. Myös läheisillä läheisviikonloppu käynnisti heidän oman toipumisensa kannalta vapauttavan
kokemuksellisen oppimistapahtuman. Läheiset katsoivat oppineensa yleisinfossa
alkoholismista ja laajemmin päihde- ja läheisriippuvuudesta uusia asioita. Heidän
oli helppoa pitää alkoholismia sairautena ja hyväksyä päihdyttävien lääkkeiden
vaarallisuus (Luku 7.2.7). Pitkä päivä päihdeperheterapeutin ja toisten läheisten
kanssa loi vahvuutta tunteesta, ettei ollut yksin.
Itse kohtaamisen koki yhdeksän kymmenestä koskettavana, vaikka oma puhuminen jännitti ja jopa pelotti (Kuvio 22 luku 7.2.9). Kuitenkin läheiset puhuivat
rohkeasti (lähes yhdeksän kymmenestä) kaikesta mieltä painavasta ja kahdeksan
kymmenestä koki iloa tilaisuudesta purkaa patoutuneet tunteensa. Kohtaaminen
avasi myös läheisten silmät näkemään asioita uudella tavalla (Taulukko 31 luku
7.2.9). Lähes kaikki tajusivat potilaan olleen todella sairas ja myös tuskainen. He
ymmärsivät, ettei potilas juonut tahallaan ja pahuuttaan ja että potilaan aiempaa
käytöstä selitti usein kuiva humala. Läheisviikonloppu kohtaamisineen syvensi
myös läheisten tulkintaa itsestään. Kuusi kymmenestä tajusi oman läheisriippu219

vuutensa ja että he itse olivat usein mahdollistaneet juomisen. Hieman yli puolet
läheisistä ymmärsi myös itse pitäneensä yllä tiettyä roolia (vastuunkantaja, kulissien rakentaja, alistuja). Kohtaaminen muodosti yhdeksälle kymmenestä läheisestä tärkeän toipumistekijän (Kuvio 23 luku 7.2.9).
Myös läheisten läheisviikonlopun kokemuksista heijastuu kriittinen itsereflektio aikaisempiin käsityksiin ja myös itseensä. Vapautuminen aiempien kokemusten ympärille kietoutuneista vanhoista tulkinnoista loi uuden merkitysperspektiivin. Voidaan sanoa, että erityisesti läheisille läheisviikonloppu muodosti
sellaisten kokemusten sarjan, joka mursi vanhojen kokemusten tulkintoja suojanneen suojavyön. Myös läheisten osalta voidaan sanoa hoidon asettamien yhteisöllisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen tavoitteiden toteutuneen (Luku 5.3). Myös
Mezirowin uudistavan oppimisen vaiheet 1–5 voidaan nähdä toteutuneen (Luku
5.2.2).
Jatkohoito mahdollisti toipumisprosessin syvenemisen arjessa. Jatkohoidon
aloitti kaikista 180 potilaasta 177, ja kävi läpi 144 potilasta. Jatkohoidon aloitti
130 potilaan kanssa myös läheinen, ja heistä vei jatkohoidon läpi 91. Lähes yhdeksän kymmenestä potilaasta ja läheisestä sitoutui jatkohoitoon hyvin, ja molemmille jatkohoitoryhmä oli todella tärkeä (Taulukko 34 luku 7.2.12). Niin potilaat kuin läheisetkin oppivat käytännössä ymmärtämään raittiuden perusaakkosen
merkityksen: raitis ”tänä päivänä”. He ymmärsivät, että raittiuden vakiinnuttamisen eteen on tehtävä työtä, ja sitä myös tehtiin. Suuri enemmistö koki jatkohoidon tärkeäksi ja yhdeksi tärkeimmistä toipumistekijöistä (Kuvio 25 luku 7.2.12).
Monet uhrautuivat ajamaan sinne pitkiäkin matkoja lähinnä omalla kustannuksellaan. Mezirowin uudistavan oppimisen kuudes vaihe voidaan tulkita toteutuvan
jatkohoitoon sitoutumisena. Seitsemäs ja kahdeksas vaihe ovat melko lieviä kuvaamaan jatkohoidon vaikutusta. (Luku 5.2.2.)
Koko hoidon läpikäynti näkyi sekä potilaiden että läheisten osalta toipumisen
positiivissa seurauksissa. Toipuminen korjasi niitä syitä, jotka pakottivat hoitoon.
Potilaat kokivat fyysistä ja psyykkistä eheytymistä. Tärkeiden ihmissuhteiden
korjautuminen eheytti sosiaalisesti. Toipuminen mahdollisti myös paremman
aineellisen menestyksen. Myös läheiset kokivat vapauttavia muutoksia itsessään
ja tärkeissä ihmissuhteissaan. Erityisesti molempien perhesuhteet korjaantuivat
molemminpuolisen luottamuksen palattua. Toipumisen seurauksena saatiin voimia hyvinkin vaikeiden ongelmien kohtaamiseen. Oma elämä tuntui olevan jälleen kerran hallinnassa. (Taulukko 39 luku 7.2.15 ja kuvio 30 luku 7.2.16.)
Tällainen muutos loi sekä potilaissa että läheisissä avoimuutta ja halukkuutta
kertoa hoidosta ja toipumisesta myös muille. Myös asenne alkoholiin tervehtyi.
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Läheisten kohtuukäyttöä ei pyritä rajaamaan. Käyttäjiä ei tuomita, vaikeuksissa
olevia ollaan valmiita auttamaan ja tukemaan. Omaan alkoholinkäyttöön toipuneella oli myös tasapainoinen näkemys. Hänellä olisi otto-oikeus, mutta hän on jo
kokemuksista oppinut, että pienkin otto johtaa helposti kontrolloimattomaan juomiseen. Nyt hän tietää syyn tähän alkoholismin lainalaisuuteen: alkoholisti ei opi
kohtuukäyttäjäksi pitkänkään raittiuden jälkeen. (Taulukko 41 luku 7.2.17.)
Toipuminen mahdollisti niin potilaille kuin läheisille normaalin arjessa elämisen iloineen ja suruineen. Opitaan elämään päivä kerrallaan ja kiittämään raittiista
päivästä. Potilas oppii kuuntelemaan ja tulkitsemaan oman elimistönsä ääntä kuivan humalan mahdollisesti iskiessä. Aiemman syyttelyn, valehtelun ja salailun
tilalle tullee nöyrää ja rehellistä avoimuutta. Toipuminen näkyi vapauttavina tunne-elämän muutoksina. Juomisaikana potilaista koki vaikeaa syyllisyyttä ja häpeää kolme neljästä. Perushoitojakson jälkeen syyllisyyttä koki enää vajaa kolmasosa. Itsetunnon palaaminen oli erityisen vahvaa. (Kuviot 28–29 luku 7.2.15.)
Potilaista kuusi kymmenestä tuli hoitoon työelämästä ja liki kaikki palasivat
työelämään. Kahdeksan kymmenestä potilaasta ei enää salannut alkoholismiaan,
ja oli valmis kertomaan hoidosta ja toipumisestaan muille. Lähes kolme neljästä
oli ylpeitä itsestään. Läheiset olivat potilaita avoimempia ja ennen kaikkea selvästi ylpeämpiä. Myös he olivat valmiita osaltaan kertomaan omista kokemuksistaan.
Tutkimuksen yksi merkittävä tulos on se, että enemmän kuin kolme neljästä potilaasta ja läheisestä piti itseään ainakin jossain määrin alkoholismin arkiasiantuntijoina. Viimeistään tässä näkyy hoidon yhteisöllisen oppimisen kuudennen kohdan
(Jaettu asiantuntijuus) tavoitteen toteutuminen. Läheisillä voisi olla paljonkin
sanottavaa läheisriippuvuudesta toivuttaessa. Uudistavan oppimisen näkökulmasta kaksi viimeistä vaihetta 9–10 voidaan nähdä toteutuneen. On sopeuduttu arkeen. Ilman salailun ja häpeän tunteita itsetuntemus rakentuu ja ihmissuhteet
korjautuvat vähitellen. (Luku 5.2.2.)
Koko hoidon läpikäyneiden hoidon tuloksellisuus ja vapauttava oppiminen
näkyi retkahdusten vähäisyytenä (Kuvio 31).
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Retkahduksia
8,3 %

Ei retkahduksia
30,6 %

Ei tietoa
5,6 %

A

Ei retkahduksia
91,7 %

Retkahduksia
63,9 %

B

Koko hoidon läpikäyneistä yhdeksän kymmenestä pysyi ensimmäisen vuoden
täysin irti alkoholista. Jatkohoidon keskeyttäneistä retkahti ensimmäisen vuoden
aikana kuusi kymmenestä ja vain kolme kymmenestä pysyi vuoden ajan juomatta.
Tiivistäen Minnesota-hoidossa voidaan nähdä vapauttava, kokemuksellinen ja
yhteistoiminnallinen prosessiluonne, johon liittyy syvällistä uutta oppimista niin
riippuvuudesta kuin itsestäkin. Voidaan jopa ”yleisinhimillisestä tarkastelukulmasta käsin” sanoa, että ilman omaa riippuvuuttaan ja sen hoitoa monet potilaat ja
läheiset eivät ehkä koskaan olisi saaneet kokea sitä mitä Minnesota-hoito antoi
heille. Ehkä tällainen luotaava itsensä läpikäynti ei olisi mahdollistunut kiireisen
elämän keskellä ilman tätä hoitoa.
On totta, että kaikki hoidossa eivät toipuneet ja saavuttaneet raittiutta. Tämän
tiivistelmän tarkoitus on kuvata nimenomaan sitä enemmistöä, jolla tämä toimintamalli onnistui. Toki tästä hoidosta hyötyivät monet retkahtaneistakin. Seuraava
tämän tutkimuksen jälkeen kirjoitettu retkahtaneen tilitys on kuvaava:
”olen käynyt hoidon […] ja olen siitä kiitollinen vaikka olen retkahtanut. koko sydämestäni toivon että niin ei kävis muille. tämä juominen on yhtä helvettiä. Olen ollut viikon nyt juomatta ja tämä sen kun jatkuu vaan. voin sanoa että tässä touhussa menee terveys, ystävät, perhesuhteet, rahat, työpaikka, lapset ja mun osalta myös iso omakotitalo. ja jos joku haluaa miltä tuntuu hoidon jälkeen ratkenneen rapula niin soittaa mulle. tää ei ole pelkkää oksennusta ja pääkipua. terveisiä kaikille minneläisille ja terapeuteille.” (Päivätty
Minnesota-Hoidon vieraskirjaan. Päivämäärä ja kellonaika poistettu yksityisyyden suojan vuoksi.)
Tiivistäen voidaan sanoa, että retkahduksista huolimatta retkahtaneiden osalta
hoitoa ei voida pitää tuloksettomana. Tästä kertoo se, että he olivat valmiit arvioimaan omaa tilaansa ja tunteitaan. Lisäksi tunnen retkahtaneita potilaita, jotka
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ovat toipuneet tähän tutkimukseen vastaamisensa jälkeen hyvinkin laadukkaasti.
Hoito on kantanut tulosta vasta vuosien jälkeen.
Sekä potilaiden että läheisten osalta hoidon oppimistapahtumaa kuvaa vanhojen kulissien kaatuminen ja uusi ja avoin kokemusmaailma. Tiivistetään vielä
Mezirowin uudistavan oppimisen tapaan potilaiden ja läheisten toipumista kuvaavat vapauttavat, kokemukselliset ja yhteistoiminnalliset muutosvaihemallit. Mallit
kuvaavat lähinnä koko hoidon läpikäyneitä potilaita ja läheisiä.
Potilaiden toipumisen kokemuksellinen muutosvaihemalli
1.
2.

Pohja saavutettu; on lähdettävä hoitoon.
Hoidon alussa havaitaan muiden käyneen läpi samoja ongelmia: En ole yksin!
3. Uusi tieto johtaa kriittiseen itsearviointiin omista entisistä käsityksistä.
4. Toipuneiden terapeuttien ja hoidossa kauemmin olleissa näkyvä muutos luo
uskoa omaan toipumiseen.
5. Sitoudutaan täysillä koko perushoitoon.
6. Läheiskohtaaminen avaa silmät näkemään oman tilansa läheisten silmin ja
läheisten kokeman tuskan.
7. Sitoudutaan jatkohoitoon toisten vertaisten ja läheisten kanssa
8. Koetaan toipumisen positiivinen vaikutus; ihmissuhteet parantuvat ja luottamus palautuu.
9. Pystytään kohtaamaan hyvinkin vakavia ongelmia omassa elämässä, muistaen kuitenkin olevansa edelleen alkoholisti.
10. Jatkohoidon jälkeen eletään ”päivä kerrallaan” toipuneen alkoholistin mahdollisimman laadukasta ja päihteetöntä elämää. Käydään mahdollisuuksien
mukaan tukemassa vielä jatkohoidossa olevia, ja ollaan valmiita auttamaan
vielä juomisestaan kärsiviä ja puhumaan hoidosta ja toipumisesta tietoa haluaville.

Läheisten toipumisen kokemuksellinen muutosvaihemalli
1.
2.
3.
4.

Helpotuksen huokaus juovan lähtiessä hoitoon. Toivo toipumisesta orastaa.
Kutsu ja lähtö läheisviikonloppuun.
Infossa uusi tieto johtaa kriittiseen itsearviointiin omista entisistä käsityksistä.
Päihdeperheterapeutin ja toisten läheisten tapaaminen luo toivoa. En ole yksin!
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5.

Oma läheisriippuvuus, juomisen mahdollistaminen ja uuden roolin ylläpito
kirkastuvat.
6. Läheiskohtaamisessa purkautuminen vapauttaa ja auttaa ymmärtämään ja
antamaan anteeksi alkoholistin aiempaa käytöstä.
7. Sitoudutaan jatkohoitoon yhdessä alkoholistin kanssa.
8. Koetaan toipumisen positiivinen vaikutus; suhteet ja luottamus alkoholistiin elpyvät.
9. Pystytään kohtaamaan hyvinkin vakavia ongelmia omassa elämässä.
10. Jatkohoidon jälkeen eletään ”päivä kerrallaan” ilman retkahduksen pelkoa
normaalia arkea toipuneen alkoholistin rinnalla. Ollaan valmiita kertomaan
hoidosta ja toipumisesta tietoa haluaville ja tukemaan apua tarvitsevia.

Luvussa 8 palataan vielä kerran tarkemmin toipumisen oppimisteoreettiseen luonteeseen. Tarkastellaan nyt kolmatta tutkimusongelmaa.
Kolmas tutkimusongelma: Potilaiden ja läheisten toipumista
tukeneita tekijöitä ja toipumisavaimet
Kolmantena tutkimusongelmana oli: ”Mitä tekijöitä potilaat ja läheiset pitivät
oman toipumisensa merkityksellisinä mahdollistajina ja ylläpitäjinä ja miten he
tiivistivät omat toipumisavaimensa?”
Hoitamattomassa tilassa päihde- ja läheisriippuvaiset vangitsevat itsensä sellaisilla henkisillä lukoilla, joiden ”haitat” monista ratkaisuyrityksistä huolimatta
vain moninaistuvat (”haitta” = tässä lukkoseppäkäsite). Puolet potilaista oli käynyt ennen Minnesota-hoitoa joissakin muissa hoitopaikoissa. Saadut ”avaimet”
eivät saaneet lukkoja aukeamaan. Lähes kaikkien sekä potilaiden (93,4 %; n=166)
että läheisten (94,3 %; n=123) mielestä Minnesota-hoito oli hyvätasoista. Kahdeksan kymmenestä oli jopa sitä mieltä, että se oli huipputasoa. Ilmeisesti oli
löydetty sellaisia avaimia, joilla ”haitat” pystyttiin poistamaan (P: D20, I20; L:
I20).
Kiitosta tuen antajille
”Vaimoni osuus toipumiseeni on hyvin merkittävä.” (P/aviomies/4)
Lainauksen aviomies arvostaa vaimonsa tukea omassa toipumisessaan. Potilailla
ja läheisillä oli vastattavana avoimet kohdat, joissa kysyttiin muita toipumista ja
raittiina pysymistä tukeneita tekijöitä. Kysymykseen vastasi 121 potilasta ja 66
läheistä. Avointen vastausten sisältöjä erittelemällä ja avainsanojen sävyjä ”kuun224

telemalla” voitiin tiivistää sekä potilaille että läheisille neljä luokkaa, joiden vaikuttavuus on taulukossa 42 (P/L: I27).

Potilaat (n=121)
A. Läheisten ja ystävien tuki

39,7 %

B. Vertaisryhmän tuki

36,4 %

C. Oman elämän hallinta (empowerment)

35,5 %

D. Muu tekijä

23,1 %

Läheiset (n=66)
A. Läheisten ja ystävien tuki

51,5 %

B. Syvällinen oppiminen

51,5 %

C. Vertaisryhmän tuki

27,3 %

D. Muu tekijä

24,2 %

Molemmat kokivat vahvimmaksi läheisten ja ystävien tuen, mutta läheiset arvostivat sitä potilaita enemmän. Potilaille vertaisryhmän tuki oli merkityksellisempi
kuin läheisille. Tarkastellaan aluksi potilaiden luokitusta.
A. Potilaiden kokema läheisten ja ystävien tuki. Toipumisen seurauksena
ihmissuhteet ja erityisesti läheissuhteet korjaantuvat (vrt. luku 7.2.16 taulukko
40), mutta tilannetta voidaan tarkastella kahdelta eri suunnalta. Hyvät läheis- ja
ihmissuhteet edistävät alkoholistin toipumista ja raittiina pysymistä. Tätä korosti
neljä kymmenestä potilaasta. Yhtenä kuvaavana esimerkkinä on edellä vaimon
rooli potilaan kuvaamana. Seuraavassa on toipuneen vaimon kuvaus:
”Aviomiehen ymmärrys sairauden luonteesta.” (P/vaimo/14)
Perheen jäsenille syntyneellä luottamuksella on hyvin tärkeä asema raittiuden
ylläpitämisessä. Hoito on antanut heille yhteisen tietopohjan potilaan kanssa ja
yhteinen kieli edesauttaa saadun opetuksen ja perustietouden soveltamista. Ennen
hoitoon lähtöä molemminpuolinen luottamus oli ehditty menettää.
B. Potilaiden kokema vertaisryhmän tuki. Reilu kolmasosaosa korosti vertaisten tukea. Vertaisryhmänä toimivat tutkimuksessa lähinnä AA-ryhmä (mainitaan 32 kertaa) ja jatkohoitoryhmä (mainitaan 12 kertaa).
”Hyvät
ystävät,
(P/N/Blondi/44)

toiset

Minnesota-hoidon

käyneet,

AA-ryhmä.”

Entisten potilastovereiden ja AA:n merkitys on tärkeä, koska tällöin voidaan käyttää yhteisesti ymmärrettyä kieltä. Toisaalta AA:sta voi tulla väline toisten alkoho225

listien auttamisessa. Kun autan toisia, autan itseäni. Hoitoon lähtiessään monikaan
ei uskonut, että millään muulla perheellä voi olla niin vaikeaa kuin ”juuri meillä”.
Vertaistuki auttaa tässä sekä potilaita että myös läheisiä uskomaan yhteiseen selviytymiseensä.
C. Potilaiden kokema oman elämän hallinta. Reilu kolmasosa korosti raittiuden mukanaan tuomia positiivisia muutoksia, jotka ylläpitivät ja tukivat raittiutta. Tämä lieneekin toipumisen vankin tuntomerkki.
”Uusi mielekäs elämä, valoisa, luottavainen elämän asenne.” (P/M/221)
Jälleen on kyseessä saman ilmiön kaksi eri puolta: raittius eheyttää ja eheytyminen pitää yllä raittiutta. Itse asiassa tämä lienee potilaiden kohdalla yksilötasolla
tärkein tekijä. Potilas huomaa, että hän saa asiat hoidettua ja ”luistamaan” todella
hyvin ilman viinaa.
D. Potilaiden kokema muu tuki. Kolme potilasta korosti harrastusten merkitystä ja yhdeksän työn merkitystä. Tähän luokkaan sijoitettiin lisäksi kuuden
potilaan esittämä oman hengellisen vakaumuksen merkitys raittiuden vahvistajana.
”Todellinen korkein voima, raittiit veljet ja ystävät.” (P/M/26)
Päihteen tilalle oli tullut jotain muuta, joka antoi elämään uutta, mielekkäämpää
sisältöä. Päihteet käperryttävät ihmisen omaan soppeensa. Avoin hengellisyys
palauttaa ja avaa myös uusia ihmiskontakteja.
Myös läheisillä oli useita kanavia, jotka he kokivat omaa toipumistaan vahvistaviksi ja ylläpitäviksi tekijöiksi.
A. Läheisten kokema muiden läheisten ja ystävien tuki. Puolet läheisistä
korosti muiden läheisten ja ystävien tukea (vrt. luku 7.2.16 taulukko 40). Avainsanoina läheisillä olivat perhe, lapset, läheiset, ystävät, aviopuoliso jne.
”Huomaan miten helpottuneita lapset on isän raitistumisesta, miehen iäkäs
äiti on iloinnut ja kannustanut meitä.” (L/Katkera/vaimo/63)
Esimerkki osoittaa, että läheisten kokeman tuen ei tarvitse olla suoraa tukea, vaan
usein se on ilon kokemista muiden läheisten kokemasta ilosta. Ratkaisevaa on
tietysti juovan raitistuminen. Mielestäni tässä korostuu alkoholistien läheisten
uhrautuvuus. Jälleen kerran oma ilo ei ole niin merkitsevää kuin, että lähimmillä
läheisillä on vihdoinkin hyvä olla.
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B: Läheisten kokema syvällinen oppiminen. Läheisten on syytä kiittää
myös itseään. Toista luokkaa voidaan kuvata syvällisenä oppimisena, jota puolet
läheisistä piti merkittävänä.
”Ymmärrys, että kyseessä on sairaus, sairaudesta voi tervehtyä, ymmärrys
alkoholismista, minun ei tarvitse toistaa virheitä.” (L/Poika/501)
Lainaus korostaa hoidossa saadun tiedon vapauttavaa merkitystä. Tässä on hyvä
pysähtyä miettimään vuoden kestävän Minnesota-hoitomallin merkitystä alkoholistin läheisille. Uskallan tutkijana olettaa, että monille läheisille tuleva elämä on
seesteisempi kuin pelkän alkoholistin varjossa elämisestä olisi seurannut.
C. Läheisten kokema vertaisryhmän tuki. Runsaalle neljäsosalle läheisistä
vertaisryhmä oli merkityksellinen. Vertaisryhminä mainittiin lähinnä AL-Anon
(10 kertaa) ja jatkohoitoryhmä (kahdeksan kertaa).
”Jatkohoitoryhmän jäsenten tapaaminen, yhteinen asia tuonut uusia ystäviä.” (L/Vaimo/12)
Aivan ilmeisesti kaikkien vertaisryhmien yhteinen kieli on myös läheisille tärkeä
tukea antava tekijä. Vaikka tämän ryhmän osuus on suhteellisen pieni, osoittaa se
sen, että jos ei ole kenelle puhua, eikä ole ketään, joilla olisi samoja kokemuksia,
elämänkokemusten jauhaminen vain omassa mielessään olisi ollut paljon raskaampaa.
D. Läheisten kokema muu tuki. Neljäsosalla läheisistä oli yksilöllisiä tekijöitä. Muutamilla painottui hengellinen tuki, jossa apuna olivat uskon ystävät,
oma seurakunta ja oma vakaumus. Näitä läheisten vastauksia, vaikka ne ovat
yksilötasolla tärkeitä, en analysoi tässä tutkimuksessa tarkemmin.
Empiirinen aineisto huipentui hoidossa olleiden itsensä kokemien ja tärkeinä
pitämien Minnesota-hoidon tarjoamien toipumisavaimien tiivistämiseen.
Potilaiden ja läheisten omat tärkeimmät toipumisavaimen
avaintekijät
Potilaita pyydettiin nimeämään viisi sellaista Minnesota-hoidon keskeistä tekijää,
jotka avasivat heille toipumiseen johtavan oven ja tien parempaan elämään. Myös
läheisiä pyydettiin nimeämään viisi tekijää, jotka auttoivat heitä toipumaan läheisriippuvuudesta ja suhtautumaan tasapainoisesti alkoholiongelmaan. Nämä tekijät
ovat potilaiden ja läheisten omat avaintekijät. Heitä pyydettiin lisäksi panemaan
ne tärkeysjärjestykseen, jos se suinkin oli mahdollista. (P/L: Osio J.)
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Enemmistö vastaajista käytti hyväkseen kyselylomakkeeseen viittä valmiiksi
vedettyä riviä merkiten kullekin riville yhden tekijän joko numeroin, ranskalaisin
viivoin tai vain allekkain luettelona. Muutamissa lomakkeissa oli lyhyt kertomus,
johon avaintekijät sisältyivät. Numeroimattomat vastaukset tutkija numeroi lomakkeeseen kirjoitetussa järjestyksessä. Kaikilla vastaajilla ei ollut viittä tekijää.
Vastauksista tiivistettiin sekä potilaille että läheisille seitsemän avaintekijäluokkaa: Hoitopaikka-, tieto-, muutos-, läheis-, vertais-, jatkohoito ja hengellinen
tekijä. Näistä avaintekijäluokista (lyhyesti ”luokista”) etsin potilaiden ja läheisten
yleisavaimen. Näiden luokkien muodostamasta kokonaisuudesta määrittelin Minnesota-hoidolle yleisavaimen. Käytän luokista jatkossa akronyymejä HOTE, TITE, MUTE, LÄTE, VETE, JATE ja HETE.
Avaintekijäluokkien muodostamisessa oli käytävä tarkkaa rajankäyntiä. Esimerkiksi terapeutit kuuluvat tässä tutkimuksessa hoitopaikkatekijään. Toipuneina
alkoholisteina heidät voitaisiin lukea myös vertaistekijään. Toipuneet terapeutit
ovat kuitenkin hoitopaikan kantava perusresurssi, joten heidät on syytä irrottaa
vertaistekijästä. Toisaalta terapeuttien rooli kestää vain 4–5 viikkoa, mutta jatkohoidossa viikoittaisiksi vertaisiksi tulee entisiä ja uusia hoidossa olleita. Vertaisia
monet saivat myös AA-ryhmistä. Toinen rajankäynti oli vertaistekijän ja jatkohoidon välillä. Jatkohoidossa mukana olevat ovat vertaistukijoita, mutta on syytä
nostaa Minnesota-hoidon organisoima jatkohoito omaksi luokakseen, koska se on
hoitopaikan ehkä tärkein, vaikka ei näkyvin, hoidon osa-alue. Avaintekijäehdotuksissa saattoi olla useampia tulkintoja. Tutkijan oli ”kuunneltava tarkasti tekstin
viestiä” ja lukea vastaajan lomaketta laajemmin. Yleisavaimen ”seitsemän avaintekijäluokkaa” muodostavat Minnesota-hoitoa kuvaavan loogisen jatkumon.
1.
2.
3.

4.

Ensin tarvitaan hoitosuunnitelma, jonka keskeiset tekijät tiivistyvät hoitopaikkatekijäksi (HOTE).
Hoito painottaa tärkeää päihde- ja läheisriippuvuuteen liittyvää tietoa, josta
muodostuu tietotekijä (TITE).
Näiden tekijöiden avulla käynnistyy toipumisprosessin keskeinen muutostekijä (MUTE), joka kuvaa potilaiden ja läheisten kokemia muutoksia omassa
ajattelussaan ja tunne-elämässään.
Läheistekijä (LÄTE), vertaistekijä (VETE) ja jatkohoitotekijät (JATE) toimivat muutosprosessia ylläpitävinä käyttövoimina, joita joillakin tukee hengellinen tekijä (HETE).

Näistä avaintekijöistä tiivistetään lopuksi Minnesota-hoitoa kuvaava potilaiden ja
läheisten yhteinen yleisavaimen käsitekartta (Luku 7.3.6 kuvio 35).
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Potilaiden yleisavain
Esittelen seuraavassa muutamin havainnollistuksin potilaiden itse kuvaamia
avaintekijöitä ja niiden luokittelua edellä oleviin luokkiin. Esimerkit ovat suoria
lainauksia vastauslomakkeista. Tärkeät avainsanat olen itse korostanut kursiivilla.
Mukana on vastaushetken täysin alkoholittoman ajan pituus, jota nimitän tässä
yhteydessä raittiudeksi. Esimerkit ovat tyypillisiä, ja niistä näkyy avaintekijöiden
määrän vaihtelu.
P/M/Klärkki/85, raittiutta 1 vuosi 10 kuukautta: 1. Tieto alkoholismista. 2.
Rehellisyys itselle ja muille. 3. Ryhmäterapia. 4. Läheisviikonloppu. 5. Jatkohoito.
Jako avaintekijöihin oli helppo tehdä: 1=TITE, 2=MUTE, 3=VETE, 4=LÄTE
ja 5=JATE.
P/N/38, raittiutta 2 vuotta 5 kuukautta: 1. Sairauskäsitys. 2. Terapeuttien
omakohtaiset kokemukset. 3. AA:n mukainen toipumisohjelma ja jälkihoito. 4.
Läheisviikonloppu. 5. Lämmin, kodinomainen tunnelma, saumaton ”paketti”.
Jako oli melko helppo: 1=TITE, 2=HOTE, 3=JATE, 4=LÄTE, 5=HOTE.
Kolmannessa tekijässä on viittaus myös hoitopaikan hoito-ohjelman AAfilosofiseen pohjaan, joten valintana voisi olla myös HOTE. Koska hoitopaikkaan
liittyy jo kaksi muuta avaintekijää, painotetaan tässä jatkohoitoa eli jälkihoitoa
kuten monet sitä nimittävät.
P/N/14, raittiutta 6 vuotta 4,5 kuukautta: 1. Tieto alkoholismisairaudesta. 2.
Läheisen mukana olo. 3. Nöyryyden ja rehellisyyden oppiminen. 4. Hengellinen
toipumisohjelma. 5. Kiitollisuus Jumalalle raittiista päivästä.
Jakona on 1=TITE, 2=LÄTE, 3=MUTE, 4=HOTE, 5=HETE. Neljäs avaintekijä kuvaa Minnesota-mallin ja AA-filosofian takana olevaa ohjelman hengellistä näkökulmaa sellaisena kuin se aiemmin on jo määritelty. Viides tekijä kuvaa
vastauslomakkeen ilmaisema potilaan hengellistä vakaumusta.
P/N/60, raittiutta 5 kuukautta: 1. Rehellisyyden merkityksen ymmärtäminen
kaikilla elämän alueilla. 2. Oppia elämään päivä kerrallaan. 3. Sen tajuaminen,
että alkoholismi on parantumaton sairaus. 4. Hoitopaikan ilmapiirin antama kaiken kaikkinainen tuki (toiset hoitokaverit + henkilökunta). 5. Hoito antoi työkalut
oman elämän analysointiin oikealla tavalla => itse olen tajunnut että alkoholismi
on perheen sairaus ja se on auttanut ymmärtämään läheisiä.
Jakaumana on 1=MUTE, 2=MUTE, 3=TITE, 4=HOTE, 5=MUTE. Tekijä 4
sisältää myös viittauksen vertaistukeen muodossa hoitokaverit. Tässä tapauksessa
ilmapiiri tulee aiemmin ja se korostui potilaan lomakkeesta, joten kohta luetaan
hoitopaikkatekijään. Tätä puoltaa myös se, että potilas keskeytti jatkohoitonsa ja
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hänellä oli retkahduksia sekä ensimmäisen vuoden aikana että sen jälkeen. Potilas
on esimerkki tapauksesta, jossa toimiva hoito voi alkaa kantaa hedelmää myöhemminkin.
P/N/79, raittiutta yli vuosi: 1. Tieto, että on sairaus. 2. Jatkohoito. 3. Perheviikonloppu. 4. Oppia olemaan nöyrä alkoholia kohtaan.
Jakaumana on 1=TITE, 2=JATE, 3=LÄTE, 4=MUTE. Avaintekijöitä on nyt
neljä. Potilaalle sattui jatkohoidossa yksi retkahdus 11 kuukauden kuluttua.
P/M/95, raittiutta 1vuosi 6 kuukautta: 1. Raittiin ajattelutavan omaksuminen.
2. Rohkeus hakea tukea hoitopaikasta ja kanssatoipujilta. 3. Rehellisyyden oppiminen.
Kolmen avaintekijän jakauma on muutospainotteinen 1=MUTE, 2=MUTE,
3=MUTE. Muutostekijässä 2 painottuu myös hoitopaikan ja vertaisryhmän rooli,
mutta painopiste on rohkeudessa ottaa yhteys sinne, missä on asiantuntijuutta.
P/M/218, ilman alkoholia 3 viikkoa: 1 Kun selitettiin, että holismi on sairaus.
Potilas esitti vain yhden avaintekijän TITE. Potilas oli ollut hoidossa jo vuosia sitten, mutta hänellä oli takana vain kolmen viikon juomaton kausi. ”Harva”
avain osoittaa perustiedon olevan kunnossa, mutta soveltaminen kangertelee.
Seuraavassa on potilaiden vastausten pohjalta tulkittuna potilaiden yleisavaimen avaintekijäluokkien tiivistetty kuvaus.
1.

2.

3.

4.
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Hoitopaikkatekijä sisältää potilaiden kokemuksia hoitopaikan hoito-ohjelman
vahvuuksista: hoitopaikan ulkonaiset olosuhteet, ilmapiiri ja henkilöresurssit,
joihin kuuluvat erityisesti terapeutit. Tekijä siis kertoo hoitopaikan valmiustilasta tulokselliseen päihdetyöhön.
Tietotekijä kuvaa potilaiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä keskeisestä tiedosta, jonka he katsoivat olleen tärkeää hoitoon motivoitumiselle ja toipumisprosessin käynnistymiselle. Avain sisältää päihderiippuvuuden hoidon vapauttavan tiedollisen perustan.
Muutostekijä kohdistaa huomion potilaiden kuvauksiin niistä ajattelun ja
toiminnan muutoksista, joita kriittiseen itsereflektioon perustuva oppiminen
sai heissä aikaan. Oppiminen on vapauttavaa potilaan peilatessa omia aiempia
kokemuksiaan ja kokemisiaan saamaansa merkitykselliseen tietoon.
Läheistekijä sisältää potilaiden kokemuksia läheisten tulosta hoidon piiriin
läheisviikonlopussa. Läheiskohtaamisessa toipumisprosessissaan jo edenneet
potilaat näkevät oman juovan kuvansa läheisten silmin. Samalla luodaan yhteistä kieltä yhteisen ongelman käsittelyyn.

5.

6.

7.

Vertaistekijä kuvaa hoidossa olevien ja jo aiemmin olleiden potilastovereiden
merkitystä toipumiseen. Perushoidon terapiassa potilaiden kokemuksista tulee yhteistoiminnallisesti jaettua kokemusta ja kokemista. Tähän luokkaan
kuuluvat myös AA-toverit. Tässä tekijässä toipumista tarkastellaan yhteistoiminnallisena oppimisprosessina.
Jatkohoitotekijä muodostuu potilaiden kokemuksista jatkohoidosta ja sen
merkityksestä toipumisprosessin syvetessä. Se sisältää myös potilaiden kokemuksia läheisten mukana olosta jatkohoidossa.
Hengellinen tekijä koostuu niistä potilaille tärkeistä hengellisen elämän muutoksista, joita hoidon taustateoria (esim. AA:n Korkeampi Voima) saa aikaan,
ja oman hengellisen elämän mahdolliset elpymiset.

Kaikista kyselyyn vastanneesta 173 potilaasta 132 potilasta antoi ainakin yhden
tekijän, 126 ainakin kaksi, 119 ainakin kolme, 109 ainakin neljä ja 97 viisi tekijää.
Tekijävalintoja on yhteensä 583. Taulukkoon 43 on koottu avaintekijäluokat järjestyksessä: HOTE, TITE, MUTE, LÄTE, VETE, JATE, HETE.

Avaintekijä

HOTE

TITE

MUTE

LÄTE

VETE

JATE

HETE

Yht.

1. valinta

32

57

26

6

10

1

0

132

2. valinta

25

36

34

15

10

6

0

126

3. valinta

24

17

43

9

15

10

1

119

4. valinta

19

12

37

19

6

12

4

109

5. valinta

19

4

28

14

19

10

3

97

Yleisavain

119

126

168

63

60

39

8

583

20,4%

21,6 %

28,8 %

10,8 %

10,3 %

6,7 %

1,4 %

100,0 %

%

Taulukon pystyriveiltä nähdään potilaiden avaintekijäluokkien valinnat. Esimerkiksi 32 potilasta valitsi hoitopaikkatekijä HOTEN ensimmäiseksi avaintekijäkseen, 25 toiseksi jne. Esimerkiksi hengellistä tekijää HETE ei kukaan valinnut
tärkeimmäksi tai toiseksi tärkeimmäksi avaintekijäkseen. Riveittäin havaitaan,
että esimerkiksi tietopaikkatekijä TITE oli suosituin ensimmäiseksi valinnaksi
saaden 57 valintaa. Hengellinen tekijä tulee ensimmäisen kerran valituksi vasta
kolmannessa avainvalinnassa.
Valintojen summana saadaan kooste potilaiden yleisavaimen etsimiseksi.
Muutostekijä on suurin saaden kaikkiaan 168 valintaa, tietotekijä on toiseksi suurin (126 valintaa) ja hoitopaikkatekijä kolmanneksi suurin (119 valintaa). Alimmalta riviltä näkyvät avaintekijäluokkien prosenttiosuudet (esim. HOTE: 119/583
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= 20,4%). Avaintekijät eivät ole suuruusjärjestyksessä, vaan muodostavat loogisen jatkumon (ks. luku 7.3.2). Tarkastellaan potilaiden yleisavaimen etsintää esimerkkien valossa luokka kerrallaan.
Hoitopaikkatekijä. Tekijässä korostuu hoito-ohjelman kokonaisvaltaisuus,
selkeys ja tiiviys sekä perushoidon pituuden riittävyys. Seuraavassa on ensin
muutamia suoria lainauksia ilman viittausta potilaaseen.
”Sopivan tiivis terapiaohjelma sopivalla hoitoajalla.”, ”hoidon kokonaisvaltaisuus - täysin irti arjen rutiineista”, ”sopivan mittainen perushoitojakso
itsensä avautumiselle”, ”suorasukainen asioiden käsittely”, ”hoito perustuu
todellisuusterapiaan”, ”AA:n mukainen toipumisohjelma ja jälkihoito”, ”yksilöllisten tarpeiden huomioiminen”, ”inhimillinen ote asioihin ja paranemiseen”, ”tarpeeksi pitkä jatkohoito”, ”hoidon Non Stop luonne”.
Tarkastellaan yksityiskohtaisemmin muutamia yksityisiä lainauksia.
”Lääkkeettömyys/puheterapia - itse puhumalla toipuminen.” (P/N/Blondi/44)
”Mukana oli sekä naisia että miehiä, kun itse olen mieluiten ’sekaseurassa’
kuin miesporukassa. Naisten kanssa on helppo puhua.” (P/M/Mahti/265)
Ensimmäisen lainauksen lääkeriippuvaisen esityksessä tiivistyy Minnesotahoidon luonne: kemiallinen lääke korvataan ”puhelääkkeellä”. Vuonna 2011 vastaaja ilmoitti nauttivansa 10 vuotta kestäneestä raittiudestaan, joten ”puhumalla
hoito” onnistui hänen kohdallaan. Toinen lainaus korostaa ”sekaseuraa”. Minnesota-hoito oli ilmeisen hyvin onnistunut lyhyellä ja tiiviillä terapialla hyödyntämään naisten ja miesten samanaikaisen hoidon.
Hoitopaikan ilmapiirillä oli merkittävä asema, koska siihen kiinnitti huomionsa 29 potilasta. Terapeuttien ja myös muun henkilökunnan ammattitaitoa arvostettiin, sillä heidät mainitsi 40 potilasta.
”Minnesodassa kaikki olivat kuin yhtä perhettä.” (P/M/219)
”Oma kokemus alkoholismista henkilökunnalla pakotti rehellisyyteen.”
(P/N/242)
Ensimmäisessä lainauksessa korostuu Minnesota-hoidon yhteisöllisyyden merkitys. Toisen lainauksen potilaan kokemus on merkityksellinen; toipunut terapeutti
erottaa potilaan valehtelun ja selittelyn.
Tietotekijä. Tietotekijä sisältää sen päihderiippuvuuteen liittyvän tietoperustan, jonka Minnesota-hoito katsoo olevan välttämätön toipumisprosessin käynnis232

tymiselle. Tieto oli selkeästi tärkein ensimmäiseksi valinnaksi ja hienokseltaan
vielä toiseksikin, mutta sen jälkeen se nopeasti hiipuu. Tämä olikin odotettua,
sillä tiedolla on toipumisen kannalta ratkaiseva merkitys heti hoidon alussa.
Yleisavaimessa tekijän tiheys on toiseksi suurin. Ratkaiseva avainsana oli sairaus, johon viitattiin 73 kertaa ja jotka voitiin tiivistää kolmeksi eri muodoksi: pelkkänä sanana sairaus ja selkeämmin ilmauksina ”alkoholismi on sairaus” ja vielä
syvällisimmin ilmauksena ”tieto siitä, että alkoholismi on sairaus”. Seuraavissa
lainauksissa korostuu aina jokin uusi näkökulma.
”Alkoholismi on sairaus, ei kenenkään syy.” (P/M/70)
”Tieto siitä, että alkoholismi on sairautta, ei selkärangattomuutta.” (P/M/
253)
”Sairauskäsite => en ollut psyykkisesti sairas.” (P/N/210)
Lainauksista heijastuu uuden tiedon vapauttava merkitys. Koetaan tärkeäksi hoidossa sovelletun Minnesota-mallin aksiooma M3: Alkoholismi ei ole kenenkään
syy (Luku 4.3). Itseä ei tarvinnut enää pitää selkärangattomana. Kolmannen lainauksen naispotilas sai vapauttavan tunteen sairaustiedosta, koska hänen alkoholismia oli aiemmin hoidettu mielenterveydellisin menetelmin ja lääkkein. Tarkastellaan vielä paria esimerkkiä.
”Kohtuukäyttö ei ole mahdollista.” (P/M/104)
”Tieto alkoholin + lääkkeiden vaikutuksesta kroppaan; ei tietoa katkolla eikä
muissa paikoissa.” (P/M/69)
Ensimmäisessä lainauksessa korostuu kohtuukäytön mahdottomuus. Kohtuukäyttöön pyrkiminenhän on tyypillinen alkoholistille annettu ohje. Lääkkeisiin ja
lääkkeettömyyteen viittasi kuusi potilasta, joilla kaikilla oli ollut sekä alkoholiettä lääkeriippuvuus. Toisen lainauksen potilas oli kokenut, että muissa hänen
käymissään hoidoissa ei ollut huomioitu lääkkeiden vaarallisuutta.
Tiivistäen lainauksista näkyy sairauskäsitteeseen pohjautuvan tiedon vapauttava vaikutus ja merkityksellinen oppiminen.
Muutostekijä. Muutostekijä on tekijöistä tasaisin ja saavuttaa huippunsa
kolmantena valintana ja säilyykin sitten vahvimpana loppuun asti. Yleisavaimessa
sen tiheys on suurin. Tämä olikin odotettua siksi, että kun toisessa avaintekijäluokassa painottuu tieto, kolmannesta luokasta alkaen korostuu tiedon henkilökohtaisen soveltamisen vaikutus. Tarvitaan omaa halua soveltaa tietoa toipumisen käynnistymiseen, jatkumiseen ja yhä syvällisempään oppimiseen.
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Yksi muutosta kuvaava avainsana oli rehellisyys, jota 35 potilasta korosti.
Toinen avainsana oli nöyryys, joka mainittiin joko yksin tai yhdessä rehellisyyden
kanssa. Nöyryyttä korosti 18 potilasta. Seuraavassa lainaus on kuvaava:
”Rehellisyys itselle, nöyryys, vastuun ottaminen itsestä.” (P/M/221)
Lainauksesta näkyy myös Minnesota-hoidon painottama potilaan oma vastuu
omasta toipumisesta. Yksi Minnesota-mallin ja AA-ryhmien perusajatus on eläminen ”päivä kerrallaan”. Ajatuksen nosti esiin 20 potilasta.
”Päivä kerrallaan ajatuksen sisäistäminen.” (P/M/DipsomaniusOlke/107)
Päivä kerrallaan ajatuksen voisi oudompi tulkita kyvyttömyydeksi olla juomatta
kauemman aikaa. Ajatus kuvaa elämäntapaa, jossa raittiudessa ei urakoida, vaan
nautitaan siitä päivä kerrallaan. Seuraavissa lainauksissa näkökulma vaihtuu.
”Tajuta oma tila ja se mielettömyys missä oli juovana aikana elänyt.”
(P/N/Päkä/87)
Lainauksesta näkyy oppiminen, josta juovana aikana ei pystytä edes kuvittelemaan. Seuraavassa korostuu yksi Minnesota-hoidon muutosvaatimus:
”Oppia rakastamaan ja
(P/M/Itsensä löytänyt/241)

hyväksymään

itsensä

myös

puutteineen.”

On opittava hyväksymään itsensä ja rakastamaan terveellä tavalla itseään. Tiivistetään muutostekijä lainaukseen, joka hyvin kuvaa monipuolisesti oppimisen
luomaa muutosta:
”Se sai minut ymmärtämään, että en ole itse aiheuttanut sairauttani eikä kysymys olekaan siinä että ’oppisin’ kyllä juomaan kuten muut. Alkoholi vaikuttaa minuun eri tavalla, sietokyky kasvoi nopeasti, en rauhoittunut vaan ahdistuin enkä voinut hallita elämääni.” (P/M/40)
Potilas oli selvästi omaksunut Minnesota-hoidon perusopetukset. Hän ei ollut
vastuussa sairastumisestaan eikä hän kyennyt enää kohtuukäyttöön. Lainauksessa
tiivistyy tyypillinen syvälle alkoholismiin vaipuneen kokemus: ahdistus ja kyvyttömyys hallita omaa elämää.
Läheistekijä. Läheistekijän osuus on neljänneksi suurin avaintekijä. Tämäkin
oli odotettua siksi, että vasta kun oma toipuminen käynnistyy ja kirkastuu, potilas
kykenee ottamaan huomioon myös läheisensä. On muistettava, että etsittiin toi-
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pumisen avaavia tekijöitä. Avainsanaan läheinen viitattiin 57 kertaa. Seuraavassa
on pari kuvaavaa lainausta:
”Nähdä asiat myös läheisten silmin ja ymmärtää niiden hätä.” (P/N/Päkä/87)
”Kamaloka (=kiirastuli) – läheisviikonlopussa.” (P/N/Haavoittunut enkeli/80)
On tärkeää oppia näkemään itsensä läheisten silmin. Ilmaus kiirastuli kuvaa hyvin
läheisviikonlopun puhdistavaa vaikutusta.
Seuraavassa lainauksessa paljastuu, kuinka vaikuttavaa ja tuloksellista on
samanaikaisesti saatava hoito, jonka avulla perheet ja läheissuhteet tervehtyvät.
”Läheisten mukaan otto, ilman syvällistä ymmärrystä elämä yhdessä olisi
vaikeaa jopa mahdotonta.” (P/N/251)
Tiivistetään vielä yhden lainauksen avulla läheistekijän merkitys toipumisessa.
”Nuorin poikani 37v. sanoi on se kummallista kun isä on voimakas tyyppi
menee vaikka läpi ’harmaan kiven’, ettei hän voi viinasta luopua. Saatuaan
tietää että se on sairaus ’arvostus’ isää kohtaa muuttui HETI. Niin tärkeää on
se tieto myös omaisille.” (P/M/223)
Läheisten tiivis mukaantulo Minnesota-hoidon tapaan täytti ilmeisen hyvin hoidon sille asettamat tavoitteet. Lainauksista näkyy erityisesti kohtaamisen pitkäaikaisvaikutus.
Vertaistekijä. Hoidossa vertaisryhmän tuki on erikoisen tärkeällä paikalla,
mutta tehokasta se on vasta silloin, kun vertaisryhmään osallistujilla on yhteinen
perustietous ja yhteinen kieli. Vertaisryhmän muodostivat lähinnä potilastoverit.
AA-ryhmä mainittiin 12 kertaa. Seuraavassa on muutamia kuvaavia esimerkkejä.
”Vertaisryhmä ja ystävät, jotka sieltä sain loppuelämäkseni.” (P/N/251)
”Hoito auttoi minut AA-ohjelman alkuun.” (P/M/40)
Vertaisista voi tulla jopa loppuelämän kestäviä ystäviä. Toisen lainauksen potilas
vei läpi jatkohoidon, mutta jatkoi AA:n vertaisohjelman parissa.
Jatkohoitotekijä. Jatkohoidon merkitys yleisavaimen loppupuolella on luonnollista ja myös odotettua, koska ennen sitä on täytynyt oppia paljon. Jatkohoidon
avulla toipuminen on mahdollista viedä päätökseen yhdessä läheisten ja vertaisten
kanssa ja päästä elämään arkea raittiina. Seuraavat lainaukset kuvaavat osuvasti ja
terävästi sen merkitystä.
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”Jatkohoito, ilman sitä raittius olisi ollut todella tiukalla.” (P/N/Blondi /44)
”Jatkohoito, ei tarvinnut jäädä tyhjän päälle perushoidon jälkeen.” (P/M/
Äijä Nuuskakairasta/56)
Erityisesti toisesta lainauksesta näkyy yksi perustotuus: lyhyehkö neljä viikkoa
kestävä perushoito on raitistumiselle välttämätön, mutta ei riittävä. Perushoito
avaa toipumiseen johtavan tien. Jatkohoito mahdollistaa raitistumisen, kuten ensimmäisen lainauksen potilas toteaa.
Hengellinen tekijä. Viimeisenä ja pienimpänä on yleisavaimen hengellinen
tekijä. Vaikka siinä oli vain kahdeksan valintaa, potilaiden esittämät kuvaukset
osoittivat sen syvän merkityksen vastaajalle itselleen.
”Uskoni Korkeampaan Voimaan vahvistunut.” (P/M/40)
”Kiitollisuus Jumalalle raittiista päivästä.” (P/N/14)
Lainaukset heijastavat luottamusta sekä korkeampaan että Korkeimpaan Voimaan.
Ilmeisesti vahvankin hengellisen vakaumuksen omaavat alkoholistit pystyivät
hoitamaan ristiriidoitta alkoholismisairautensa Minnesota-hoidossa.
Potilaiden yleisavain muodostaa luontevan jatkumon. Toimivalla ohjelmalla
varustettu toipuneiden alkoholistien vetämä hoitopaikka jakaa tietoa ja kokemusta
avaten näkemään menneen uudessa valossa. Vapauttava muutos käynnistyy, läheiset tulevat rinnalle mukaan ja vertaisten merkitys kasvaa. Jatkohoito mahdollistaa
pääsyn tavoitteeseen. Tien voivat yhdessä kulkea ateistit, agnostikot ja vahvan
hengellisen vakaumuksen omaavat. Hoidon toimivaa luonnetta kuvaa se, että
enemmistö potilaista pystyi jäsentäen käymään läpi jopa monia vuosia aiemmin
tapahtuneen hoitoprosessinsa.
Läheisten yleisavain
Läheisten avaimet on käsitelty samalla tavalla kuin potilaiden. Seuraavissa esimerkeissä kolme ensimmäistä ja viimeinen läheinen on vastaavien potilasesimerkkien läheinen, joten on helppo verrata, miten potilas ja läheinen arvottavat avaintekijöitään.
L/Avovaimo/85: 1. Kaikki info ja tieto mitä sai henkilökunnalta, muilta alkoholisteilta, (omaisilta) läheisiltä. 2. Tieto alkoholismista ja lääkkeistä. 3. Se että
ystäväni ja minä pystymme yhdessä puhumaan näistä asioista ja tiedämme molemmat mistä puhumme. 4. Rehellisyys. 5. Luottaminen.
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Jakauma on tieto- ja muutospainotteinen: 1=TITE, 2=TITE, 3=MUTE,
4=MUTE, 5=MUTE. Ensimmäisessä tekijässä on viittausta myös vertaisten rooliin.
L/Sisar/38: 1. Läheisviikonloppuna saatu tieto oli valtava, se auttoi todella
paljon. 2. Hoitajien tiedot olivat omia eikä kirjoista luettua. 3. Kuulin että toipuneita on paljon hoidon jälkeen. 4. Oli tärkeää, että siellä ollaan omasta tahdosta.
Opin että jokainen elää omaa elämäänsä eikä ketään voi pakottaa paranemaan. 5.
Näki kuinka muiden omaiset kärsivät ja että on suuri mahdollisuus ettei heidän
enää tarvitse kärsiä.
Jakaumana on 1=TITE, 2=HOTE, 3=HOTE, 4=MUTE, 5=VETE.
L/aviomies/14: 1. Sain hyvin täsmällistä tietoa sairaudesta nimeltä alkoholismi. 2. Mukana oleminen jälkihoidossa. 3. Henkilökunnan lämminhenkinen
suhtautuminen, aito välittäminen. 4. Tunsi olevansa vapaa soittamaan milloin
tahansa ja saavansa apua. 5. Minua kehotettiin perehtymään asiaan liittyvään
kirjallisuuteen, sitä teinkin hyvin perusteellisesti.
Jakaumana on 1=TITE, 2=JATE, 3=HOTE, 4=HOTE, 5=MUTE. Tekijän 5
voisi tulkita myös tietotekijäksi, mutta aivan hyvin se voidaan tulkita myös saadusta tiedosta seuraavaksi muutostekijäksi.
L/tytär/75: 1. Monipuolinen tieto asiasta. 2. Oman tuskan ja pahanolon purkaminen. 3. Avoin suhde toipuvaan läheiseen. 4. Jatkohoito. 5. Realistinen ajattelu
tulevaisuudesta päivä kerrallaan.
Jakaumana on 1=TITE, 2=LÄTE, 3=MUTE, 4=JATE, 5=MUTE.
L/äiti/83: 1. Tieto alkoholismista + lääkkeistä, päihderiippuvuudesta. 2. Tieto
läheisriippuvuudesta ja sen työstämisestä. 3. Asioiden rehellinen käsittely kaunistelamatta. 4. Oman asenteen muuttaminen hyväksymään tosiasiat. 5. Kokemukset,
joihin pystyi samaistumaan.
Jakaumana on 1=TITE, 2=TITE, 3=HOTE, 4=MUTE, 5=VETE.
L/veli/95: 1. Tieto-faktat. 2. Alkoholismi on sairaus. 3. Alkoholisti ei voi mitään juomiselleen YKSIN. 4. Hoidossa alkoholisti pakotetaan kohtaamaan/myöntämään ongelmansa.
Jakauma on tietopainotteinen 1, 2, 3 = TITE, 4=HOTE.
Seuraavassa ovat läheisten avaintekijöiden luonnehdinnat:
1.

Hoitopaikkatekijässä läheiset arvottavat hoitopaikan hoito-ohjelman rakennetta ja johtavia periaatteita: hoitopaikan ulkonaiset olosuhteet, ilmapiiri ja
henkilöresurssit, joihin kuuluvat terapeutit (erityisesti päihdeperheterapeutti).
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

Tietotekijä kuvaa läheisten näkemyksiä ja kokemuksia siitä alkoholismiin ja
läheisriippuvuuteen liittyvästä keskeisestä tiedosta, jota he pitivät tärkeänä
omalle hoitoon motivoitumiselleen ja toipumisprosessin käynnistymiselle.
Tekijään sisältyy läheisriippuvuuden hoidon vapauttava tiedollinen terapia.
Muutostekijä kääntää huomion läheisten omiin kuvauksiin niistä ajattelun ja
toiminnan muutoksista, joita kriittiseen itsereflektioon perustuva vapauttava
oppiminen saa heissä aikaan.
Läheistekijässä läheiset kertovat läheisviikonlopun keskeisen merkityksen
omalle toipumiselleen. Painopiste on läheiskohtaamisessa, joka on usein läheiselle itselleen voimakkaiden tunteiden purkamisen hetki. Tekijässä näkyy
läheisten ja potilaiden yhteinen kieli yhteisen ongelman käsittelyyn.
Vertaistekijä sisältää läheisten kokemuksien jaon läheisviikonlopussa olleiden
muiden läheisten kanssa. Tähän avaintekijään kuuluvat myös läheisille tarkoitettu Al-Anon. Tekijässä korostuu läheisten yhteistoiminnallinen oppiminen.
Jatkohoitotekijässä läheiset kuvaavat jatkohoidon merkitystä omasta läheisriippuvuudesta toipumiselle ja myös potilaan toipumiselle.
Hengellinen tekijä koostuu niistä läheisille merkityksellisistä hengellisen
elämän muutoksista, joita hoidon taustateoria (esim. Al-Anonin Korkeampi
Voima) läheisissä on saanut aikaan. Joillekuille läheisille tämä kohta merkitsi
jotain täysin uutta, joillekin entisen vakaumuksen syvenemistä.

Kaikista 125 vastanneesta läheisestä 88 läheistä esitti ainakin yhden avaintekijän,
85 vähintään kaksi, 82 vähintään kolme, 71 vähintään neljä ja 61 viisi avaintekijää. Taulukkoon 44 on jälleen koottu avaintekijäluokat potilaiden tapaan järjestyksessä HOTE, TITE, MUTE, LÄTE, VETE, JATE, HETE.

Avaintekijäluokat

HOTE

TITE

MUTE

LÄTE

VETE

JATE

HETE

1. valinnaksi

9

53

14

9

3

0

0

Yht.
88

2. valinnaksi

10

34

16

13

8

4

0

85

3. valinnaksi

15

20

22

6

9

9

1

82

4. valinnaksi

11

6

26

8

9

11

0

71

5. valinnaksi

13

6

30

1

8

3

0

61

Yleisavain

58

119

108

37

37

27

1

387

15,0 %

30,7 %

27,9 %

9,6 %

9,6 %

7,0 %

0,2 %

100,0 %

%

Läheisten yleisavain on potilaiden yleisavaimen kaltainen (Taulukko 43), mutta
muutama selvä ero on nähtävissä. Läheisillä painottuu potilaita vahvemmin tieto238

tekijä (30,7 % vs. 21,6 %), hoitopaikkatekijän merkitys on vähäisempi (15,0 %
vs. 20,4 %). Erot ovat ymmärrettäviä. Läheisten läheisviikonlopussa saama tieto
alkoholismista ja läheisriippuvuudesta oli monille todella uutta ja mieliin painuvaa. Sen sijaan potilaat olivat jo useamman viikon aikana ”tottuneet” uuteen tietoon ja sen merkitykseen. Toisaalta potilaat asuvat hoitopaikassa muutaman viikon, läheiset vain käyvät siellä.
Tarkastellaan läheisten yleisavainta esimerkkien valossa avaintekijä kerrallaan.
Hoitopaikkatekijä. Läheiset nostivat hoitopaikan vahvuudeksi päihde- ja läheisriippuvuudestaan toipuneiden työntekijöiden ja erityisesti terapeuttien ammattitaidon. Heihin viitattiin 17 kertaa.
”Hoitajien tiedot olivat omia eikä kirjoista luettua.” (L/sisar/38)
”Henkilökunnan erityisesti päihdeterapeuttien nöyryys, pyyteettömyys työhön.” (L/Onnellinen/ex-avovaimo/35)
Läheisten luottamus nousee terapeuttien omasta kokemuksesta ja nöyrästä ja pyyteettömästä toiminnasta. Erilaisista empatioista heillä on jo varmasti kokemusta
muualta, mutta hoidosta saatu aito ymmärrys lienee ainutlaatuista.
Hoitopaikan lämpimään ja kotoiseen ilmapiiriin viitattiin 10 kertaa.
”Otetaan erittäin ihanasti vastaan (halataan).” (L/vaimo/31)
”Henkilökunnan
(L/aviomies/14)

lämminhenkinen

suhtautuminen,

aito

välittäminen.”

Sekä potilailla että läheisillä painottui hoidon lämmin ilmapiiri. Tällainen yhteinen kokemus luo potilaiden ja läheisten välille yhteistä kieltä ja osaltaan helpottaa
yhteistä jatkohoitoon hakeutumisessa.
Tietotekijä. Tiedon merkitys oli läheisille vahvin. Potilaiden tapaan korostuivat avainsanana sairaus (viittauksia 51) ja sanapari tieto/info (viittauksia 38).
Tämä näkyy hyvin seuraavasta lainauksesta:
”Lapualla saamani tieto alkoholismista on kaiken pohja, eli ymmärsin mistä
tässä touhussa on yleensä kysymys, miksi siellä oltiin ja mihin se johtaa.”
(L/vaimo/32)
Lainaus osuu naulankantaan: tieto luo perustan jolle rakentaa. Jotkut kuvasivat
suoraan tai välillisesti tiedon merkitystä läheisriippuvuudesta toipumisessa.
”Läheisriippuvat vain auttavat juomista.” (L/vaimo/12)
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Lainauksen vaimo kertoo yleisemmästä läheisten roolista toimia juomisen mahdollistajana. Läheiset viittasivat myös samoihin tiedollisiin elementteihin kuin
potilaatkin. Niinpä läheiset kokivat kuivan humalan merkityksen tärkeäksi, samoin tiettyjen lääkkeiden vaarallisuuden ja täysraittiuden välttämättömyyden.
Lääkkeisiin viitatattiin 11 kertaa ja täysraittiuteen kuusi kertaa.
”Kuivahumalan ymmärtäminen.” (L/avovaimo/99)
”Toipumisen edellytys on täydellinen raittius ja kieltäytyminen myös monista
lääkkeistä.” (L/Tupu/vaimo/94)
”Erottaa käsitteet: olla raitis ja olla kuivilla.” (L/äiti/ 46)
Viimeisessä lainauksessa on syvällinen totuus: kuivilla olo ei ole raittiutta. Hyvin
merkityksellistä monille läheisille oli vapautuminen siitä, että heidän ei tarvitse
tuntea syyllisyyttä alkoholistin juomisesta (10 viittausta). Vapauttavaa oli myös
se, että muitakaan ei tarvitse syyttää, ei edes juovaa alkoholistia (viisi viittausta).
”Kyse sairaudesta/ ehdoton raittius hoitona. Hän ei tee tahallaan pahaa läheisilleen. Alkoholin aiheuttamat ongelmat: masennus, unettomuus ym. Ymmärrän läheistäni paremmin - yksin sekin auttaa omassa toipumisessani.
KUKAAN EI OLE SYYLLINEN!” (L/Pirtu/vaimo/98)
Lainauksessa on kattava kuvaus alkoholismin sairausluonteesta ja Minnesotamallin aksiooman M3 omaksumisesta: Alkoholismi ei ole kenenkään syytä.
Muutostekijä. Avaimen muutostekijä on molemmilla yhtä merkityksellinen
(27,9 % vs. 28,8 %). Se oli potilaiden vahvin tekijä, ja vahva se on myös läheisillä. Avaintekijässä painottuu lähinnä muutos toipuvan alkoholistin käyttäytymisessä, mikä sai aikaan muutoksia myös läheisen käyttäytymisessä ja asenteissa. Tärkeiksi koettiin avoin ja rehellinen asioista puhuminen. Sana rehellisyys esiintyi 17
kertaa, avoimuus 11 kertaa ja luottamus neljä kertaa.
”Alkoholismi on sairaus, johon kuuluu myös itsekkyys, kieroilu valehtelu, salailu. Nyt tilalla on rehellisyys ja avoimuus.” (L/vaimo/74)
Lainauksen analyyttinen esitys tiivistää tyypillisen läheisten kokeman perustotuuden: juova alkoholisti valehtelee ja salailee, toipunut pyrkii rehellisyyteen ja
avoimuuteen. Tällainen muutos vaikuttaa varmasti läheiseen.
Läheiset kokevat vapauttavia muutoksia myös itsessään. Monille läheisille oli
tärkeää oppia elämään päivän kerrallaan (viittauksia yhdeksän).
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”Hyväksymään sen elämän mitä se on ollut ja nyt elät päivä kerrallaan.”
(L/vaimo/108)
”Se että ystäväni ja minä pystymme yhdessä puhumaan näistä asioista ja tiedämme mitä puhumme.” (L/avovaimo/85)
Viimeinen lainaus korostaa hoidon tavoittelemaa tärkeää tavoitetta: läheisen ja
potilaan yhteisen kielen merkitystä. Seuraavat lainaukset painottavat jälleen uusia
muutosnäkökulmia ja oivalluksia.
”Halu kertoa hoitopaikasta toisille taustana oma positiivinen kokemus.”
(L/Vesimies-63/vaimo/86)
”Puolisoni elämänilon palaaminen.” (L/vaimo/70)
”Rakastaa saa, vaan ei holhota.” (L/Murmeli/äiti/62)
Tunne-elämän eheytyminen palauttaa elämänhalun, luottamuksen ja halun kertoa
toisillekin hoidosta. Toisaalta jo toipuvan alkoholistin ilon palaaminen on hyvin
hoitavaa läheisille. Kolmas lainaus ilmaisee hyvin yhden läheisriippuvuudesta
toipumisen ytimen: On vapauduttava sairaasta suhteesta (esim. holhoamisesta)
alkoholistin sairauteen, mutta alkoholistia tulee rakastaa ihmisenä.
Läheistekijä. Läheisille ja potilaille läheisten mukaantulo hoitoon oli yhtä
merkityksellinen (9,6 % vs. 10,8 %).
”Läheisviikonloppu
(L/vaimo/68)

kokonaisuudessaan

oli

ehdottoman

tärkeä.”

”Oman tuskan ja pahanolon purkaminen.” (L/tytär/75)
Lainauksissa tiivistyy sekä läheisviikonlopun kokonaisuuden että läheiskohtaamisen mahdollistaman tuskan purkamisen tärkeys. Lainaukset viestivät läheisviikonlopun laajemmista vaikutuksista. Esimerkiksi kohtaaminen ei ole vain hetkellinen
tapahtuma, jota myöhemmin vain muistellaan. Vaikutukset ovat kauaskantoisia.
Tämä näkyi selvästi jo potilaiden vastaavassa avaintekijässä.
Vertaistekijä. Myös vertaisten merkitys on molemmille yhtä merkityksellinen (9,6 % vs.10,3 %). Seuraavat lainaukset valaisevat toisten läheisten merkitytä.
”Huomasin (lopultakin), että minua ymmärretään, en ole yksin; on muita samojen ongelmien kanssa.” (L/Pirtu/vaimo/98)
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”Vaimo on löytänyt AA:n, joka tulee olemaan elämän kestävä hoitopaikka.”
(L/aviomies/93)
Lainauksissa korostuu vertaistuen keskeinen asema toipumisprosessissa, raitistumisessa ja ennen kaikkea sen ylläpitämisessä. Tutkimustyöni empiirisen aineiston
tutkimusajankohtana (erityisesti 1990-luvulla) yksilöterapiat ja erityisneuvojat
olivat suosiossa. Viime vuosina erilaiset vertaisryhmäverkostot ovat tulleet ”muotiin”; uskoakseni pysyvästi. Esimerkkejä tästä on nähtävissä esimerkiksi sokeritaudin hoidossa ja eri syöpäsairauksien hoidossa.
Jatkohoitotekijä. Myös jatkohoidon merkitys avaintekijänä on läheisillä ja
potilailla samaa luokkaa (7,0 % vs. 6,7 %).
”Jatkohoito, siellä oman mielen vääristymät oli mahdollista avata.”
(L/vaimo/68)
”Jatkohoito; tarpeeksi aikaa käydä omia tunteita läpi.” (L/vaimo/78)
Lainauksista näkyy jatkohoidon tarkoitus läheisille. Läheinen ei ole jatkohoidossa
potilaan tukihenkilönä. Läheisille jatkohoidon yksi tarkoitus onkin oman mielen
vääristymien avaaminen, kuten ensimmäisessä lainauksessa todetaan. Toinen
lainaus korostaa sitä, että myös läheisten toipuminen vaatii aikaa.
Hengellinen tekijä. Potilaista kahdeksan nosti hengellisen tekijän yhdeksi
omista toipumistekijöistään, mutta läheisistä vain yksi läheinen.
”Jumalan osuus on tärkeä tukipilari.” (L/(Sisar/16)
Vaikka läheiset eivät nostaneet hengellistä näkökulmaa suuremmin toipumisavaimen tasolle, henkilökohtainen vakaumus näkyi muissa yhteyksissä. Saarnion (2004: 295–296) mukaan kaivattaisiin kipeästi lisätutkimusta hengellisyyden
ja henkisyyden merkityksestä päihteiden ongelmakäytöstä toipumiselle. (Luku
7.1.6). Tämän tutkimuksen potilaille ja läheisille hengellisyys perinteisessä mielessä ajateltuna ei osoittaudu kovinkaan merkittäväksi tekijäksi.
Seuraavassa luvussa verrataan toisiinsa eräiden ryhmien toipumisavaimia.
Eräiden ryhmien välisten avaimien vertailua
Kuvioissa 32–34 on tiivistettyinä potilaiden ja läheisten, miesten ja naisten sekä
retkahtaneiden ja ei-retkahtaneiden toipumisavaimet. Merkille pantavaa on, paitsi
näiden ryhmien yleisavainten sisäinen samankaltaisuus, myös ryhmien välinen
samankaltaisuus. Tarkastellaan aluksi potilaiden ja läheisten yleisavaimia.
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Seitsemästä toipumisavaimen avaintekijästä on syntynyt molempiin ryhmiin lähes
yhteinen yleisavain. Suurin ero on tietotekijässä. Kolmen ensimmäisen avaintekijän yhteisvaikuttavuus on liki sama (potilaat: 70,8 %; läheiset 73,6 %). Molemmille yhteiset tiedot yhdistettynä hoitopaikalta saatuihin tukitekijöihin muodostavat tulevan laadukkaamman ja raittiin elämän lähtökohdat. Kolmas hoidon tuloksen kannalta keskeinen muutostekijä on seurausta kahdesta edeltävästä. Toimivan
tiedon ja sen sisäistämisen merkitystä oikeanlaisessa oppimisympäristössä ei voi
ylikorostaa. Minnesota-hoito onkin situationaalisen oppimisen kannalta ollut
tuloksekasta.
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Miehistä 103 esitti ainakin yhden avaintekijän ja 33 miestä ei yhtään. Naisista
puolestaan 29 esitti ainakin yhden ja 8 ei yhtään avaintekijää. Kolmen ensimmäisen avaintekijän yhteisvaikutus (miehet: 70,7 %; naiset 71,1 %) on likimain sama
kuin potilailla ja läheisillä. Yleisavaimissa on vain muutamia pieniä painotuseroja. Miehillä painottui hieman enemmän hoitopaikkatekijä, samoin tietotekijä ja
läheistekijä. Naisilla painottui muutostekijä, vaikka miehilläkin se on vallitseva.
Naiset painottivat myös hiukan vahvemmin jatkohoitotekijää. Sama suunta jatkuu
retkahtaneiden ja ei-retkahtaneiden välillä.
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Perusjoukkona kuviossa ovat kaikki 41 retkahtanutta, joista osa retkahti vain kerran. Ainakin yhden avaimen esitti 25 retkahtanutta ja 16 ei yhtään. Eiretkahtaneista (n=132) ainakin yhden avaimen esitti 107 potilasta ja 25 ei yhtään.
Jälleen kolmen ensimmäisen avaintekijän yhteisvaikuttavuus on vahva, retkahtaneilla hieman ei-retkahtaneita heikompi. (retkahtaneet 65,2 %; ei-retkahtaneet
71,9 %). Muutostekijä on selkeästi vahvin ja saa molemmilla samanlaisen merkityksen. Huomattavin ero on hoitopaikkatekijässä. Tämä on ymmärrettävää, koska
oma toipumattomuus saattaa antaa tunteen, että hoito ei ole ollut ”riittävän hyvää”. Tietoa retkahtaneet ovat arvostaneet. Ilmeisesti myös retkahtaneet ovat hyötyneet, vaikka työkalujen soveltamisessa on ollut vaikeutta.
Kuviot 32–34 osoittavat, että niin potilaat kuin läheisetkin, miehet ja naiset
sekä retkahtaneet ja ei-retkahtaneet päätyivät melko identtisiin toipumisen yleisavaimiin. Tämä kuvaa Minnesota-hoidon luonnetta. Näyttää siltä, että yhteinen
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ohjelma ja opetus johtaa yhteistoiminnallisen oppimisen kautta yhteiseen kieleen
ja samankaltaisiin reagointeihin.
Edelläolevien ryhmien toipumisen yleisavaimet ovatkin hyvin samanlaisia.
On kuitenkin ilmeistä, että ryhmien välillä voi taustoissa ja toipumisprosesseissa
olla joitain eroja. Joihinkin tällaisiin eroavaisuuksiin on jo viitattu luvuissa 7.1 ja
7.2. Luvussa 7.4 suoritetaan vielä kvalitatiivista tutkimusotetta täydentävä tilastollinen tarkastelu tunnistaaksemme merkittävimpiä eroja retkahtaneiden ja ei-retkahtaneiden, koko hoidon läpikäyneiden ja keskeyttäneiden sekä miesten naisten
välillä.
Tiivistys kolmanteen tutkimusongelmaan
Taulukot 43–44 ja kuviot 32–34 saattaisivat antaa sellaisen mielikuvan, että Minnesota-hoidon keskeiset elementit läheistekijä ja jatkohoitotekijä eivät olisikaan
kovin merkityksellisiä. Edellä on jo korostettu sitä, että avaimia etsittiin varsinaisesti itse toipumisprosessin avautumiseen. Tällöin hoitopaikkatekijä, tietotekijä ja
muutostekijä ovat luonnollisia prosessin pään avaajia. Mutta kun pää on saatu
auki, läheis-, vertais- ja jatkohoitotekijät mahdollistavat avautuneen prosessin
jatkumisen kohti raitista ja laadukasta elämää. Yleisavaimen eri tekijät eivät kilpaile keskenään, vaan ne palvelevat kukin kohdallaan hyvin etenevän toipumisprosessin vaatimassa järjestyksessä.
Kolmas tutkimusongelma ratkeaa pitkälle potilaiden, läheisten, muiden vertaisten ja myös ystävien kanssa löytämään yhteiseen kieleen. Se näkyy oman
elämän hallintana ja tunteena, että on oppinut jotain uutta ja merkityksellistä.
Kuvio 35 tiivistää sekä potilaiden että läheisten yleisavaimista Minnesota-hoitoa
kuvaavan yhteisen yleisavaimen käsitekartan.
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Tarkastellaan lyhyesti kutakin käsitekartan osatekijää Minnesota-hoidon näkökulmasta huomioiden edellä olevat potilaiden ja läheisten kokemukset.
Hoitopaikkatekijä HOTE. Hoitopaikan toipumissuunnitelman perustaan
kuuluvat tiedon, vertaisten, läheisten, jatkohoidon ja hengellisyyden tekijät. Näiden tekijöiden oikeanlaisen käytön katsotaan avaavan sekä potilaiden että läheisten toipumisen kohti vapautta päihde- ja läheisriippuvuudesta.
Tietotekijä TITE. Merkityksellisen perustiedon muodostaa päihderiippuvuuden tarkastelu sairautena: aivojen hermosolun kemiallisena riippuvuutena. Kyseessä ei ole luonteenheikkous, vaan sairaus, joka ei mahdollista kohtuukäyttöä,
eikä tiettyjen lääkkeiden käyttöä. Toipuminen vaatii nöyryyden, rehellisyyden,
avoimuuden ja luottamuksen oppimista ja elämistä ”päivä kerrallaan”.
Muutostekijä MUTE. Päihderiippuvuuden tarkastelu ”ei kenenkään syynä”
vapauttaa omasta syyllisyydestä ja myös toisten syyttelystä. Muutoksen käynnistymiseen tarvitaan toipuneiden päihde- ja päihdeperheterapeuttien antamaa tietoa
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ja ohjausta. Toipuminen näkyy positiivisina muutoksina opittaessa soveltamaan
saatua tietoa. Muutos syvenee käytäessä läpi omaa riippuvuuden runtelemaa elämänhistoriaa saadun tiedon pohjalta. Kriittinen itsereflektio muuttaa ajattelua ja
toimintaa. Kyetään oman juomisajan kuvan rehelliseen tarkkailuun ja ymmärretään toisen osapuolen tuska. Todellisuusterapian mukaisesti tajutaan, että jokainen
voi muuttaa vain itseään. Hoidon aikana syntyvä potilaiden ja läheisten yhteinen
kieli mahdollistaa kyvyn kuunnella ja ymmärtää toista osapuolta. Ymmärretään,
että toipuminen vaatii aikaa ja työtä.
Läheistekijä LÄTE. Läheisviikonloppu ja läheiskohtaaminen mahdollistavat
syvällisemmän muutoksen käynnistymisen. Potilaat näkevät oman juovan ajan
kuvansa läheistensä silmin. Läheinen aloittaa irtioton omasta sairaasta ja juomista
mahdollistaneesta suhteestaan alkoholistin sairauteen.
Vertaistekijä VETE. Vertaisryhmässä ryhmään osallistujilla on yhteinen perustietous ja sen synnyttämä yhteinen kieli. Oman ongelman kanssa ei olla yksin.
Kokemuksista, myös terapeuttien, tulee yhteistä yhteistoiminnallisesti jaettua.
Tähän tekijään kuuluvat myös AA:sta ja Al-Anonista saadut toverit.
Jatkohoitotekijä JATE. Perushoidon jälkeen jatkohoito vakiinnuttaa arkeen
toipumisen vapauttavana, yhteistoiminnallisena ja kokemuksellisena oppimisprosessina.
Hengellinen tekijä HETE. Hengellinen tekijä koostuu niistä potilaille ja läheisille merkityksellisistä hengellisen elämän muutoksista, joita hoidon taustateoria (esimerkiksi AA:n ja Al-Anonin Korkeampi Voima) heissä saa aikaan. Joillakin se merkitsee ennestään omaksutun hengellisen vakaumuksen eheytymistä
toipumisen yhteydessä.
Kuvion 35 huipulla oleva vapaus riippuvuudesta merkitsee sairaasta riippuvuudesta vapautuneita arvoja, asenteita, ajattelua ja kykyä hallita ja hillitä omia
tunteita. Syntynyttä yhteistä osaamista ja kieltä voivat potilaat ja läheiset käyttää
sekä toisten vastaavista ongelmista kärsivien hyväksi että jakamaan tietoa ja kokemusta päihdehoitoon ohjaaville tahoille. Kyse ei ole pelkästään muutoksesta
päihteiden käytössä. Kyse on muutoksesta koko potilaan ja läheisen ajatusmaailmassa ja perhe- ja lähiyhteisön asennemuutoksesta. Voidaan puhua jo sosiologisesta ilmiöstä.
Eräiden ryhmien välistä tilastollista vertailua
Tarkastelemme oliko tutkimusongelmissa 1–3 (Luku 1.4) merkittäviä eroja retkahtaneiden ja ei-retkahtaneiden, hoidon läpikäyneiden ja keskeyttäneiden sekä
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miesten ja naisten välillä. Luku 7.3.5 osoittaa, että kolmanteen ongelmaan liittyvien toipumisavainten välillä ei ole merkittäviä eroja retkahtaneiden ja eiretkahtaneiden ja toisaalta miesten ja naisten välillä. Hoidon läpikäyneiden ja
keskeyttäneiden välisiä avainten eroja ei käsitelty. Tutkitaan seuraavaksi tutkimusongelmia 1–2. Tilastollisina testeinä käytetään Mann-Whitneyn U-testiä (lyhyesti U-testi) ja Pearsonin χ2-testiä. Tuloksia raportoin kolmella merkitsevyystasolla: erittäin merkitsevä p ≤ 0,001, merkitsevä p ≤ 0,01 ja melkein merkitsevä p
≤ 0,05.
Retkahtaneiden ja ei-retkahtaneiden välisiä eroja
Taulukossa 45 on tiedot niiden 173 potilaan osalta, jotka itse vastasivat tutkimukseen. Kyselyyn vastatessaan 49 potilaalla ja 36 läheisellä jatkohoitoaika oli vielä
kesken. Mahdolliset retkahdukset selvitettiin lähinnä soittamalla sen jälkeen kun
perushoidon alkamisesta oli kulunut jo vähintään vuosi.

Retkahtaneita ja ei-retkahtaneita (n=173)
Ei lainkaan retkahduksia (n=130)
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Retkahduksia ja ei-retkahduksia ensimmäisen vuoden jälkeen
(n=173)
Ei retkahduksia ensimmäisen vuoden jälkeen (n=138)

79,8 %

Retkahduksia ensimmäisen vuoden jälkeen (n=33)
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Retkahdusten ajankohta (n=43)
Retkahduksia vain ensimmäisen vuoden aikana (n=8)

18,6 %

Retkahduksia sekä ensimmäisen vuoden aikana että sen jälkeen
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(n=25)
Retkahduksia vasta ensimmäisen vuoden jälkeen (n=8)

18,6 %

Ei tietoa (n=2)

4,7 %

Kun seuraavassa vertaamme tilastollisilla testeillä retkahtaneita ja eiretkahtaneita, rajoitutaan ensimmäisen vuoden jälkeen retkahtaneisiin (n=33).
Tällöin nähdään millaisia eroja syntyy pidemmällä aikavälillä. Tarkastellaan
aluksi potilaiden osalta ensimmäiseen tutkimusongelmaan liittyviä eroja.
Alkoholin käyttömäärissä lapsuudenkodissa oli eroja. Retkahtaneista seitsemän kymmenestä arvioi alkoholin käytön vähäiseksi, ei-retkahtaneista neljä
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kymmenestä. Ero U-testillä on erittäin merkitsevä (p=0.001). Tämä yllättäväkin
havainto saattaa merkitä sitä, että retkahtaneiden ei ole tarvinnut lapsuudenkodissaan kokea kovin paljon vaikea-asteisen alkoholismin seurauksista. (P:B7.)
Lääkärillä käynneissä on mielenkiintoisia eroja. Retkahtaneista vain neljäsosa
oli salannut juomisensa, ei-retkahtaneista jopa puolet. Ero on erittäin merkitsevä
(χ2=10.191, p=0.001). Tätä on syytä pohtia tarkemmin. Retkahtaneet olivat käyttäneet unilääkkeitä enemmän kuin ei-retkahtaneet (χ2=6.117, p=0.013) ja olleet
mielisairaalahoidossa kuin ei-retkahtaneista (χ2=6.131, p=0.013). He olivat myös
menettäneet ajokorttinsa useammin (χ2=4.321, p=0.038). Tulkitsen tämän siten,
että retkahtaneet puhuivat lääkärilleen avoimemmin saadakseen lääkkeitä, ja sen
seurauksena lääkeriippuvuus edelleen herkisti juomiseen. (P: D50, D56, D62,
D69.)
Juomisputkien erot olivat vähäisemmät, mutta raittiusputkien kestossa on eroja. Taulukossa 46 on yhtämittaisten ”raittiusputkien” kesto viimeisen puolen vuoden aikana ennen hoitoa.

E70. ”Raittiusputki” kesti
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Retkahtaneista seitsemän kymmenestä saattoi olla juomatta viikosta kuukauteen,
kun taas ei-retkahtaneista vain neljäsosa. Ei-retkahtaneista kuudella kymmenestä
juomaton aika rajautui alle viikkoon. Ero U-testillä on merkitsevä (p=0.004).
Tulkitsen tämän siten, että erityisesti lääkkeitä käyttäneet retkahtajat ovat kyenneet korvaamaan juomista lääkkeillä ja näin pystyneet pitämään pitempiä ”raittiusputkia”. Toinen mahdollisuus on myös se, että ainakaan osa retkahtaneista ei
ollut vielä saavuttanut ”omaa pohjaansa”, joten juominen ei ollut niin pakonomaista kuin ei-retkahtaneilla. Siirrytään toiseen tutkimusongelmaan, jossa
tarkasteltiin Minnesota-hoidon hoitoprosessia ja sen vaikuttavuutta potilaiden
itsensä kokemana. Tutkitaan siis retkahtaneiden ja ei-retkahtaneiden välisiä mahdollisia eroja perushoidossa opiskeltaessa. Seuraavissa tarkasteluissa keskitytään
vain niihin osioihin, joissa oli vähintäänkin melkein merkittäviä eroja.
Lähes yhdeksälle kymmenestä ei-retkahtaneesta nöyryyden ja rehellisyyden
merkitys toipumisen kannalta selvisi välittömästi tai melko pian, kun taas retkahtaneista vain reilulle puolelle. Ero on merkitsevä (p=0.002). Retkahtaneiden oli
myös vaikeampaa myöntää, että he ovat hoidossa vain itsensä vuoksi (p=0.007).
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Näyttää siis siltä, että nöyryyden ja rehellisyyden hidas omaksuminen on yhteydessä retkahduksiin. Tätä ongelmaa olisi syytä korostaa enemmänkin perushoidon
aikana. (P: F62–F63.)
Retkahtaneista vain puolet uskoi vakaasti toipumiseensa, mutta eiretkahtaneista jopa kahdeksan kymmenestä. Ero U-testillä mitattuna on erittäin
merkitsevä (p<0.001). Retkahtaneet kaipasivat enemmän lisää vapaa-ajan toimintaa eron ollessa tässäkin erittäin merkittävä (p<0.001). He olisivat halunneet myös
selkeästi enemmän kahdenkeskistä terapiaa (χ2=11.117, p=0.001). Tulkitsen nämä
niin, että retkahtaneet eivät olleet perushoidossa keskittyneet täysillä hoitoonsa.
Pienetkin mahdolliset takaportit päihteiden käyttöön syövät luottamusta toipumiseen ja nostattavat ja ylläpitävät kriittisyyttä hoitoa kohtaan. (P: F75, F105, F113,
F115.)
Läheiskohtaaminen ei koskettanut retkahtaneita samassa määrin kuin eiretkahtaneita. Vaikka lähes kuusi kymmenestä retkahtaneesta kokikin oman kohtaamisensa koskettavaksi, ei-retkahtaneista näin koki yhdeksän kymmenestä. Ero
U-testillä on melkein merkitsevä (p=0.016). Retkahtaneet eivät myöskään olleet
tajunneet läheisten huolta ja tuskaa samassa määrin kuin ei-retkahtaneet
(p=0.034), ja heillä oli jäänyt myös enemmän ”hampaankoloon” (p=0.027). Eiretkahtaneet kokivat retkahtaneisiin verrattuna enemmän läheiskohtaamisen olleen iloinen tapahtuma, kun läheisille oli avautunut tilaisuus purkaa tunteitaan.
Ero oli merkittävä (χ2=7.243, p=0.007). Läheiskohtaamisen arvostuksessa ero
olikin erittäin merkitsevä (p<0.001). (P: G7, G24, G32, G36–G37.)
Eroja retkahtaneiden ja ei-retkahtaneiden välillä oli myös arkeen palattaessa.
Ei-retkahtaneet olivat perushoidon aikana oppineet retkahtaneita selkeästi paremmin ajattelemaan ”päivä kerrallaan” (χ2=13.626, p<0.001) 43 ja kiittämään
raittiista päivästä (χ2=5.431, p=0.020)44. (P: G43–G44).
Perushoidon jälkeisissä tuntemuksissa oli myös melkoisia eroja (Taulukko
47).

43
44

Yhdessä solussa (25,0 %) odotusarvo liian pieni.
Yhdessä solussa (25,0 %) odotusarvo liian pieni
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H1. Tunsin yhä syyllisyyttä

samaa mieltä

en osaa sanoa

Retkahduksia (n=34)

29,4 %

17,7%

52,9%

Ei retkahduksia (n=134)

29,9 %

9,0 %

61,1 %

H2. Tunsin yhä häpeää.

eri mieltä

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

Retkahduksia (n=34)

41,2 %

11,7 %

47,1 %

Ei retkahduksia (n=134)

25,4 %

9,7 %

64,9 %

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

Retkahduksia (n=34)

20,6 %

8,8 %

70,6 %

Ei retkahduksia (n=134)

9,7 %

6,0 %

84,3 %

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

Retkahduksia (n=35)

57,1 %

14,3 %

28,6 %

Ei retkahduksia (n=135)

76, 3 %

13,3 %

10,4 %

H3. Halusin salata alkoholismini.

H5. Olin ylpeä itsestäni.

Heti perushoidosta arkeen palattuaan retkahtaneet tunsivat selvästi enemmän
häpeää (p=0.003). He pyrkivät myös enemmän salaamaan alkoholisminsa
(p=0.017). Vastaavasti ei-retkahtaneet olivat selkeästi retkahtaneita ylpeämpiä
itsestään (p=0.002). He palasivat perushoidon jälkeen useammin entiseen työhönsä kuin retkahtaneet (χ2=4.444, p=0.035). Vähäinen ero syyllisyyden tunteissa
kertoo lähinnä neljä viikkoa kestäneen perushoidon vapauttavasta merkityksestä.
Sen sijaan retkahtaneiden häpeä ja salailu kertovat osaltaan perushoidon jääneen
heillä keskeneräiseksi.
Retkahtaneet sitoutuivat odotetusti jatkohoitoon ei-retkahtaneita huonommin.
Kuusi kymmenestä retkahtaneesta sitoutui hyvin, ei-retkahtaneista yhdeksän
kymmenestä. Ero U-testillä on erittäin merkitsevä (p<0.001). Retkahtaneet eivät
kertoneet omasta toipumisestaan lainkaan yhtä avoimesti kuin ei-retkahtaneet
(p<0.001). On ymmärrettävää, että retkahtaneet eivät kokeneetkaan jatkohoitoa
niin tärkeäksi kuin ei-retkahtaneet (p=0.006). (P: H24, H31, H27.)
Perushoidon jälkeen ei-retkahtaneista seitsemän kymmenestä ponnisteli raittiina pysyäkseen melko vähän tai kokivat sen helpoksi. Retkahtaneista näin koki
joka neljäs. Ero on erittäin merkitsevä (p<0.001). Retkahtaneet kokivatkin viinanhaluja ja kuivaa humalaa jatkohoidon aikana erittäin merkitsevästi enemmän
kuin ei-retkahtaneet (p<0.001). Ei-retkahtaneista kukaan ei kokenut niitä hyvin
usein. Taulukko 48 onkin hyvin merkityksellinen. Taulukossa ovat vain ne kohdat, joissa oli merkittäviä eroja. (P: H25, H32–H33.)
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H25. Raittiina pysyäkseni ponnistelin
Retkahduksia (n=29)
Ei retkahduksia (n=139)

kovasti

jossain määrin

vähän

51,8 %

24,1 %

24,1 %

16,5 %

11,5 %

72,0 %

melko usein

harvoin

en kertaakaan

Retkahduksia (n=28)

7,1 %

67,9 %

25,0 %

Ei retkahduksia (n=134)

0,0 %

45,5 %

54,5 %

melko usein

harvoin

en kertaakaan

Retkahduksia (n=28)

21,4 %

46,4 %

32,2 %

Ei retkahduksia (n=136)

0,7 %

47,8 %

51,5 %

H32. Jatkohoidon aikana tunsin viinan
halua

H33. Tunsin olevani kuivassa humalassa

Hyvin kattavan kuvan ei-retkahtaneiden ja retkahtaneiden välisestä erosta elämän
eri osa-alueilla saa monista juuri vastaushetkeen liittyneistä tuntemuksista ja kokemuksista (Taulukko 49).

I9. Minulla on vieläkin syyllisyyden tunteita.

kyllä

en osaa sanoa

ei

Retkahduksia (n=30)

50,0 %

10,0 %

40,0 %

Ei retkahduksia (n=135)

21,5 %

8,1 %

70.4 %

I10. Tunnen edelleen häpeää.

kyllä

en osaa sanoa

ei

Retkahduksia (n=30)

53,3 %

6,7 %

40,0 %

Ei retkahduksia (n=135)

14,8 %

11,1 %

74,1 %

kyllä

en osaa sanoa

ei

Retkahtaneet (n=30)

46,7 %

13,3 %

40,0 %

Ei retkahduksia (n=135)

17,0 %

8,9 %

74,1 %

usein

harvoin

ei lainkaan

Retkahduksia (n=30)

33,3 %

46,7 %

20,0 %

Ei retkahduksia (n=137)

0,7 %

35,8 %

63,5 %

I11. Minulla on edelleen heikko itsetunto.

I34. Minulle tulee vieläkin viinanhaluja.

Heti perushoidon jälkeen retkahtaneiden ja ei-retkahtaneiden syyllisyyden tunteissa ei ollut merkittävää eroa; häpeän tunteissa kylläkin (Taulukko 47). Jatkohoidon ja sen jälkeisen ajan retkahdukset muuttivat ymmärrettävästi tilanteen.
Vastaushetkellä puolet retkahtaneista koki syyllisyyttä, kun taas ei-retkahtaneista
enää joka viides. Ero U-testillä mitattuna on erittäin merkitsevä (p=0.001). Häpeän ja itsetunnon osalta retkahtaneiden ja ei-retkahtaneiden välinen ero oli hyvin
selkeä, ja odotetusti myös viinanhaluissa (p<0.001). Viisi retkahtanutta sanoi
viinanhalujen kadonneen. (P: I9–I11; I34.)
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Vapauttava oppiminen näkyy edellä toipuneiden kokemuksissa, mutta erityisesti se näkyy elämän laadussa. Ei-retkahtaneet tunsivat retkahtaneisiin verrattuna itsensä hyvin toipuneiksi (78,7 % vs. 40,0 %) ja kokivat saavansa enemmän
luottamusta (86,0 % vs. 56,7 %). Erot ovat erittäin merkitsevät (p<0.001). Kuusi
kymmenestä retkahtaneesta ja yhdeksän kymmenestä ei-retkahtaneesta koki perhe- ja ihmissuhteiden parantuneen. Ero on tässäkin erittäin merkitsevä (p<0.001),
samoin myös talouden kohentumisessa (p<0.001). Työn saannissa ero oli melkein
merkitsevä (p=0.028). Hieman yli puolet retkahtaneista ja yhdeksän kymmenestä
ei-retkahtaneesta koki omaavansa voimia kohdata vakaviakin ongelmia
(p<0.001). (P: I12–I16, I19.)
Toipumiseen liittyy vahva perusasioiden oppiminen ja soveltaminen. Eiretkahtaneet kokivat päivän kerrallaan elämisen helpottavan heitä retkahtaneita
enemmän (91,9 % vs. 65,5 %) ja pitivät ”kuivan humalan” tajuamista yhtenä
raittiutensa peruspilareista tärkeämpänä kuin retkahtaneet (75,6 % vs. 60,0 %).
Edellisessä on ero erittäin merkitsevä (p=0.001) ja jälkimmäisessä melkein merkitsevä (p=0.031). (P: I23–I24.)
Vastaushetkellä asenteissa alkoholiin oli mielenkiintoisia eroja. Retkahtaneet
uskoivat selvästi ei-retkahtaneita enemmän toipuvansa vielä niin hyvin, että yhden ryypyn otto ei ole vaarallista (18,5 % vs. 1,5 %; p=0.004), ja olettivat pystyvänsä sitten ottamaan alkoholia kohtuudella (18,5 % vs. 0,0 %: p=0.002). (P: I41–
I42.)
Tehtyyn tutkimukseen molemmilla oli arvostava asenne. Retkahtaneet eivät
kuitenkaan kokeneet oman päihdehistorian muistelemista aivan yhtä hoitavaksi
kuin ei-retkahtaneet (p=0.029). Suurimmat erot tulivat näkyviin kysyttäessä vanhojen muistojen muistelemisen merkitystä ”tämän päivän” raittiudessa eron ollessa erittäin merkitsevä (p<0.001). (P: J1, J7–J8.)
Jatkohoidon läpikäyneiden ja keskeyttäneiden välisiä eroja
Taulukossa 50 verrataan koko hoidon läpikäynyttä 138 potilasta ja perushoidon
jälkeen jatkohoidon aikana keskeyttänyttä 35 potilasta. Tarvittaessa jatkohoidon
läpikäyminen tai mahdollinen keskeytys selvitettiin soittamalla myöhemmin.
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Hoidon läpikäyneiden ja keskeyttäneiden retkahduksia

Läpikäyneet

Keskeyttäneet

79,8 % (n=138)

20,2 % (n=35)

Ei lainkaan retkahduksia

88,4 % (n=122)

22,9 % (n=8)

Retkahduksia

11,6 % (n=16)

77,1 % (n=27)

* retkahduksia vain ensimmäisenä vuoden aikana

5,1 % (n=7)

2,9 % (n=1)

* retkahduksia sekä ensimmäisen vuoden aikana että sen jälkeen

2,9 % (n=4)

60,0 % (n=21)

* retkahduksia vasta ensimmäisen vuoden jälkeen

3,6 % (n=5)

8,6 % (n=3)

Ei tietoa

0,0 % (n=0)

5,7 % (n=2)

Liki yhdeksän kymmenestä hoidon läpikäyneestä ei ollut retkahtanut kertaakaan,
kun taas keskeyttäneistä tähän pääsi vain runsas kaksi kymmenestä. Vaikka retkahtaminen näkyy selvästi seuraavien vertailujen taustalla, on tärkeää nähdä jatkohoidon merkitys keskeisenä osana toipumisprosessia. Jatkohoidolla on erityisen
suuri merkitys Minnesota-hoidon tuloksellisuudessa.
Ensimmäisen tutkimusongelman osalta erot olivat vähäiset. Hoidon keskeyttäneillä oli alkoholin käyttö lapsuudenkodissa ollut jossain määrin vähäisempää
kuin hoidon läpikäyneillä. Ero U-testillä on melkein merkittävä (p=0.016). Keskeyttäneillä oli päihteiden vuoksi ollut avioeroja erittäin merkitsevästi enemmän
kuin läpikäyneillä (χ2=12.619, p<0.001). He olivat lääkärikäynneillä puhuneet
juomisestaan avoimemmin (χ2=6,617, p=0.010), ja lääkäri oli ehdottanut heille
selvästi useammin hoitoon hakeutumista (χ2=7.702, p=0.006). (P: B7, D54, D61,
D67.)
Toisen tutkimusongelman merkittävimmät erot perushoidon aikana liittyvät
lähinnä samoihin kohtiin kuin retkahtaneiden ja ei-retkahtaneiden erot. Hoidon
läpikäyneet hyväksyivät keskeyttäneitä nopeammin sen, että he ovat hoidossa
vain itsensä vuoksi (p=0.014). Jatkohoidon keskeyttäneet eivät kokeneet terapeutteja niin tärkeiksi kuin hoidon läpikäyneet (p<0.001), ja he olisivat halunneet
selkeästi enemmän vapaa-ajan toimintaa (p<0.001) ja kahdenkeskistä terapiaa
(χ2=7.685, p=0.006). Läpikäyneet olivat oppineet ajattelemaan ”päivä kerrallaan”
selvästi paremmin kuin keskeyttäneet (χ2=20.172, p<0.001)45 ja myös kiittämään
raittiista päivästä (χ2=11.605, p=0.020)46. Ajatuksen ”päivä kerrallaan” sisäistäminen on erittäin tärkeää. Jos oppii kiittämään raittiista päivästä, voi itsekin luottaa siihen että retkahduksia ei helposti tule. Tämä ei ole aivopesua, vaan uudeksi
ihmiseksi kasvamista. Se on ikään kuin salainen sisäinen koodi, jonka potilas
45
46

Yhdessä solussa (25,0 %) odotusarvo liian pieni.
Yhdessä solussa (25,0 %) odotusarvo liian pieni.
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oppii rituaalin omaisesti oman raittiutensa tunnukseksi. (P: F63, F75, F105, F113,
G43, G44.)
Myös läheiskohtaamiseen liittyi joitakin merkittäviä eroja. Vaikka kolme neljästä keskeyttäneestä iloitsikin läheisten tilaisuudesta purkaa tunteitaan, niin läpikäyneistä iloa kokivat lähes kaikki. Ero on erittäin merkittävä (χ2=11.691,
p=0.001). Läpikäyneet pitivätkin koko läheiskohtaamista keskeyttäneitä tärkeämpänä (p=0.010), ja läheiskohtaaminen oli heille merkittävästi tärkeämpi toipumistekijä (p=0.007). (P: G24, G37–G38.)
Heti perushoidon jälkeisissä tunteissa oli myös selviä eroja. (Taulukko 51)

H2. Tunsin yhä häpeää.

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

Keskeyttäneet (n=32)

40,6 %

21,9 %

37,5 %

Läpikäyneet (n=136)

25,7 %

7,4 %

66,9 %

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

Keskeyttäneet (n=34)

58,8 %

14,7 %

26,5 %

Läpikäyneet (n=136)

75,7 %

13,3 %

11,0 %

kovasti

jossain määrin

vähän/se oli helppoa

Keskeyttäneet (n=32)

37,5 %

25,0 %

37,5 %

Läpikäyneet (n=136)

19,1 %

11,0 %

69,9 %

H5. Olin ylpeä itsestäni.

H25. Raittiina pysyäkseni ponnistelin

Jatkohoidon keskeyttäneet tunsivat häpeää enemmän kuin sen läpikäyneet
(p=0.003), eivätkä he kokeneet samassa määrin ylpeyttä perushoidossa käymisestään (p=0.003). Keskeyttäneet ponnistelivat enemmän raittiina pysyäkseen
(p=0.014). Heille kaverit olivat myös tarjonneet useammin kuin läpikäyneille
(42,9 % vs. 18,2 %) eron ollessa merkitsevä (χ2=8.066, p=0.005). Keskeyttäneet
olivat ilmeisesti perushoidon jälkeen olleet läpikäyneitä tiiviimmin yhteydessä
juoviin kavereihinsa. Lapuan hoitolaitoksessa kyllä korostetaan, että entisiin
ryyppyporukoihin ei ole syytä lähteä enää uudelleen mukaan. Tämä sama pätee
perheeseen. Jos puoliso juo, on toisen osapuolen syytä harkita jopa eroa; itsensä
vuoksi. (P: H2, H5, H14, H25.)
Vastaushetkellä oli merkittäviä eroja tunteissa ja kokemuksissa. Jatkohoidon
keskeyttäneet kärsivät syyllisyydestä (48,4 % vs. 21,6 %; p=0.003), häpeästä
(41,9 % vs. 17,2 %; p=0.001) ja heikosta itsetunnosta (45,1 % vs. 17,2 %;
p=0.005) jatkohoidon läpikäyneitä enemmän. Erityisen kiinnostavaa on havaita,
että koko hoidon läpikäyneillä oli merkittävästi vähemmän viinanhaluja kuin
keskeyttäneillä (25,0 % vs. 2,2 %; p=0.002). (P: I9-I11, I34.)
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Jatkohoidon keskeyttäneet eivät myöskään tunteneet toipuneensa siinä määrin
kuin jatkohoidon läpikäyneet. Erot ovat vähintäänkin merkitseviä. Jatkohoidon
läpikäyneistä kolme neljästä tunsi itsensä hyvin toipuneeksi, keskeyttäneistä puolet. Ero on erittäin merkitsevä (p<0.001). Läpikäyneet kokivat myös perhe- ja
ihmissuhteet parantuneen (p=0.003) ja he kokivat voimaantumisen tunteen vakavien ongelmien kohtaamiseksi (p=0.002). (P: I12, I15, I19.)
Keskeyttäneet eivät kokeneet oman päihdehistoriansa muistelemista läheskään niin hyvänä hoitokeinona kuin hoidon läpikäyneet (p=0.032). Vanhat muistot auttoivat hoidon läpikäyneitä selvästi enemmän arvostamaan ”tämän päivän”
raittiutta eron ollessa tässäkin erittäin merkitsevä (p<0.001). (P: J7–J8.)
Jatkohoidon keskeytymisestä huolimatta monet keskeyttäneistä kokivat elämänsä laadukkaaksi. Perushoito jatkohoidon keskeytymiseen saakka oli jo ehtinyt
kantaa hyvää hedelmää. Tiivistäen voidaan sanoa, että retkahtaminen ja jatkohoidon keskeyttäminen vaikuttavat pitkälti samalla tavalla, eivätkä merkitse sitä, että
perushoito olisi mennyt aivan hukkaan.
Miesten ja naisten välisiä eroja
Taulukossa 52 tiivistetään miesten ja naisten retkahdukset ja jatkohoidon läpikäynti ja keskeytykset. Jatkohoidon läpikäynnissä ja hoidon tuloksellisuudessa ei
ole merkittäviä eroja.

Retkahdukset:

Naiset (n=37)

Miehet (n=136)

Ei lainkaan retkahduksia

70,3 %

76,5 %

Retkahduksia

29,7 %

22,0 %

Ei tietoa

0,0 %

1,5 %

Retkahdukset alussa:
Ei retkahduksia ensimmäisen vuoden aikana

73,0 %

81,6 %

Retkahduksia ensimmäisen vuoden aikana

27,0 %

16,9 %

Ei tietoa

0,0 %

1,5 %

Retkahdukset myöhemmin:
Ei retkahduksia ensimmäisen vuoden jälkeen

81,1 %

79,4 %

Retkahduksia ensimmäisen vuoden jälkeen

18,9 %

19,1 %

Ei tietoa

0,0 %

1,5 %

Hoidon läpikäyneet

86,5 % (n=32)

77,9 % (n=106)

Hoidon keskeyttäneet

13,5 % (n=5)

22,1 % (n=30)

Hoidon läpikäyminen:
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Hoidon läpikäyneillä:
Ei lainkaan retkahduksia

84,4 %

Retkahduksia vain ensimmäisenä vuoden aikana

9,4 %

90,6 %
3,8 %

Retkahduksia sekä ensimmäisen vuoden aikana että sen jälkeen

3,1 %

2,8 %

Retkahduksia vasta ensimmäisen vuoden jälkeen

3,1 %

2,8 %

Ei lainkaan retkahduksia

0,0 %

23,3 %

Retkahduksia vain ensimmäisenä vuoden aikana

0,0 %

3,3 %

100,0 %

53,4 %

Retkahduksia vasta ensimmäisen vuoden jälkeen

0,0 %

13,3 %

Ei tietoa

0,0 %

6,7 %

Hoidon keskeyttäneillä:

Retkahduksia sekä ensimmäisen vuoden aikana että sen jälkeen

Naisilla keskeyttäneiden osuus (13,5 %) on miehiä pienempi (22,3 %). Merkille
pantavaa on, että kaikki jatkohoidon keskeyttäneet naiset retkahtivat sekä ensimmäisen vuoden aikana että sen jälkeen. N-luvut jäävät kuitenkin niin pieniksi, että
havaintoa ei voida välttämättä yleistää.
Joitakin merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä oli lapsuuskodin muistoissa. Miehet kokivat naisia useammin heillä olleen lapsuudessa hyvä suhde
omaan äitiinsä. U-testillä tutkittuna ero on merkitsevä (p=0.003). Eroa oli jossain
määrin myös lapsuusajan turvallisuudentunteessa. Naisista ainakin kaksi viidestä
koki tulleensa syrjityksi ja hylätyksi, miehistä yksi viidestä (p=0.037). Tämä saattaa ainakin osittain selittyä sillä, että naiset näyttävät elävän yleensä jo lapsuutensa miehiä vahvemmilla tunteilla ja kokevan uhkatekijät miehiä rankempina. Miehet olivat jo lapsuudessaan suhtautuneet naisia selkeästi uteliaammin alkoholiin
(p<0.001). (P: B4, B17, B20.)
Ensimmäiseen tutkimusongelmaan liittyi mielenkiintoisia eroja miesten ja
naisten alkoholinkäytön jatkamisen syissä ja käyttötavassa. Lähes seitsemän
kymmenestä miehestä ja vain vajaa puolet naisista oli jatkanut käyttöä ensikokeilun jälkeen, koska kaveritkin käyttivät. Ero on melkein merkitsevä (χ2=6.112,
p=0.013). Toisaalta miehet olivat kaivanneet naisia enemmän porukan hyväksyntää (χ2=5.077, p=0.024). Naisille kavereiden alkoholinkäyttö ei näytä merkinneen
niin suurta syytä oman käytön jatkamiselle kuin miehille. (Tutkimusaineisto selvittää tottumuksia lähinnä 1970–1980-luvuIlla.) Tämä voitaisiin ainakin osittain
selittää sillä, että tytöt kypsyvät aikuisuuteen poikia nopeammin, jolloin he eivät
etsi kavereiden hyväksyntää ja mallia yhtä paljon kuin pojat. (P: C3, C7.)
Vaikka kaikki alkoholistit kokevat juomiskausina vaikeita ja kipeitä tunteita,
naisilla ne korostuvat voimakkaampina kuin miehillä (Taulukko 53).
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Juomakautenani tunsin vaikeaa/erittäin vaikeaa

Naiset

Miehet

D22. syyllisyyttä (n=170)

94,6 %

73,7 %

D23. häpeää (n=169)

94,6 %

68,2 %

D21. ahdistusta (n=169)

86,5 %

65,2 %

D24. vihaa (n=166)

59,5 %

45,0 %

D38. masennusta (n=165)

57,1 %

41,5 %

D31. kuolemanpelkoa (n=169)

45,9 %

25,6 %

Naiset kokivat erittäin merkittävästi miehiä enemmän syyllisyyttä (p<0.001) ja
häpeää (p<0.001). He kokivat myös ahdistusta (p=0.003), vihaa (p=0.005), masennusta (p=0.004) ja kuolemanpelkoa (p=0.006) miehiä enemmän. Naisten rooliodotukset yhteiskunnassa on yksi rasite ja lapsuuskodista saatu mahdollinen
alistaminen ja häpeän tunne voivat korostua myös silloin kun alkoholismi puhkeaa.
Tässä aineistossa miehet ja naiset hakivat apua ongelmiinsa eri tavoin. Miesten luottamus itseensä oli suurempi kuin naisilla (73,5 % vs. 55,5 %). Naisilla
kynnys hakeutua erilaisiin hoitoihin näyttäisi olevan miehiä matalampi. Naiset
turvautuivat helpommin ulkopuoliseen apuun, johon tärkeimpinä kuuluivat lääkäri, A-klinikka ja AA-ryhmät. Vaikka erot näiden suhteen eivät olleet tilastolliset
merkittäviä, niin myös yksi selvä poikkeus havaittiin. Naiset olivat turvautuneet
psykologin tai psykiatrin apuun miehiä useammin (67,7 % vs. 38,6 %). Ero on
merkitsevä (χ2=9.775, p=0.002). Tämä voisi selittyä yksinkertaisesti sillä, että
psykologipalveluista on yleensä ottaen pulaa ja miehisessä kulttuurissa ajatus
naispsykologin kanssa keskustelusta voidaan kokea vieraaksi, varsinkin kun alkoholismia ei vielä aina pidetä sairautena. (P: D8–D11.)
Miehistä ajokorttinsa oli menettänyt ainakin puolet naisista vähän yli neljäsosa. Tässä ero on merkitsevä (χ2=9.278, p=0.002). Humalassa ajaminen oli kuitenkin ollut yhtä yleistä miesten ja naisten keskuudessa (miehet 88,1 %, naiset
86,1 %). Ilmeisesti miehet ajoivat enemmän ns. ”ratsia-aikoina”. (P: D56.)
Alkoholismin ja päihderiippuvuuden aiheuttama tuska ja voimattomuus sai
naiset tekemään miehiä useammin epätoivoisia ratkaisuyrityksiä. Itsemurhayritykset olivat naisilla selvästi yleisempiä kuin miehillä (45,9 % vs. 21,9 %;
χ2=8.385, p=0.004). Mielisairaalahoidot olivat naisilla yleisempiä kuin miehillä,
mutta ero ei ollut kuitenkaan merkittävä (27,0 % vs. 16,4 %). Luvut kuitenkin
kertovat alkoholismisairauden vaikeasta luonteesta. Miehet joutuivat lääkärikäynneillä naisia tarkempaan alkoholinkäyttökyselyyn. Miehiltä kyseltiin suoraan
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juomisesta jossain määrin enemmän (χ2=4.367, p=0.037). Joka toiselle miehelle
lääkäri huomautti syyn olevan alkoholissa, kun taas naisista runsaalle viidesosalle. Ero on merkitsevä (χ2=8.830, p=0.003). Sairauslomaa naiset saivat kuitenkin
miehiä selvästi useammin (χ2=11.956, p=0.001). Tämä on ymmärrettävää myös
sen vuoksi, että naiset turvautuivat miehiä enemmän lääkärin apuun (P: D50–
D52, D64–D65, D68.)
Raitasalo (2008: 8) tutki alkoholinkäyttöön kohdistuvaa epävirallista kontrollia. Hänen mukaansa miesten juomista kontrolloidaan enemmän kuin naisten.
Suomalaisista miehistä noin neljännes (23 %) ja naisista noin joka kymmenes
(9 %) oli kokenut, että joku oli viimeisen 12 kuukauden aikana yrittänyt saada
heitä vähentämään tai harventamaan juomistaan. Yleisimmin huomautuksia antoi
puoliso.
Sukupuoli vaikutti myös ”syyllisten etsimisessä”. Hieman yli puolet naisista
syytti perhettään ja lapsuuttaan, miehistä kolme kymmenestä. Erot ovat merkittävät (χ2=9.228, p=0.002 ja χ2=6.754, p=0.009). Eroa selittänee ainakin osittain se,
että naiset kokivat lapsuutensa miehiä turvattomammaksi. Melko tavallinen käsitys on, että lapsuuden ihmissuhteet ovat usein syynä juomiseen. Toisaalta voidaan
kysyä, voiko eroa osaltaan selittää myös se, että naiset olivat miehiä enemmän
turvautuneet ammattiauttajien apuun, jolloin lapsuuden kokemukset saattavat
nousta vahvoina esille. On ilmeistä, että ammattiauttajat jopa ”helpottavat syiden
etsintää” oman sairauden ulkopuolelta. (P: E52–E53.)
Ennen hoitoon lähtöä juominen tuotti naisille vähemmän iloa kuin miehille.
Loppuaikana kolmasosa naisista ei saavuttanut enää lainkaan hyvän olon tunnetta,
miehistä puolestaan noin yksi viidestä. Ero on melkein merkitsevä (p=0.016).
Naisilla oli yli kuukauden juomisputkia hieman miehiä enemmän (33,3 % vs.
26,8 %), mutta myös enemmän yli kuukauden raittiusputkia (22,9 % vs. 7,8 %).
(P: E68–E70.)
Hoidon alkaessa miesten pääongelma oli jossain määrin useammin pelkästään
alkoholi kuin naisten (χ2=4,600, p=0.032). Naiset käyttivät miehiä enemmän
lääkkeitä. Neljältä kymmenestä naisesta otettiin pois unilääkkeet ja miehistä liki
joka viidenneltä. Ero on merkitsevä (χ2=7.354, p=0.007). (P: F1, F3, F36.)
Läheiskohtaamisessa sukupuolten väliset erot eivät merkittävästi eronneet.
Ainoan selvän poikkeuksen muodostivat kohtaamiseen saapuneet läheiset. Neljällä miehellä viidestä saapuivat kohtaamiseen odotetut henkilöt, mutta naisilla vain
hieman yli puolella. Ero on erittäin merkitsevä (χ2=10.627, p=0.001). Kutsuttuja
läheisiä jäi naisista kaipaamaan neljä viidestä ja miehistä puolet eron ollessa merkitsevä (χ2=9.896, p=0.002). Toisaalta naiset saivat läheiskohtaamiseen enemmän
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kirjeitä kuin miehet (χ2=9.353, p=0.002). Miksi naisten läheiset vierastivat kohtaamiseen tuloa? Aivan ilmeisesti naisten alkoholismia on vierastettu enemmän ja
siksi monet läheiset tyytyivät kirjoittamaan kohtaamiseen kirjeen. (P: G3, G5,
G16.)
Perushoidosta arkeen palattuaan naiset olivat hieman miehiä ylpeämpiä itsestään (p=0.025). Miehillä oli perushoidon jälkeen naisia enemmän tekemättömiä
töitä (χ2=6.929, p=0.008). Jatkohoidossa oli miesten mukana läheinen useammin
kuin naisten. Ero on merkitsevä (χ2=8.876, p=0.003). Tämä osoittanee joko naisten alkoholismin hävettävyyttä tai naisten suurempaa alttiutta osallistua miesten
mukana jatkohoitoon. Toisaalta naiset kaipasivat läheiskohtaamiseen monia kutsuttuja läheisiä. (P: H5, H12, H21.)
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8 Alkoholismista ja läheisriippuvuudesta
toipumisen oppimisteoreettinen tarkastelu
Kun alkoholismia käsitellään sairautena, toipumisen kuvaukseen liitetään usein
myös sairastumisen kuvaus. Jellinekin käyrä (Kuvio 1 luku 2.4.3) kuvaa alkoholistin asteittaista vaipumista kohti ”pohjaa” ja toisaalta toipumista kohti raittiutta.
Mallia on kritisoitu ongelmia yksinkertaistavaksi. Esimerkiksi Lindströmin
(2000) mukaan käyrän vasenpuoli kuvaa hyvin alkoholistin vajoamista yhä syvemmälle alkoholismiin, mutta hän kritisoi mallin raitistumista kuvaavaa tasaisesti nousevaa oikeaa puolta. Hänen tutkimustensa mukaan sitä olisi realistista kuvata enemminkin sarjana ylä- ja alamäkiä, jotka raitistumisen myötä vähitellen tasaantuvat. Monissa hoidoissa prosessi on todella melko notkuvaa. Tämä tutkimus
osoittaa, että hoidossa on joitain vakavia puutteita, jos enemmistö kokee toipumisessaan ala- ja ylämäkiä. Kaikilla hoidoilla on tietysti omat rajoitteensa. Kuitenkin hyvin toipuvan alkoholistin toimintaa kuvaa parhaiten malli, jossa nimenomaan vasen haara on ollut täynnä epäonnistuneita ratkaisuyrityksiä ylä- ja alamäkineen. Sen sijaan oikea toipumispuoli on selkeästi tasaisempaa nousua.
Omassa tutkimuksessani asetinkin lopputavoitteekseni tiivistää tutkimusaineiston
pohjalta sekä potilaiden että läheisten toipumisprosessia kuvaavat oppimisteoreettiset kokemusmallit. Ensimmäisen ja toisen tutkimusongelman tiivistelmissä (Luvut 7.1.8 ja 7.2.18) esitettiin molempiin kokemukselliset muutosvaihemallit. Seuraavassa paneudutaan vielä yksityiskohtaisemmin tarkastelemaan ja kuvaamaan
riippuvuuden synnyn ja siitä toipumisen käänteisiä prosesseja. Tavoitteena on
rakentaa tutkimusaineiston pohjalta riippuvuuksia kuvaavat mallit, joita voisi
soveltaa laajemminkin päihde- ja läheisriippuvuutta hoidettaessa.
Tärkeä lähtökohta mallien rakentamisessa on se, että alkoholistilla ja hänen
läheisillään on piilevää, hiljaista kokemustietoa, joka on saatava toipumisprosessissa hyvään käyttöön. Kokemuksellisessa oppimisessa keskeisiksi nousevat ne merkitykset, joita oppija antaa omille kokemuksilleen (Mezirow 1991: 7).
Päihteidenkäyttöaikana ovat molempien osapuolten merkityksenantoa ohjanneet
päihteisiin liittyvät vallitsevat käsitykset, uskomukset ja olettamukset erilaisine
vääristymineen. Sekä alkoholistit että myös läheiset tavoittelevat antamillaan
merkityksillä ja tulkinnoillaan hyödyllisiä toiminnan tuloksia. Järvilehto (1994)
kuvaa tällaista toimintaa tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisesti (Kuvio
36).
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toiminto

toiminta
toiminnan
tulos

Järvilehdon mukaan ihmisen toiminta etenee jatkuvana tapahtumana, joka järjestäytyy toiminnan tulosten (pystyviivat) välittämiksi toiminnoiksi (silmukat). Toiminnan tulos ei merkitse toiminnan pysähtymistä, vaan sisältää samanaikaisesti
sekä aikaisempaan että uuteen toimintaan kuuluvia toimintajärjestelmiä. Edellisen
toiminnan loppu sisältyy uuden toiminnan alkuun mahdollistaen näin toiminnan
tuloksen arvioinnin. Alkoholistin ja hänen läheisensä vaikeassa vaiheessa kumpikaan ei kuitenkaan saavuta hyödyllisiä toiminnan tuloksia. Yleensä ajatellaan, että
oppiminen on positiivinen tapahtuma, joka tuottaa tavoitteen kannalta hyödyllisiä
tuloksia. Näin ei aina ole, sillä muutos ei ole aina positiivista ja haluttua. Alkoholistien ja läheisten kokemuksia värittävätkin vahvat tunteet, jotka riippuvuuden
syvetessä ovat negatiivisia ja toivuttaessa positiivisia.
Alkoholismin ja läheisriippuvuuden syvenemiseen liittyvästä oppimisesta
käytän yleisnimitystä vangitseva oppiminen ja niistä toipumiseen liittyvästä oppimisesta vapauttava oppiminen. Keskeistä tässä on, että tuloksellinen toipumisprosessi ei tule riittävän hyvin ymmärretyksi, ellei ensin nähdä alkoholistin ajattelua ja toimintaa riippuvuuden syvenemisvaiheessa kokonaisuutena. Siksi on samanaikaisesti tarkasteltava sekä alkoholismiin sairastumista että siitä toipumista.
Toinen tärkeä asia on tarkastella samalla myös läheisiä omine kokemuksineen.
Hehän ovat kamppailleet alkoholistin rinnalla oman läheisriippuvuutensa kanssa.
Molempien uudet tulkinnat sekä omasta että toisen osapuolen käyttäytymisestä
juovana aikana ovat tärkeitä tekijöitä toipumisessa. Jäsennetään ensin vangitsevien kokemusten prosessiluonnetta. Tarkastelussa alkoholismin voi korvata yleisemmin käsitteellä päihderiippuvuus.
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Alkoholismi ja läheisriippuvuus vangitsevana oppimisena
Alkoholismissa ja läheisriippuvuudessa on huomioitava perin yksinkertainen
perustotuus: Läheinen havahtuu alkoholistin juomisen muodostuneen ongelmaksi
melko varhain. Myös alkoholisti havahtuu huomaamaan sen, että alkoholin kanssa eläminen ei onnistu niin kuin ennen. Kaikki se työ, mitä alkoholisti ja läheiset
tekevät, on tyypillinen yritysten ja erehdysten värittämä vangitseva oppimisprosessi. Syntyneiden ongelmien ympärille rakennetaan ulkopuolisien katseilta suojaavat kulissit. Kulissit ovat yksi suojamuuri siinä ulkokuoressa jolla salataan
päihteiden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia ja omia vääristyneitä hyväksymismalleja. Alkoholismissa paradoksaalisesti vangitsevuuden edellä käy aluksi vapautuksen tunne. Päihde täyttää henkilökohtaisia tarpeita, kun sen avulla opitaan
saavuttamaan positiivisia tuloksia, kuten esimerkiksi ujouden voittaminen tai
kaverien hyväksynnän saaminen. Riippuvuuden puhjettua henkilökohtaisen ja
sosiaalisen tilauksen roolit heikkenevät biologisen tilauksen puhjettua, jolloin
seurauksena saattavat olla juomaputket.
Alkoholismin ja läheisriippuvuuden kehittymistä kuvaava vangitseva kokemuksellinen oppiminen on sekoitus behavioristista oppimista ja metakognitiivista
kokemuksellista oppimista. Behaviorismi näkyy siinä, että yksilön mielen ja kehon ollessa kuivan humalan tilassa voivat pelkät ympäristövihjeet laukaista juomisen uudelleen. Se näkyy niin alkoholistin kuin myös läheisen yrityksinä säädellä käytetyn päihteen määrää ja käyttötiheyttä. Tähän jo liittyy melkoinen määrä
metakognitiivista pohtimista. Varsinainen metakognitiivinen kokemuksellinen
oppiminen näkyy alkoholistin omissa yrityksissä käsitellä kasvavia ongelmiaan:
omat toipumisyritykset, salailu, kieltäminen, syyllisten etsiminen. Apua hakiessaan juova alkoholisti ei itse osaa kovinkaan tarkoin pohtia kaikkea sitä, mitä hän
itse on jo yrittänyt tehdä, vaikka siitä on hänellä runsaasti kokemusta ja hiljaista
tietoa. Asiantuntijoidenkin kanssa keskusteltaessa painopiste luisuu juomisen
määrien ja juomistiheyden tarkasteluun ja juomisen syiden etsimiseen. Alkoholisti
alistuu perinteisiin kysymyksiin, uskomuksiin ja väitteisiin, jotka mahdollistavat
turvallisen ajatuksen kohtuukäytöstä. Hänen omien aiempien ratkaisuyritystensä
tarkastelulle ei jää riittävästi tilaa. Liian nopea siirtyminen käyttäytymisen muuttamiseen unohtaa sen perustan, jolta epäonnistuneet yritykset on aiemmin tehty, ja
yritysten taustalla olleet uskomukset.
Sairastumisprosessin kuvailussa on tärkeää nostaa näkyviin juuri ne ajatukset
ja ratkaisuyritykset, joita alkoholistilla on silloin kun hän ei juo. Sama koskee
läheisiä heidän tulkitessaan juomisen aiheuttamia ongelmia ja omaa käyttäytymis263

tään. Ratkaisuyritysten epäonnistuminen johtuu syistä, joita alkoholisti ja läheinen
eivät tiedä. Alkoholisti käyttäytyy tietämättömyyttään perussairautensa, alkoholismin, määräämällä tavalla. Käytösmallin muuttaminen ja säilyttäminen eivät
onnistu muutamassa viikossa. Minnesota-hoidossa siihen uhrataan ensin kokonainen vuosi ja jatkossa omasta tahdosta koko loppuelämä.
Päihderiippuvuuden syntyyn liittyvää vangitsevaa kokemuksellista oppimista
kuvaan putkimaisena spiraalina, jossa riippuvaisen tunteet ja kokemukset virtaavat. Tarkastellaan putken läpileikkausta Malisen toissijaisen kokemuksen näkökulmasta (Kuvio 8 luku 5.2.3). Erityisesti tarkastellaan ”ravistelevien” oppimiskokemusten aiheuttamia säröjä. Spiraalia kuljetaan ”pullon korkin avaussuuntaan” eli vastapäivään. Putkimainen spiraali muodostuu peräkkäin ketjuuntuvista sykleistä, joissa kukin sykli on 4-vaiheinen Kolbin kokemuksellisen oppimisen tapaan (Kuvio 7 luku 5.2.1). Yksittäinen sykli on Kolbin tapaan tiedonluomisprosessi, jossa yhdistyvät kokemus, havainnointi, kognitio ja käyttäytyminen. Käytän syklin vaiheille akronyymejä KOKO, SEPO, RASU ja SUTO. Määrittelen ne seuraavassa tarkemmin.
1.

2.

3.

4.

KOKO: Ensimmäinen vaihe kuvaa päihteen käytön konkreetteja kokemuksia
ja niihin liittyneitä tunteita, jotka alkuvaiheessa ovat palkitsevia, myöhemmin
rankaisevia.
SEPO: Toinen vaihe kuvaa kokemuksiin liittyvien seurausten pohdintaa. Tässä vaiheessa keskitytään kokemusten monipuoliseen reflektointiin. Omat kokemukset liitetään eri yhteyksiin ja eri näkökulmien tarkasteluun.
RASU: Kolmannessa varsinaisessa kognitiivisessa vaiheessa tehdään ratkaisusuunnitelma joko käytön jatkamiseksi tai jo syntyneiden ongelmien ratkaisemiseen. Tässä vaiheessa pyritään löytämään ongelman ratkaisuun ongelmaa
ymmärtävä suunnitelma.
SUTO: Neljännessä vaiheessa tehty suunnitelma toteutetaan. Vaihe on aktiivisen toiminnan vaihe, jossa ratkaisusuunnitelmaa kokeillaan arkeen.

Neljännen vaiheen jälkeen otetaan jossain vaiheessa jälleen alkoholia, jolloin
ollaan uuden syklin alussa ja uudessa KOKO-vaiheessa. Jos käyttöön ei liity vielä
ongelmia, syklit etenevät ”kivuttomasti” ja jopa nousujohteisesti. Vähitellen koko
putkimainen spiraali alkaa vaipua alaspäin ja tukkeutua. Kuviossa 37 näkyy kaksi
sykliä.
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RASU
SUTO

SEPO

KOKO

SUTO

KOKO

RASU

SEPO

Malli muistuttaa Järvilehdon toiminnan ja tuloksen suhdemallia (Kuvio 36). Tavoitteena ovat toiminnan hyödylliset tulokset. Kolbin tapaan painottuvat syklin
ulkokehän ohella syklin sisällä olevat sisäiset dimensiot: kokemuksen ja ongelmien ratkaisusuunnitelmien välille asettuva ymmärtävän tiedostamisen dimensio
(KOKO – RASU) ja reflektoinnin ja aktiivisen toiminnan välinen kokemuksen
muuntamisen dimensio (SEPO – SUTO). Koska tieto on puutteellista, dimensiot
johtavat syveneviin ongelmiin.
Kuvion 37 mukainen laskeva ja ahtautuva spiraalimainen syklimalli on toki
ongelmia yksinkertaistava, mutta kuvaa sairastumisen oiretason asteittaista ja
vangitsevaa etenemistä. Ennen kaikkea malli kuvaa ongelmia autenttisemmin
alkoholistin ja läheisen omasta näkökulmasta heidän kokemanaan, eikä niinkään
ulkopuolisen tarkkailijan tulkitsemana kuten Jellinekin käyrässä. Alkoholismin
eteneminen on ”kloonimaista saman levyn pyöritystä”. Yksilölliset erot liittyvät
lähinnä eri vaiheiden kestoon ja luonteeseen. Malli kuvaa prosessia, jossa toteutuu
konstruktivismin keskeinen ajatus: alkoholisti pyrkii antamaan tulkintoja ja merkityksiä niille tapahtumille ja kokemuksille, joita juominen aiemman ratkaisuyrityksen jälkeen aiheutti. Alkoholisti pyrki luomaan itse uusia vaihtoehtoisia tapoja
ratkaista ongelmansa. Alkoholistiseen käytökseen liittyvä oppiminen on Mezirowin kuvaamaa instrumentaalista, jossa instrumentit valitaan perinteisten näkemys265

ten työkalupakista. Siihen sisältyy myös kommunikatiivista oppimista, koska
ongelmia käsitellään jopa syytellen esimerkiksi läheisten kanssa (Luku 5.2.2).
Tavoitteena on vapauttava oppiminen, mutta juuri tässä epäonnistutaan ja oppiminen muuttuu vangitsevaksi.
Käytännön hoitotyötä varten sekä opetustarkoitukseen olen laatinut Minnesota-hoidossa olleiden potilaiden ja läheisten kokemusten pohjalta esimerkkejä
alkoholistin ja läheisen toiminnasta riippuvuuden syvenemisen eri vaiheissa. Esimerkit kuvaavat kuvion 37 spiraalin yksittäisiä kierteitä. En kuitenkaan käsittele
niitä tässä tarkemmin. Kuvaan seuraavaksi toipumisprosessia.
Alkoholismista ja läheisriippuvuudesta toipuminen vapauttavana
oppimisena
Minnesota-hoidossa alkoholismin ja päihderiippuvuuden ydin on sen tarkastelu
sairautena, hermosolun kemiallisena riippuvuutena. Hoitamattomana sen katsotaan aiheuttavan vakavia uhkia myös läheisille. Toipumisprosessia voidaan laajasti kuvata vapauttavaksi, kokemukselliseksi, vertaistuelliseksi ja yhteistoiminnalliseksi oppimisprosessiksi. Seuraavassa tiivistetty kuvaus etenee takaperin lopputuloksesta (vapauttava) prosessin osiin: omat kokemukset käsitellään vertaisten
kanssa yhdessä opiskellen riippuvuuteen liittyvään tietoon peilaten. Hoidon luonne on lähinnä Mezirowin uudistavaa ja vapauttavaa oppimista, jossa sairauden
luonteeseen liittyvän tiedon avulla luodaan uusi merkitysperspektiivi. Alkoholistia autetaan reflektoimaan juovan ajan kipeitä kokemuksia, ja hänen niille antamiaan tulkintoja. Kriittinen itsereflektio kohdistuu omiin entisiä ongelmanratkaisuprosesseja ohjanneisiin olettamuksiin, ja kriittinen reflektio alkoholistia aiemmin
hoitaneiden tahojen tarjoamiin työkaluihin (esim. käytön vähentäminen ja sopimattomat lääkkeet).
Kriittisyys on vain osa hoitoa. Tärkeintä on oppia nöyrästi, rehellisesti ja
avoimesti tarkastelemaan omaa juomisajan toimintaansa ja ajatusmaailmaansa.
Aiemmin alkoholisti on ajatellut voivansa oppia ottamaan kohtuudella kuten kuka
tahansa alkoholia kohtuudella käyttävä. Häntä autetaan tajuamaan, että jos hän
pystyisi kohtuukäyttöön, hän ei olisi alkoholisti. Lisäksi hänen tulisi ymmärtää,
että koko hänen oma juovan ajan ajattelunsa ja toimintansa on alkoholismisairauden mukaista toimintaa. Tärkeää on oppia ymmärtämään kuivan humalan merkitys. Uuden ymmärryksen katsotaan luovan vapauttavan perustan toipumisen
käynnistymiselle.
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Vertaisryhmissä toimittaessa pyritään vahvaan yhteistoiminnallisuuteen. Toipuneen terapeutin vetämässä ryhmässä on mahdollista luoda dialogisen/kommunikatiivisen oppimisen kautta yhteinen metaforinen kieli, jolla voi
samaistua toisten hoidossa olevien kokemuksiin. Samaistuminen tässä merkitsee
lähinnä omien tunteiden kiinnittymistä toisten kokemuksista nouseviin tunteisiin.
Yhteistoiminnallisuus syvenee jatkohoidossa.
Edellä oleva koskee myös läheisiä. Peilatessaan omaa kokemusmaailmaansa
alkoholismista ja läheisriippuvuudesta saamaansa tietoon he tajuavat, että alkoholisti ei ole juonut tahallaan ja pahuuttaan. Lisäksi he ymmärtävät oman toimintansa olleen läheisriippuvalle tyypillistä toimintaa ja sen, että he ovat usein itse mahdollistaneet alkoholistin juomisen. Tällöin he ovat omalta osaltaan valmiita yhteiseen toipumisprosessiin. Molempien yhteinen tärkeä hetki on läheiskohtaaminen.
Tiivistäen voidaan sanoa, että vapauttavan oppimisen instrumentteja ovat sekä
alkoholisteilla että läheisillä merkityksellisen tiedon pohjalta tehdyt entisten kokemusten uudet tulkinnat, joiden pohjalta käynnistyy uusi ajattelutapa ja toiminta.
Kuvaan Minnesota-hoidon mukaista toipumisprosessia ylöspäin avautuvana
putkimaisena spiraalina, jota pullon korkin sulkemisen tapaan kierretään myötäpäivään. Putkesta otetaan jälleen läpileikkauksia, jolloin voidaan seurata uusien
herättävien oppimiskokemusten vaikutusta kokemukselliseen ytimeen.
Toipumisen yhteydessä aiemmin ahtautunut putkimainen spiraali avautuu,
kun vanhaa kokemuksellista ydintä ympäröivä suojavyö ohenee pehmentäen kovaa ydintä. Seuraava yleismalli kuvaa toipumisspiraalin sykliä, jossa on jälleen
neljä vaihetta. Näille käytän akronyymejä VATI, KOTU, TISO ja MUKO. Tarkastelen kutakin seuraavassa tarkemmin.
1.

2.

3.

VATI: Syklin ensimmäisessä vaiheessa saadaan alkoholismiin liittyvää uutta
vaikuttavaa tietoa. Tieto avaa uuden merkitysperspektiivin ja auttaa havaitsemaan aiempia ajatusvääristymiä.
KOTU: Toisessa vaiheessa uuden tiedon kautta saavat entiset kokemukset
uuden tulkinnan. Tämä vaihe on vahvan metakognition vaihe, jota värittää
kriittinen reflektio ja kriittinen itsereflektio. Erityisesti tajutaan ongelmien aiempien ratkaisuyritysten toivottomuuden perussyy; kuvittelu oppia ottamaan
oikein ja kohtuudella. Aiempien kokemusten kovettama kova ydin alkaa
pehmetä.
TISO: Kolmannessa vaiheessa tietoa sovelletaan omaan toipumisprosessiin.
Tässä tärkeässä vaiheessa pyritään nöyrästi, rehellisesti ja avoimesti näkemään kuin peilistä oma todellinen juovan ajan kuva ja oma käyttäytyminen,
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4.

ja kertomaan siitä myös muille hoidossa oleville. Kokemuksellista ydintä
ympäröivä vahva suojavyö alkaa oheta.
MUKO: Neljännessä vaiheessa soveltaminen johtaa muutoskokemuksiin.
Vaihetta leimaa asteittainen vapauttavuus ja jopa lopulta halu kertoa kokemuksista ulkopuolisille. Kertominen helpottaa, koska siihen liittyy ajatus, että
ei koskaan enää juomisen aiheuttamaa tuskaa. Lopulta vanha suojavyö on
tarpeeton, kun kova ydin on pehmetessään sen sulattanut.

Kukin sykli on tiedonluomisprosessi, jossa yhdistyvät tieto, kokemusten uusi
tulkinta, tiedon soveltaminen ja soveltamisen mahdollistamat muutoskokemukset.
Hoidossa otetaan pahoin ahtautunut putki (Kuvio 38) uuteen tarkasteluun. Syklin
eri vaiheita voidaan nyt kuvata Malisen särömetaforan ”ravistelevilla” kokemuksilla, jotka ovat nyt luonteeltaan lähinnä hoitavia (Luku 5.2.3). Sairauden konkreettisena kokemuksena (Kuvio 37) on nyt uuden tiedon vaikuttavuus. Seurausten
pohtimisen tilalla on vanhojen näkemysten kriittistä uutta tulkintaa. Entisten ratkaisujen suunnittelu on nyt uuden tiedon soveltamista omassa toipumisprosessissa. Soveltamisen seurauksena muutoskokemukset uudistavat nyt aiemman suunnitelman toteuttamisen (Kuvio 38).
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Yksittäinen sykli ei ole enää perinteisen Kolbin mallin mukainen. Syklin jokaiseen vaiheeseen liittyy uutta kokemusta, mutta hoidollisesti ratkaiseva kokemus
on viimeisenä. Syklin ulkokehän ohella painottuvat erityisesti syklin sisällä olevat
sisäiset dimensiot: vaikuttavan tiedon ja sen soveltamisen välinen toiminnan dimensio (VATI – TISO) ja vanhojen kokemusten uuden tulkinnan ja uusien muutoskokemusten välinen kokemuksen dimensio (KOTU – MUKO).
Käytännön hoitotyötä varten sekä opetustarkoitukseen olen laatinut potilaiden
ja läheisten kokemusten pohjalta esimerkkejä myös alkoholistin ja läheisen toiminnasta toipumisen eri vaiheissa. En kuitenkaan käsittele niitä tässä tarkemmin.
Uusi alkoholismin ja läheisriippuvuuden syntymisen ja niistä
toipumisen oppimisteoreettinen malli
Tiivistän seuraavassa tutkimuksen empiirisen aineiston pohjalta sekä potilaiden
että läheisten sairastumista ja toipumista kuvaavat kokemusmallit. Mallit ovat
Jellinekin käyrän tapaisia, mutta putkimaisia ja spiraalimaisesti sykleinä eteneviä.
Alkoholismin eteneminen ja syveneminen (kuvion 39 vasen haara) kuvaa alkoholismin asteittaista kehitystä. Kuvaus on jaettu neljäksi syveneväksi vaiheeksi
joihin liittyy alkoholistille tyypillistä toimintaa: alkoholin käyttö alkaa, kielteisiä
seurauksia, ratkaisuyrityksiä, alkoholismi syvenee, avun hakua ja ilotonta pakkojuomista.
Alkoholismista toipuminen (kuvion 39 oikea haara) kuvaa Minnesota-hoidon
toipumisprosessia. Myös tämä kuvaus on jaettu neljäksi vaiheeksi: perushoito
alkaa, läheiset tulevat hoidon piiriin, paluu arkeen ja jatkohoitoon, elämänlaatu
hoidon jälkeen.
Kuvion 39 spiraali on karkea malli riippuvuuden syvenemisestä ja siitä toipumisesta.
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RIIPPUVUUDEN ETENEMINEN JA
SYVENEMINEN
LÄHEISEN VARHAINEN ASENNE ALKOHOLIIN
Alkoholiongelmat kotona ja suvussa
Oma asenne alkoholiin lapsuudessa
Oman käytön mahdollinen aloitus
Ottoseura
Yhdessä ottoa alkoholistin kanssa
Käytetyt määrät

LÄHEINEN VARHAISONGELMIEN NÄKIJÄNÄ
JA KOKIJANA
Alkoholiongelmien havaitseminen
Usko alkoholistin kykyyn oppia kohtuukäyttö ja
tarvittaessa jopa lopettamaan
LÄHEINEN HUOLEHTII JA HAKEE
MYÖS ITSE APUA
Läheinen piilottelee pulloja ja kaatelee viinoja
Ongelmista puhutaan sekä rauhallisesti että
uhkaillen
Juovaa kehotetaan vähentämiseen ja kohtuuteen
Läheinen oppii lukemaan retkahdusta ennakoivat merkit
Alkoholisti antaa katteettomia lupauksia
Läheinen sekä ymmärtää että syyllistää
Alkoholistin syyttelyjen kuuleminen
Tietää humalassa autolla ajosta
Kokee henkistä ja fyysistä väkivaltaa’
Salailua ja kulissien rakentelua
Avun hakua tunne-elämän ongelmiin
Mahdollinen omien lääkkeiden tarve ja käyttö
Hengellisen avun hakua

USKO JA LUOTTAMUS LOPPUU
Alkoholin yhdessä ottaminen loppuu
Alkoholistin selitykset eivät enää auta
Usko alkoholistin kykyyn selvitä omin voimin loppuu
Myös läheisen omat voimat hupenevat
Suunnitellaan parisuhteen katkaisua ja avioeroa
Itsetuhoajatukset nostavat päätään
”En jaksa enää”
Apua on saatava

RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN

Riippuvuudesta vapaa toipumisen ihme
käyttövoimana arjen ongelmissa
Oma asiantuntijuus ja halu auttaa muita
Terve asenne alkoholiin ja muihin päihteisiin
Luottamus palautuu, tunne-elämä eheytyy
Perhe- ja ihmissuhteet korjaantuneet
Mahdollisten ongelmien nopea käsittely
Merkkejä kuivahumalasta ja viinan haluista
ELÄMÄNLAATU HOIDON JÄLKEEN

Jatkohoito läpi, merkkipäivä jatkohoitoryhmässä
Läheinen ystävyys jatkohoitoryhmän jäseniin
Kulissien riisuminen; halu kertoa hoidosta
Avoimuutta ja myönteistä ylpeyttä
Häpeä poistuu, itsetunto kasvaa
Jatkohoito lähentää suhdetta alkoholistiin
Kokee potilaan ponnistelut ja muutokset
Kokee toipumisen positiivisia seurauksia
Mahdollisen retkahduksen kestäminen
Merkkejä kuivahumalasta ja viinan haluista
Jatkohoidossa käyntiin sitoutuminen ja
ryhmässä avoin puhuminen
Päivä kerrallaan raittiista päivästä kiittäen
Arjen rakentaminen läheisviikonlopussa
opitun perustalle
ARKI JA JATKOHOITO ALKAA
Läheisviikonloppu avaa ymmärtämään
alkoholismia ja läheisriippuvuutta
Potilaan puheenvuoron kokeminen
Läheinen puhuu rohkeasi ja avoimesti
Läheiskohtaamisen koskettavuus
Toiset läheiset ja terapeutit, en ole yksin
Infon tiedon merkitys, alkoholismi sairautena
ja läheisriippuvuuden ymmärtäminen
LÄHEISVIIKONLOPPU
Läheisviikonloppuun lähdön suunnittelua
Hoidossa olevan hoitoon sitoutumisen ja
tunteiden tulkitsemista
Helpotusta, luottamusta, toivoa ja epäilyä
ALKOHOLISTI LÄHTEE PERUSHOITOON

Vasemman haaran riippuvuuden syvenemisen kaikkiin vaiheisiin liittyy kuvion 37
mukaista spiraalimaista pohdiskelua ja toimintaa (Luku 8.1). Kuvioon on merkitty
silmukoita niihin kohtiin, joissa tapahtuu ongelmien ratkaisuyrityksiä, jotka eivät
johda haluttuun tulokseen. Oikea toipumishaara on vapauttavien silmukoiden
täyttämää. Kuvioon on merkitty kuitenkin muutama silmukka vain niihin kohtiin,
joissa toipumisprosessi saattaa kangerrella.
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Tarkastellaan kuvion vasenta haaraa luvun 7.1.8 lopussa olevan alkoholismin
10-kohtaisen kokemuksellisen muutosvaihemallin valossa. Alkoholin käytön
alkua leimaavat positiiviset kokemukset johtavat käytön jatkamiseen (kohta 1).
Toisessa vaiheessa koetaan ensimmäiset hämmentävät dilemmat ja ongelmia
yritetään ratkaista, mutta kontrollikyky heikkenee (kohdat 2–4). Alkoholismin
syvenevässä vaiheessa arkea leimaa syyllisyys, häpeä ja masennus. Juomista puolustellaan, etsitään syyllisiä, vertaillaan omaa juomista toisten juomiseen ja rakennetaan kulisseja. Etsitään apua myös ulkopuolisilta tahoilta (kohdat 5–8).
Pakkojuomisen vaihe johtaa ”juomisputkiin”, perheongelmiin ja vaihtoehtojen
vähyyteen. Itsetuhoisat ajatukset alkavat pyöriä mielessä (kohdat 9–10).
Tarkastellaan kuvion oikeaa haaraa luvun 7.2.18 lopussa olevan 10-kohtaisen
toipumisen kokemuksellisen muutosvaihemallin valossa. Oma voimattomuus
pakottaa hoitoon lähtöön. Heti alussa on rohkaisevaa tavata vertaisia ja kokea
ettei ole yksin (kohdat 1–2). Alkoholismin ja läheisriippuvuuden luonteesta saatu
tieto johtaa omien kokemusten entisten tulkintojen kriittiseen itsearviointiin. Toipuneet terapeutit ja jo kauemmin hoidossa olleissa näkyvä muutos luo uskoa ja
sitouttaa perushoitoon ja hoidon tavoitteisiin (kohdat 3–5). Läheiskohtaaminen
avaa silmät näkemään oman juomisen läheisten silmin ja läheisten kokeman tuskan (kohta 6). Perushoidon perustalta siirrytään arkeen ja jatkohoitoon. Jatkohoitoryhmässä käyntiin sitoutuminen ja sen läpivieminen yhdessä toisten vertaisten
ja läheisten kanssa korjaa juovan ajan menetykset. Luottamuksen paluu ja ihmissuhteiden korjaantuminen mahdollistavat vakavienkin ongelmien kohtaamisen
täysin ilman alkoholiajatuksia. Koetaan vapauttava tunne olla raitis alkoholisti
päivän kerrallaan (kohdat 7–9). Hoidon päätyttyä halutaan kertoa hoidosta ja
toipumisesta ja autetaan toisia vielä juomisesta kärsiviä (kohta 10).
Myös läheisriippuvuuden etenemisen prosessikuvauksella (kuvio 40) on samat tavoitteet. Läheisriippuvuuden eteneminen ja syveneminen (kuvion vasen
haara) kuvaa läheisriippuvuuden asteittaista etenemistä neljän vaiheen kautta:
läheisen varhainen asenne alkoholiin, läheinen varhaisongelmien näkijänä ja
kokijana, läheinen huolehtii ja hakee myös itse apua, usko ja luottamus loppuu.
Läheisriippuvuudesta toipuminen (kuvion oikea haara) kuvaa Minnesotahoidon toipumisprosessia, joka on jaettu neljäksi asteeksi: alkoholisti lähtee perushoitoon, läheisviikonloppu, arki ja jatkohoito alkaa, elämänlaatu hoidon jälkeen.
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RIIPPUVUUDEN ETENEMINEN JA
SYVENEMINEN
LÄHEISEN VARHAINEN ASENNE ALKOHOLIIN
Alkoholiongelmat kotona ja suvussa
Oma asenne alkoholiin lapsuudessa
Oman käytön mahdollinen aloitus
Ottoseura
Yhdessä ottoa alkoholistin kanssa
Käytetyt määrät

LÄHEINEN VARHAISONGELMIEN NÄKIJÄNÄ
JA KOKIJANA
Alkoholiongelmien havaitseminen
Usko alkoholistin kykyyn oppia kohtuukäyttö ja
tarvittaessa jopa lopettamaan
LÄHEINEN HUOLEHTII JA HAKEE
MYÖS ITSE APUA
Läheinen piilottelee pulloja ja kaatelee viinoja
Ongelmista puhutaan sekä rauhallisesti että
uhkaillen
Juovaa kehotetaan vähentämiseen ja kohtuuteen
Läheinen oppii lukemaan retkahdusta ennakoivat merkit
Alkoholisti antaa katteettomia lupauksia
Läheinen sekä ymmärtää että syyllistää
Alkoholistin syyttelyjen kuuleminen
Tietää humalassa autolla ajosta
Kokee henkistä ja fyysistä väkivaltaa’
Salailua ja kulissien rakentelua
Avun hakua tunne-elämän ongelmiin
Mahdollinen omien lääkkeiden tarve ja käyttö
Hengellisen avun hakua

USKO JA LUOTTAMUS LOPPUU
Alkoholin yhdessä ottaminen loppuu
Alkoholistin selitykset eivät enää auta
Usko alkoholistin kykyyn selvitä omin voimin loppuu
Myös läheisen omat voimat hupenevat
Suunnitellaan parisuhteen katkaisua ja avioeroa
Itsetuhoajatukset nostavat päätään
”En jaksa enää”
Apua on saatava

RIIPPUVUUDESTA TOIPUMINEN

Riippuvuudesta vapaa toipumisen ihme
käyttövoimana arjen ongelmissa
Oma asiantuntijuus ja halu auttaa muita
Terve asenne alkoholiin ja muihin päihteisiin
Luottamus palautuu, tunne-elämä eheytyy
Perhe- ja ihmissuhteet korjaantuneet
Mahdollisten ongelmien nopea käsittely
Merkkejä kuivahumalasta ja viinan haluista
ELÄMÄNLAATU HOIDON JÄLKEEN

Jatkohoito läpi, merkkipäivä jatkohoitoryhmässä
Läheinen ystävyys jatkohoitoryhmän jäseniin
Kulissien riisuminen; halu kertoa hoidosta
Avoimuutta ja myönteistä ylpeyttä
Häpeä poistuu, itsetunto kasvaa
Jatkohoito lähentää suhdetta alkoholistiin
Kokee potilaan ponnistelut ja muutokset
Kokee toipumisen positiivisia seurauksia
Mahdollisen retkahduksen kestäminen
Merkkejä kuivahumalasta ja viinan haluista
Jatkohoidossa käyntiin sitoutuminen ja
ryhmässä avoin puhuminen
Päivä kerrallaan raittiista päivästä kiittäen
Arjen rakentaminen läheisviikonlopussa
opitun perustalle
ARKI JA JATKOHOITO ALKAA
Läheisviikonloppu avaa ymmärtämään
alkoholismia ja läheisriippuvuutta
Potilaan puheenvuoron kokeminen
Läheinen puhuu rohkeasi ja avoimesti
Läheiskohtaamisen koskettavuus
Toiset läheiset ja terapeutit, en ole yksin
Infon tiedon merkitys, alkoholismi sairautena
ja läheisriippuvuuden ymmärtäminen
LÄHEISVIIKONLOPPU
Läheisviikonloppuun lähdön suunnittelua
Hoidossa olevan hoitoon sitoutumisen ja
tunteiden tulkitsemista
Helpotusta, luottamusta, toivoa ja epäilyä
ALKOHOLISTI LÄHTEE PERUSHOITOON

Tarkastellaan läheisten kuvion vasenta haaraa luvun 7.1.8 lopussa olevan 10kohtaisen läheisriippuvuuden syvenemisen kokemuksellisen muutosvaihemallin
valossa. Aluksi läheinen saattaa käyttää itsekin alkoholia yhdessä alkoholistin
kanssa (kohta 1). Läheinen havahtuu alkoholiongelmiin, mutta uskoo alkoholistin
kohtuukäytön oppimiseen ja tarvittaessa jopa lopettamiseen (kohta 2). Ongelmien
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jatkuessa läheinen alkaa huolehtia ja rajoittaa alkoholistin juomista. Hän piilottelee pulloja, kaatelee viinoja ja yrittää vedota alkoholistiin ymmärtäen ja uhkaillen.
Hän joutuu kokemaan henkistä väkivaltaa ja usein myös fyysistä. Läheinen oppii
lukemaan retkahdusta ennakoivia merkkejä ja kannustaa juovaa avun hakuun.
Ongelmia salaillaan ja erilaisia ratkaisuja etsitään kulissien takana (kohdat 3–7).
Lopulta läheiseltä loppuu täysin usko ja luottamus alkoholistin kykyyn selvitä
omavoimaisesti ongelmista. On pakko suunnitella suhteiden katkaisua alkoholistiin. Myös läheinen saattaa kokea itsetuhoajatuksia (kohdat 8–10).
Tarkastellaan myös kuvion oikeaa haaraa luvun 7.2.18 lopussa olevan 10kohtaisen läheisten toipumisen kokemuksellisen muutosvaihemallin valossa. Alkoholistin hoitoon lähtö suo läheiselle hengähdystauon. Mielessä risteilevät sekä
orastavan toivon että epäilyksen tunteet; monta kertaa aiemmin on joutunut pettymään. Edessä on läheisviikonloppu (kohdat 1–2). Infossa annettu tieto alkoholismin sairausluonteesta ja läheisriippuvuudesta avaa läheiselle kriittisen itsearvioinnin aiempia omia käsityksiään kohtaan. Toisten läheisten ja päihdeperheterapeutin tapaaminen helpottaa, kun kokee toisten kokeneen samoja ongelmia ja
tuskia. Oma läheisriippuvuus juomisen mahdollistajana ja roolin muuttumisena
alkaa kirkastua. Varsin koskettavassa läheiskohtaamisessa omien tunteiden purkaminen helpottaa. Läheisviikonlopun aikana kirkastuu myös syy alkoholistin
aiempaan sairaaseen käyttäytymiseen (kohdat 3–6). Hyvä sitoutuminen jatkohoitoryhmässä käyntiin johtaa positiivisiin kokemuksiin. Läheinen kokee luottamuksen palauttavan hyvät suhteet toipuvaan alkoholistiin ja kokee saavansa uusia
voimia kohdata vaikeitakin ongelmia elämässään (kohdat 7–9). Koko hoidon
päätyttyä eletään normaalia arkea toipuneen alkoholistin rinnalla ja suositellaan
hoitoa vielä kärsiville läheisille (kohta 10).
Molempien kuvioiden (39 ja 40) oikeat haarat kuvaavat yhteistoiminnallista
ja kokemuksellista oppimisprosessia, joka mahdollistaa vapautuksen riippuvuudesta kohti normaalia arkea. Vasempien haarojen prosessikuvauksella on kaksi
tavoitetta. Ensiksi se yleisellä tasolla kuvaa melko tyypillistä riippuvuuden syvenemistä vaiheittain etenevänä prosessina. Toinen tavoite on päihdehoidollinen.
Vaikka riippuvuuden syveneminen on kokemuksiltaan melko lainalaista, kaikki
eivät samalla tavalla ja samassa asteessa käy läpi kaikkia sairastumiseen liittyviä
vaiheita. Tärkeää on, että alkoholisti/läheinen käy hoidossa läpi oman riippuvuutensa vaiheittaisesti syvenevän prosessin tehden sen itselleen läpinäkyväksi. Tätä
prosessia hän voi jäsentää mallin avulla. Juuri tätä pitäisi alkoholismin ja läheisriippuvuuden hoidoissa painottaa. Spiraalimallia voidaan soveltaa ja muokata
laajemminkin päihderiippuvuuksien hoitoon.
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Luvussa 2.4.3 esiteltiin toipumiseen liittyviä määritelmiä. Määritelmissä painottuu lähinnä riippuvuuden oireiden poistumisen vaikutus. Keskeisinä tekijöinä
ovat vapaaehtoisuus, täysraittius, kokemuksellisuus, prosessiluonne, parantunut
terveys, merkityksellinen elämä ja hyvät ihmissuhteet, ja ennen kaikkea normaalin ihmisen elämä yhteiskunnan jäsenenä. Päihteistä luopuminen ei siis ole vain
paluuta normaaliin, vaan vielä parempaan elämään. Myös Söderlingin (1993:
177) raittiuden määrittelyssä korostuu se, että raittius ei ole vain päihteettömyyttä,
vaan laadukasta raittiina elämistä. Raittius ei ole varsinainen tavoite, vaan keino
elää tällaista elämää. Laudetin (2007) työhön sisältyy tyypillinen AA:n näkemys:
toipuminen koetaan jatkuvaksi prosessiksi, jolle ei ole päätepistettä.
Esitän seuraavassa omat toipumisen, kuntoutumisen, raitistumisen sekä raittiin määritelmäni. (Kuvio 41.)

toipuminen

RAITIS
ALKOHOLISTI

kuntoutuminen
raitistuminen

Kuvio on sikäli merkityksellinen, että perinteisesti päihdehoidossa puhutaan kuntoutumisesta. Tehokkaasti toimivassa Minnesota-mallin mukaisessa hoidossa on
nähtävissä vaiheittain kohti raittiutta etenevä prosessi. Vaiheet ovat osin samanaikaisia. Prosessi käynnistyy toipumisesta, joka hyvin edetessään johtaa kuntoutumiseen ja siitä kohti raittiutta ja raitista elämää. Perinteisen Jellinekin käyrän
kuvausvoima jää hieman aneemiseksi.
Toipuminen on päihderiippuvaiselle tieto-, ymmärrys- ja kokemusprosessi,
jossa riippuvainen entisten kokemustensa uuden tulkinnan avulla vapautuu häntä
aiemmin vanginneista päihteistä kohti täysin päihteetöntä, merkityksellistä ja
normaalin laadukasta elämää. Sama pätee myös läheisten suhteen heidän vapautuessaan omasta läheisriippuvuudestaan.
Toipuminen ei siis ole pelkkää juomattomuutta tai vain käyttäytymisen muutos, vaan siihen sisältyvät ennen kaikkea elämän laatuun liittyvät muutokset. Se
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on myös identiteetin muutos juovasta alkoholistista raittiiksi alkoholistiksi, joka
on oppinut elämään sairautensa kanssa. (Ks. myös Cain 1991.)
Kuntoutuminen on toipumisen käynnistämää laadultaan selvästi parempaa
ulkoista toimintaa verrattuna juomisajan toimintaan.
Todellinen kuntoutuminen on siis seurausta hyvin käynnistyneestä toipumisesta. Toipuminen herättää halun toimia, ja se palauttaa niitä voimavaroja, joita
tarvitaan oman elämän kohdalleen saattamiseen, ja se näkyy toiminnassa kuntoutumisena. Päihderiippuvainen kokee kuntoutumisen voimana ja haluna tehdä
jälleen tuloksellista työtä, ja sen näkevät myös ulkopuoliset. Näin määriteltyinä
toipuminen on prosessikäsite ja kuntoutuminen toimintakäsite. 47 Minnesotamallissa on keskeistä, että alkoholisti raitistuu itsensä ja vain itsensä vuoksi. Perinteinen ajatus raitistumisesta esimerkiksi perheen vuoksi ei näytä johtavan hyviin tuloksiin. Perheen merkitystä ei tietenkään aliarvioida, mutta läheisten katsotaan tarvitsevan itsekin hoitoa.
Toipumisen ja kuntoutumisen täytyy jossain vaiheessa saavuttaa tavoiteltu
päätepisteensä. Ne itse ovatkin välitavoitteita laadukkaamman elämän elämiseen,
jolloin ollaan jo raittiuden alueella.
Raitistuminen on käynnistyneen toipumisen ja sen seurauksena alkavan kuntoutumisen synergistä seurausta. Se käynnistyy toipumisprosessin ja siihen liittyvän kuntoutumisen kanssa samaan aikaan.
Raittius on laadukkaan toipumisen ja kuntoutumisen synergian tuottama tila,
jossa alkoholisti/päihderiippuvainen on vapautunut pakonomaisesta riippuvuudestaan kaikkiin päihteisiin.
Raitis alkoholisti ei elä vain ilman päihteitä, vaan elää raittiina ”päivän kerrallaan” päihteistä vapaata elämää nauttien siitä. Raittiudessa ei ole lainkaan ”hampaat irvessä” yrittämistä, ”rystyset valkeina” olemista ja taistelua, kuten toipuneiden alkoholistien keskuudessa on tapana sanoa. Raitis on vapautunut näistä kaikista. Raittius ei ole ”kuivilla oloa”. ”Kuiva” kokee raittiuden uhrauksena, ’raitis’
lahjana. Koska alkoholismi on kemiallisena riippuvuutena ”koteloitunut” mielihyväkeskuksen muistiin, alkoholisti käyttää itsestään nimitystä raitis alkoholisti.
Seuraavat perinteiset määritelmät eivät sisällä tällaisia tunnelatauksia.
Raittius: Pidättyminen alkoholinkäytöstä nautintoaineena (Haarala ym. 1990,
Aira 2000).

47

Siljander (2002: 23) käsittelee yksityiskohtaisesti toiminta- ja prosessikäsitteitä kasvatustieteessä.
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Raitis: Henkilö, joka ei ole käyttänyt lainkaan alkoholia edeltävän 12 kuukauden aikana (Stakes 1999, Aira 2000).
Myös läheisillä edistyvää toipumisprosessia seuraa kuntoutuminen, kun vapautuvat voimavarat voidaan käynnistää merkitykselliseen toimintaan. Ihanteellisissa
tapauksissa toipuminen ja kuntoutuminen ovat alkoholistin ja läheisten samanaikaista yhteistoiminnassa tapahtuvaa toimintaa, jonka seurauksena on yhdessä
saavutettu yhteinen tulos, päihde- ja läheisriippuvuudesta vapaa raitis elämäntapa.
Tiivistäen voidaan sanoa, että vaikka toipuminen, kuntoutuminen ja raitistuminen ovat yksilöllisiä tapahtumia, ne ovat perusluonteeltaan ennen kaikkea hyvän oppimisen luonteisia sosiaalisia tapahtumia.
Edellä olevat määrittelyt korostavat toiminnan luonnetta riippuvuuden oireiden poistuttua. Mielenkiintoista olisi tietenkin toipumisen määrittely neurobiologisesti aivojen toipumisen kannalta, kuten White (2007b) toteaa.
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9 Johtopäätökset ja pohdinta
Esitän lopuksi tämän tutkimuksen päätulokset ja tarkastelen tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä sekä tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä.
Tutkimuksen päätulokset
Tutkimusongelmien (Luku 1.4) käsittely eteni aikajärjestyksessä. Tarkastellaan
tutkimuksen laadullisia päätuloksia käänteisessä järjestyksessä.
Minnesota-hoidon mukainen päihde- ja läheisriippuvuuden toipumisprosessi
on vapauttava, kokemuksellinen ja yhteistoiminnallinen oppimisprosessi. Tähän
tulkintaan on useita hyvin perusteltuja syitä. Potilaiden ja läheisten toipumisavaimet (Luku 7.3) osoittavat, että näissä prosesseissa on löytynyt jotain yhteistä.
Tuloksista heijastuu hoidon luonne: Jaettu kokemus ja yhteinen tieto ja kieli luovat perustan samanlaisille toipumisavaimille.
Niin potilaat kuin läheiset, retkahtaneet ja ei-retkahtaneet, kuin miehet ja naiset päätyivät lähes identtisiin toipumisavaimiin, vaikka eräissä yksityiskohdissa
on jopa tilastollisesti merkittäviä eroja. Avainten perusrakenne on tarkalleen sama. (Luvun 7.3.5 kuviot 32–34.) Retkahtaneiden osalta se kertoo heidän ymmärtäneen toipumisen kokonaisvaltaisen luonteen, vaikka he eivät ole syystä tai toisesta soveltaneet oppimaansa itseensä. Toipumisen vapauttava luonne näkyy sekä
potilaiden että läheisten osalta häpeästä ja syyllisyydestä vapautumisena ja itsetunnon palautumisena. Tämän mahdollisti Minnesota-hoidon tapa lähestyä päihde- ja läheisriippuvuusongelmaa.
Päihde- ja läheisriippuvuuden synty ja syveneminen epäonnistuneine ratkaisuyrityksineen muodostavat, kun nämä ymmärretään samalla tavalla, perustavan
osan toipumisprosessia. Ensimmäinen ja toinen tutkimusongelma muodostavat
riippuvuuteen liittyvän tiedon kanssa yhden kokonaisuuden. Alkoholistien ja
myös läheisten kokemukset riippuvuuden synty- ja syvenemisprosessista ennen
Minnesota-hoitoa ovat hyvin pitkälle samanlaiset.
Oppimisteoreettisesti Minnesota-hoidossa on oivallettu se, että kieltämisten ja
kulissien murtuminen vaatii aiempien kokemusten uutta tulkintaa hoidossa annetun tiedon valossa. Tarvitaan metakognitiivisten taitojen kehittämistä, jolloin kulissein ja kielloin suojattu hiljainen kokemustieto avautuu aiempien kokemuksien
uuden tulkinnan myötä. Entiset vääristyneet merkitysperspektiivit ymmärretään
toimimattomiksi. Tyypillisiä näistä vääristymistä ovat ajatus kohtuukäytöstä ja
tiettyjen lääkkeiden sopivuudesta. Alkoholisti ei juovana aikana pysty itse edes
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määrittelemään juomisensa määrää tai määrittelemään täysin selvänä viettämiään
ajanjaksoja totuudenmukaisesti. Tämä tunnettu tosiasia tuodaan korostetusti esille
myös viimeisissä alkoholiongelmaisen hoitoa koskevassa Käypä Hoito -suosituksessa. Tämä näkyy kohdissa, joissa opastetaan toteamaan alkoholin ongelmakäyttöä, arvioimaan mahdollista riskikäyttöä ja alkoholin osuutta potilaan työkykyyn.
(Alkoholiongelmaisen hoito 2005; päivitetty 2011.)
Minnesota-hoidossa läheiskohtaaminen ja jatkohoito ovat kaksi keskeisintä
muutosta tukevaa tekijää. Sekä itse alkoholismin sairauskäsite että läheisriippuvuuden sairastuttava luonne oli viimeistään koko hoitojakson jälkeen helppo hyväksyä.
Tulosten pohdintaa
Hoidon tuloksellisuuden pohdintaa
Tässä tutkimuksessa Minnesota-hoidon tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta tarkastellaan sekä hoitopaikan että hoidossa olleiden näkökulmasta.
Tutkimus keskittyi hoidon toipumisprosessin luonteen selvittämiseen. Vaikka
juomattomuus on välttämätön, se ei kuitenkaan ole riittävä ehto päihdehoidon
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden mittariksi. Raittiuden ydintulokset ovat laadukkaita ja myös kestäviä. Täysraittius merkitsee ”päivä kerrallaan” pysyvää
laadukasta päihteettömyyttä. Katsotaan hieman tarkemmin Minnesota-hoidon
tuloksellisuutta perinteisesti raitistuneiden tai yhtä hyvin retkahtaneiden määrinä.
Yksi Minnesota-hoitoon liittyvä epäilys ja kiista tuntuu olevan raitistuneiden
määrä hoidon käyneistä. Luvun 7.2.14 taulukko 36 antaa tähän tutkimukseen
osallistuneiden osalta erittäin korkean toipumistuloksen. Luvun 7.2.14 lopussa on
vain karkea retkahdusten määrän arvio. Tarkastellaan ensin laajemmin Minnesotamallin tuloksellisuuteen liittyviä aiempia tutkimuksia. (Vrt. myös luku 3.7.)
Minnesota-mallia on hieman vaikea verrata yleisellä tasolla muihin hoitomuotoihin. Jopa tätä mallia sovelletaan monilla eri tavoin. Stinchfield ja Owen (1998:
672) toteavat, että Minnesota-malliin liittyy erilaisia hoito-ohjelmia omine sovellutuksineen, ja ne tuottavat erilaisia toipumistuloksia (emt. 672). Stinchfield ja
Owen (1998) tutkivat Hazeldenin ohjelman tuloksellisuutta. Hoito-ohjelman läpikäyneistä 1083 potilaasta kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä tavoitettiin
79 %, puolen vuoden kuluttua 76 % ja vuoden kuluttua 71 %. Ensimmäisen kuukauden oli täysin raittiina 77 %, kuuden kuukauden ajan 59 % ja 12 kuukauden
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ajan 53 %. (emt. 677). Enemmistö osallistui vielä ensimmäisen vuoden jälkeen
AA-ryhmiin 1–3 kertaa viikossa. Yli puolet potilaista ilmoitti suhteen puolisoon
tai muihin läheisiin ja terveytensä parantuneen (emt. 679).
Viisikymmentä vuotta täytettyään Hazelden Foundation oli hoitanut yli
100 000 päihdeongelmaista läheisineen. Oikein ajoitettuna ja kohdistettuna työtavan katsotaan tuottavan jopa yli 95 prosenttisesti pysyviä hoitotuloksissa. (Ekholm 1999: 69.)
Vuosina 2006–2010 tässä työssä tutkittavana olevaan hoitopaikkaan kirjautui
1073 potilasta. Perushoidon keskeytti eri syistä 14,9 % hoidon aloittaneista. Sopiva arvio lienee, että perushoidon vie läpi 85 % ja keskeyttää 15 % sisään kirjautuneista. Mielenkiintoista tässä on se, että myös Anderson (1981; 28), arvioidessaan
Willmarin valtionsairaalan tuloksellisuutta, ilmoittaa keskeyttäneiden määräksi
15 %.
Jatkohoitopaikoista saatujen raporttien mukaan vuosina 2005–2011 koko hoidon vei läpi 83 % potilaista. Näin arvioituna koko vuoden mittaisen hoidon käy
100:sta aloittavasta potilaasta läpi 0,83x85=70,6 potilasta, siis noin 70 %. Tiedoista ei selviä, kuinka moni heistä säilytti mahdollisesti pysyvän raittiin elämäntavan. Jos käytämme tämän tutkimuksen koko hoidon läpikäyneiden raittiusprosenttia ensimmäisen vuoden jälkeen (Luku 7.2.14 taulukko 43), tavoitteen saavutti 0,931x70 = 65,2 potilasta. Hyvinkin realistinen arvio voisi olla, että 100:sta
potilaasta 65 saavuttaa raittiin elämäntavan eli raittiuden (Kuvio 41 luku 8.3).
On vielä paikallaan kiinnittää huomiota Aallon (2010; 14) esittämään ajatukseen alkoholiriippuvuuden hoidosta: ”Tutkimusten mukaan vuoden kuluttua hoidon alkamisesta keskimäärin 30 % on raittiina ja lisäksi noin 20–30 %:n tila on
selvästi kohentunut. On huomattava, että tällainen tulos saavutetaan vain, jos
käytetään asianmukaisissa tieteellisissä tutkimuksissa tehokkaaksi osoitettuja
hoitomuotoja.” Aivan ilmeisesti Minnesota-hoidon 65 % täyttää varsin hyvin
tehokkaan hoidon kriteerit.
Potilaiden ja läheisten omia kokemuksia ja ehdotuksia hoidon
kehittämiseen
Kyselylomakkeiden lopussa oli osio, jolla potilaat ja läheiset arvioivat kyselyn
merkitystä itselleen ja käytettyjen lomakkeiden toimivuutta. Yhteenvetona saatiin
taulukko 54.
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POTILAAT

n=

J1. Lapuan Minnesota-hoitoa koskeva tarkempi

164

samaa mieltä en osaa sanoa eri mieltä
91,5 %

6,1 %

2,4 %

tutkimus on mielestäni tärkeä.
J4. Kysymykset olivat mielestäni monipuolisia.

163

86,5 %

8,6 %

4,9 %

J5. Kysymyksiä oli vaikea ymmärtää.

164

23,8 %

9,1 %

67,1 %

J2. Kyselyyn vastaaminen oli hyvin vaikeaa.

165

21,8 %

6,7 %

71,5 %

J6. Kysymyksiä on ihan liian paljon.

162

21,0 %

14,2 %

64,8 %

J3. Vastaaminen vei kohtuuttomasti aikaa.

165

11,5 %

12,1 %

76,4 %

J7. Oman päihdehistorian muisteleminen oli

163

85,3 %

8,6 %

6,1 %

162

92,6 %

4,3 %

3,1 %

samalla itselle hyvää hoitoa.
J8. Vanhat muistot auttavat arvostamaan ”tämän
päivän” raittiutta.

LÄHEISET

n=

J1. Lapuan Minnesota-hoitoa koskeva tarkempi

121

samaa mieltä en osaa sanoa eri mieltä
90,9 %

5,8 %

3,3 %

tutkimus on mielestäni tärkeä.
J4. Kysymykset olivat mielestäni monipuolisia.

118

85,6 %

5,9 %

8,5 %

J5. Kysymyksiä oli vaikea ymmärtää.

118

23,7 %

8,5 %

67,8 %

J2. Kyselyyn vastaaminen oli hyvin vaikeaa.

120

23,3 %

9,2 %

67,5 %

J6. Kysymyksiä on ihan liian paljon.

118

17,8 %

13,6 %

68,6 %

J3. Vastaaminen vei kohtuuttomasti aikaa.

119

11,8 %

5,0 %

83,2 %

J7. Omien kokemusten muisteleminen oli

119

75,6 %

15,1 %

9,2 %

118

94,1 %

4,2 %

1,7 %

samalla itselle hyvää hoitoa.
J8. Vanhat muistot auttavat arvostamaan ”tämän
päivän” raittiutta.

Potilaiden ja läheisten jakaumat ovat hyvin samankaltaiset. Yhdeksän kymmenestä potilaasta ja läheisestä piti Minnesota-hoitoa koskevaa tutkimusta tärkeänä ja
liki samassa määrin lomakkeiden kysymyksiä monipuolisina. Lähes neljäsosa
potilaista ja läheisistä arvioi kuitenkin joidenkin kohtien ja kysymysten ymmärtämisen olleen hankalaa, jolloin myös kysymyksiin oli vaikea vastata. Kyselylomakkeissa edettiin aikajärjestyksessä lapsuudesta vastaushetkeen. Ongelmia tuottivat lähinnä ajankohtaan liittyneet kysymykset. Muutamat haastattelemani potilaat pohtivat usein ajankohtaa, jonka mukaan he vastaisivat. Esimerkiksi asennetta kouluun ja opiskeluun pohdittiin jotenkin seuraavaan tapaan: ”Tarkoitetaanko
tässä ala-astetta vai yläastetta?” Juomisajan muistinmenetyksiin liittyi seuraavia
kysymyksiä: ”Mitä vaihetta tässä tarkoitetaan? En minä alkuvaiheessa muistiani
menettänyt. Sitä tapahtui vasta vuosien jälkeen.” Noin viidesosan mielestä kysy-
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myksiä oli liian paljon. Toisaalta vastausaikaa kului vain pienellä joukolla kohtuuttoman paljon.
Monilla oli takanaan jo useiden vuosien raittius, josta potilaat ja läheiset olivat saaneet nauttia. Potilaista enemmän kuin kahdeksan kymmenestä ja läheisistä
kolme neljästä piti kuitenkin vanhojen kokemusten muistelemista itselleen hyvänä
hoitona. Vanhat ikävät juomisaikaan liittyneet muistot ja kokemukset auttoivat
lähes kaikkia potilaita ja läheisiä arvostamaan ”tämän päivän” raittiutta.
Osioissa K ja L potilailla oli mahdollisuus antaa vapaamuotoisia vastauksia
Minnesota-hoidon kehittämiseen ja muihin tärkeiksi kokemiinsa asioihin. Läheisillä oli K-osio mieltä painaneiden asioiden kertomiseen. Näihin kohtiin vastasi
82 potilasta (47,4 %; n=173) ja 53 läheistä (42,4 %; n=125). Suurin osa kaikista
kommenteista oli hoitolaitosta ja koko henkilökuntaa arvostavia. Oli toki runsaasti myös kriittisiä ja rakentavia kommentteja. Kommentit jaettiin neljään ryhmään:
1. Kyselyä koskevat, 2. Hoitopaikkaa koskevat, 3. Kehittämisehdotukset ja 4.
Yhteiskuntaa koskevat kommentit. Potilaista 31 ja läheisistä 19 esitti monia merkittäviä kommentteja. (Taulukko 55.)

Kommentteja

Kyselyä

Hoitopaikkaa

Kehittämis-

Yhteiskuntaa

yhteensä

koskevat

koskevat

ehdotukset

koskevat

Potilailta

42

7

14

15

6

Läheisiltä

30

4

8

10

8

Merkittävää on, että potilaita huomattavasti pienemmällä läheisten joukolla oli
verrattain paljon ehdotuksia. Tämä osoittaa, että läheisten samanaikaisella hoidolla on tärkeä merkitys. Tarkastellaan jakoa tarkemmin.
Kyselyä koskevat. Kyselylomakkeisiin kiinnitti huomiota seitsemän potilasta
ja neljä läheistä. Yksi potilas kritisoi kyselylomakkeen kohtia E65 ja E66, jotka
liittyivät vastaajan omaan henkilökohtaiseen hengelliseen vakaumukseen. Eräs
toinen potilas olisi kaivannut lisää korkeimpaan voimaan liittyviä kysymyksiä.
Kommentit ovat mielestäni osin paikallaan. Potilaista monillakin oli/saattoi
olla oma vahvakin hengellinen vakaumus. Siksi mahdollisuus tarkastella omaa
rukouselämää (P: E65) ja juomisen ja vakaumuksen välistä ristiriitaa (P: E66)
ovat ymmärrettäviä. Sen sijaan AA:n korostama korkeampi voima jäi yhden kysymyksen (P: F87) varaan. Jokunen lisäkysymys olisi ollut paikallaan.
Yksi potilas kiinnitti huomionsa kohtaan F57: ”Ajatus alkoholismista parantumattomana sairautena oli minulle uutta.” Hän totesi, että alkoholismista voi
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kyllä toipua. Potilas oli hoitoalan ammattilainen. Kysymys olisi pitänytkin muotoilla toisin: ”Ajatus alkoholismista parantumattomana sairautena, josta voi toipua, oli minulle uutta.”
Eräs potilas oli kiinnostunut hoidon toipumisprosenteista, koska siitä ”on ollut kentällä kovaa kädenvääntöä, kun on puhuttu jopa 90 % toipuneen.” Tutkimus
antaa kysymykseen jonkinlaisen vastauksen, mutta lähinnä vain vastanneiden
osalta. Eräältä läheiseltä tuli selkeitä lomakkeiden kehittämistarpeita:
“Läheisen toipumisessa on hyvin paljon sellaisia seikkoja, joita ei tässä kyselyssä tule ilmi. Niitä ovat mm. se, jos suhteessa on lapsia; heidän tuskansa
kokeminen läheisen sairauden seurauksena.” (L/Vaimo/72)
Läheisen kommentti on esimerkki tämän kyselyn puutteista. Lasten rooli jäikin
pahasti vajaaksi. Lomakkeita laatiessani en tullut ajatelleeksi potilaiden ja läheisten mahdollisuutta kuvata tarkemmin perheen lasten kokemuksia ja käyttäytymistä juomisaikana.
Hoitopaikkaa koskevat. Tässä luokassa potilaat ja läheiset antavat hoitoon
liittyvää kritiikkiä. Osa kommenteista oli yksittäisiä lyhyitä hoitoa koskevia toiveita ja huomautuksia. Kaksi potilasta toivoi, että Minnesota-hoito ei laitostuisi,
vaan pysyisi pienehkönä ja lämminhenkisenä. Yksi läheinen kaipasi tarkempaa
kuivan humalan määrittelyä. Infossa tietyt määrittelyt ja käsitteet olisi syytä esittää korostaen ja havainnollistaen. Mukana oli myös laajempaa kritiikkiä.
Muutama kommentti koski AA-ryhmissä käymistä. Viisi potilasta ja yksi läheinen koki hoidon suhtautuneen kevyesti, jopa kielteisesti, AA-ryhmiin. Potilaat
tosin käyvät AA:ssa jo perushoidon aikana, mutta myös hoidon jälkeistä käyntiä
toivottiin:
Mielestäni AA:n tärkeyttä pitäisi painottaa, koska kaikille ilmaantuu ongelmia“ hoidon jälkeenkin.” (P/N/93)
Yhden selkeän ryhmän muodostivat ne kommentit, joissa toivottiin lisäpanostusta
läheisviikonloppuun ja laajemminkin läheisten hoitoon. Seuraavassa on kuvaava
läheisen kommentti:
”Melkoista parisuhdeterapiaa tämä on ollut ja läheisviikonlopun aikana ehkä
vähän kevyesti sivuutettiin puolison tuntemukset toipumisen aikana. Perheen
tuntemuksia/“oireita“/ylä- ja alamäkiä voisi enemmän käsitellä läheisviikonlopun aikana ja nimenomaan perushoidon jälkeisen ajan kannalta. Nyt oli
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olo vähän kuin synnytyslaitokselta vauvan kanssa tullessa – oli tähdätty ja
valmennettu vain synnytykseen.“ (L/vaimo/78)
Yksi läheisistä esitti rakentavan ehdotuksen: ”Myös alkoholistin vierellä elävän
pitäisi saada viettää hoitolaitoksessa esim. viikko.” Minnesota-hoito on tiedostanut nämä ongelmat ja lähtenyt kehittämään läheisten hoitoa. Kolme potilasta kaipasi lisää painotusta jatkohoitoon ja läheisten osallistumista siihen. Tätä kuvaa
seuraava potilaan esittämä kokemus:
“Läheisviikonloppu on valtavan tärkeä ja sitä voisi vielä syventää. Läheisen
mukanaoloa jatkohoidossa olisi painotettava, sillä kaikki eivät tajua että alkoholismi on koko perheen sairaus. Vaikka läheiseni olivat mukana läheisviikonloppuna, koin jääväni hoidon jälkeen hyvin yksin” (P/vaimo/60).
Edellä olevat kommentit kuuluvat myös kehittämisehdotusten luokkaan KE, jota
ne alustavat sopivasti.
Kehittämisehdotukset. Keskeisimmät kehittämisehdotukset liittyivätkin
suoraan läheishoidon ja myös jatkohoidon kehittämiseen. Mielenkiintoista on se,
että ehdotukset painottuivat näihin Minnesota-hoidon ”tavaramerkkeihin”. Toki
on niin, että juuri vahvuuksia voidaan aina kokemusten kautta terävöittää.
Seuraava esimerkki liittyy jatkohoitoon:
“Omat repsahdukseni ja jatkohoitoryhmästä erottaminen harmittavat minua
suuresti. Olen nyt jotenkin tyhjän päällä ja keinot “parantua uudestaan” tuntuvat jotenkin tavattoman vaikeilta.“ (P/N/258)
Jatkohoidossa retkahtaneita kehotetaan käymään ensin AA-ryhmissä, jonka jälkeen on mahdollista palata jatkohoitoon. Tarkemmat syyt ryhmästä erottamiseen
eivät selvinneet vastauslomakkeesta. Herää kuitenkin tärkeä kysymys. Hoitopaikkakohdassa H jotkut potilaat pitivät itse hoitoa ainakin jossain määrin AAvastaisena. Mikäli näin on, ja retkahtaneiden tulee kuitenkin käydä ensin joitakin
AA-käyntejä, tilanne tuntuu ristiriitaiselta. Eräs potilas ehdotti alkoholistiterapeuttien koulutusta ja pätevöittämistä. Lisäksi hän ehdotti työpaikoille ja oppilaitoksiin laajempaa tiedottamista siitä, mitä alkoholismi elinikäisenä sairautena
todella merkitsee.
Yhteiskuntaa koskevat. Potilaiden ja läheisten kommenteista nousi kaksi
selkeää ongelmaa: kunnan maksusitoumuksen saanti Minnesota-hoitoon ja hoidon
tunnetuksi tekeminen. Seuraavassa on kuvaava läheisen kokemus:
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”Kun perhe on tullut siihen pisteeseen, että se on valmis hakemaan apua alkoholismiin, on kaikki voimat käytetty. Tällöin olisi äärimmäisen tärkeää ettei
tarvitsisi kamppailla maksusitoumuksen saamiseksi. On nöyrryttävää kerta
toisensa jälkeen soittaa anovia puheluita sosiaalitoimeen. Muutama päivä
epävarmuudessa voi olla läheiselle liikaa, onhan sitä epävarmuutta meillä
kaikilla siinä vaiheessa jo vuosia tai vuosikymmeniä. (...) Käytin kaikkia alkoholistin kanssa eläessäni opittuja keinoja: anelin, rukoilin, uhkailin. Mikäli
alkoholismi todella tunnustettaisiin sairaudeksi, ei näitä nöyryytyksiä tarvitsisi kokea. Kaikesta huolimatta olen hyvin kiitollinen siitä, että saimme mahdollisuuden hoitoon. Ilman kunnan tukea ei meillä olisi siihen ollut varaa.”
(L/vaimo/68)
Läheisen perhe sai lopulta maksusitoumuksen hoitoon, mutta osa vastaajista ei
saanut (Luku 7.2.2). Jotkut kunnat olivat valmiita antamaan maksusitoumuksen,
jotkut eivät. Pari potilasta kiinnitti huomionsa tähän eriarvoisuuteen. Merkittävää
oli kahden potilaan ja peräti kuuden läheisen toivomus Minnesota-mallin ja Minnesota-hoidon laajemmasta tiedottamisesta ja tunnetuksi tekemisestä. Seuraavassa
on kuvaava läheisen kommentti:
”Tästä hoitomuodosta pitäisi kertoa laajemmin ja yleisemmin. (…) Terveydenhuolto pitäisi saada ymmärtämään tämän hoidon todellinen teho, se olisi
hyvä kanava ohjata ainakin työssäolevia hoitoon. Ja maksusitoumusasiat
kuntoon.” (L/Vaimo/32)
Lainauksessa korostuu sekä laajempi yhteiskunnallinen tiedon tarve ja merkitys
että tiedon leviäminen hoidosta päihdeongelmista kärsiville. Potilaiden ja läheisten verrattain runsas kritiikki ja parannusehdotukset osoittavat osaltaan heidän
paneutuneen hoitoonsa ja tämän tutkimuksen kyselyyn tosissaan. Harvoin potilaat
antanevat hoidostaan näinkin rakentavaa kritiikkiä. Mutta tämän tutkimuksen
asiantuntijat ovat juuri potilaat ja läheiset. Tutkijana minun tehtäväni on olla tulkkina ja tarkastella aineistoa oppimisen näkökulmasta.
Tutkimustulosten luotettavuus ja yleistettävyys
Tämä tutkimus on kvantitatiivis-kvalitatiivinen retrospektiivinen kyselytutkimus
ajallisesti rajatulle potilas- ja läheisryhmälle. Tutkimukseni painopisteenä eivät
ole toipumis-raitistumis -ilmiötä mittaavat numeeriset parametrit (esimerkiksi
juomismäärät, raittiuden pituus, retkahdusten määrä), vaikka ne osittain muodos284

tavatkin tutkimuksen raaka-aineiston. Näiden lukujen takaa haen ennen kaikkea
niitä avaintekijöitä, jotka johtavat suotuisiin hoitotuloksiin. Tutkimuksessa tutkitaan, millaisena päihde- ja läheisriippuvuus, niin huonoina kuin hyvinäkin aikoina, näyttäytyy niille potilaille ja läheisille, joita se koskee henkilökohtaisesti.
Tutkin siis heidän subjektiivisia tuntemuksiaan. Tällöin on erityisen tärkeää purkaa sanallisesti auki numeeristen tulosten sitomat tunteet, jolloin mittarin numeerisille arvoille saadaan laadulliset tiivistymät. Tarkastellaan seuraavassa tutkimuksen luotettavuutta ja totuudellisuutta.
Yksi tulosten luotettavuuden mittari on tutkimukseen osallistuneiden määrä.
Potilaiden vastausten palautusprosentti oli lähes 50 %, mitä voidaan pitää varsin
hyvänä huomioiden tutkimuksen sensitiivinen aihe ja kyselylomakkeen pituus.
(Ks. taulukko 1 luku 6.3.) Raittiina pysyneiden määrää ei kuitenkaan voida tämän
aineiston perusteella suoraviivaisesti yleistää. Tätä rajoitusta paikattiin vertailemalla tuloksia hoitopaikan antamiin ja aiemmissa tutkimuksissa löydettyihin tuloksiin (Luku 9.2.1).
Tarkastellaan nyt tutkimuksen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston luotettavuutta. Perinteisesti luotettavuutta tarkastellaan käsitteillä validiteetti ja reliabiliteetti. Yleisesti ottaen validiteetilla tarkoitetaan niiden päätelmien sopivuutta, mielekkyyttä ja käyttökelpoisuutta, joita mittaustuloksista tehdään (Nummenmaa ym. 1997: 203). Lincoln ja Cuba (1985) käyttävät perinteisten luotettavuuden
ja uskottavuuden osatekijöiden (sisäinen validiteetti, ulkoinen validiteetti, reliabiliteetti ja objektiivisuus) tilalla ilmaisuja totuusarvo, sovellettavuus, pysyvyys ja
neutraalius. Näiden kriteereiksi he ovat määritelleet seuraavat käsitteet: 1. credibility, 2. transferability, 3. dependability ja 4. confirmability (kts. myös Tynjälä
1991: 390–392). Käytän niille nimityksiä uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja
vahvistettavuus. Seuraavassa tarkastellaan rinnatusten tutkimuksen kvantitatiivista
ja kvalitatiivista luotettavuutta.
Sisäinen validiteetti/uskottavuus. Sisäisen validiteetin tarkastelussa keskityn sisältövaliditeetin näkökulmaan. Sisältövaliditeetti tarkoittaa, että tutkimuksessa käytetty käsite on kyetty operationalisoimaan mitattavaksi, eli mittari mittaa
juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. Operationalisoiminen tarkoittaa käsitteen muuttamista konkreettisesti mitattaviksi muuttujiksi ja mittausmenetelmien
kehittämistä niille. Arviointi koskee sekä koko mittaria että yksittäisiä osioita.
(Vehviläinen-Julkunen & Paunonen 1998: 207.)
Kyselylomakkeiden laadinnassa oli keskeistä se, että lomakkeiden kysymykset vastaavat Minnesota-hoidon tapaa hoitaa potilaitaan ja heidän läheisiään. Monia tutkimuksen keskeisiä asioita tutkittiin lähinnä kysymyssarjoilla, ei niinkään
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yksittäisillä kysymyksillä. Hyvänä esimerkkinä ovat esimerkiksi potilaslomakkeen kohdat G31–G34. Niissä potilaat tarkastelivat sitä, mitä läheisten läheiskohtaamisen aikana kertomat kokemukset opettivat heitä tajuamaan. Toipuminen on
Minnesota-hoidossa erittäin moni-ilmeinen ja emotionaalinen tapahtuma, jossa
päihde- ja läheisriippuvuuden synnyn ja syvenemisen sitomat kielteiset ja vangitsevat tunteet (Potilas- ja läheislomakkeiden osiot C–E) pyritään kääntämään vapauttaviksi toipumisvoimiksi (Potilas- ja läheislomakkeiden osiot F–I). Siltana
siirtymässä ovat niin potilaiden kuin läheistenkin päihdeajan kokemukset ja niiden tulkinnat, joita peilataan päihde- ja läheisriippuvuudesta annettuun tietoon.
Katson, että lomakkeiden monipuoliset osiot kattavat tutkittavan sisältöalueen ja
mittaavat tarkoitettuja asioita hyvin. Aivan ilmeisesti kyselylomakkeissa käytetyt
käsitteet on myös operationalisoitu riittävän hyvin, koska sekä potilaat että läheiset vastasivat kysymyksiin selvästi samoin painotuksin. Tämä näkyi erityisesti ”yhteisen kielen” syntymisenä ja yhteisten toipumisavainten tunnistamisena.
Uskottavuus laadullisessa tutkimuksessa edellyttää sitä, että tulokset on kuvattu niin selkeästi, että lukija ymmärtää, miten analyysi on tehty (Kankkunen
ym. 2013: 198). Katson analyysini kuvauksen olevan hyvinkin tarkkaa. Tynjälä
käyttää uskottavuuden tilalla termiä vastaavuus ja korostaa tutkijan roolia: ”Tutkijan on osoitettava, että tutkimuksen tuottamat rekonstruktiot tutkittavien todellisuuksista vastaavat alkuperäisiä konstruktioita (nimenomaan konstruktioita todellisuudesta, ei itse todellisuuksia).” (Tynjälä 1991: 390.)
Tutkimuksessa on esitetty runsaasti potilaiden ja läheisten suoria lainauksia ja
analysoitu heidän lausuntojaan. Näiden avulla on tiivistetty tutkittavaa ilmiötä
kuvaava luokitus ja kategorisointi, ja lopulta on esitetty potilaiden ja läheisten
yhteiset toipumisavaimet. Mahdollisimman hyvään vastaavuuteen voidaan päästä
myös soveltamalla tutkimuksessa erilaisia toimintaperiaatteita ja tekniikoita. Tässä tutkimuksessa sovelletaan metodista triangulaatiota käyttämällä sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusotetta (Tynjälä 1991: 390, 392). Lisäksi mukana on aineistotriangulaatiota siten, että potilaiden ja läheisten vastauksia samoihin
kysymyksiin on verrattu toisiinsa. Tutkimuksen erityispiirteenä ovat nimenomaan
läheisten vastaukset, jotka siis myös oleellisesti lisäsivät tutkimuksen luotettavuutta. 48 Läheiset auttoivat saavuttamaan entistä syvällisemmän ymmärryksen

48

Stinchfield ja Owen (1998) tutkivat Hazeldenin ohjelman tuloksellisuutta siten, että tutkimukseen
osallistui myös läheisiä, jotka osaltaan antoivat tietoa keskeisiin kysymyksiin. Tutkimuksen validiutta
voitiin tutkia vertaamalla läheisten ja potilaiden vastauksia samoihin kysymyksiin.
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paitsi läheisriippuvuuteen niin erityisesti myös alkoholismiin ja alkoholistin ongelmiin.
Ulkoinen validiteetti/siirrettävyys. Nämä käsitteet ovat keskenään hyvin
samankaltaiset. Kvantitatiivisen tutkimuksen ulkoinen validiteetti tarkoittaa sitä,
kuinka hyvin saadut tulokset voi yleistää tutkimuksen ulkopuoliseen perusjoukkoon (Kankkunen ym. 2013: 189). Laadullisen tutkimuksen siirrettävyydessä
tarkastellaan sitä, miten hyvin tulokset ovat siirrettävissä toiseen samankaltaiseen
sovellusympäristöön. Koska sovellusarvon arvioimisen vastuu tulee myös tutkimustulosten hyödyntäjälle, tutkijan on kuvattava riittävästi aineistoaan ja tutkimustaan, jotta sitä voitaisiin soveltaa muihin konteksteihin. (Tynjälä 1991: 390.)
Kyselylomakkeita ja niistä johdettuja tuloksia voidaan soveltaa melko suoraviivaisesti samankaltaisiin hoitoympäristöihin. Sopivia tutkimuskohteita ovat
sellaiset hoitopaikat, jotka soveltavat Minnesota-mallia laajamittaisesti (esimerkiksi Rehappi Naantalissa ja Avominnen päihdeklinikat Helsingissä, Tampereella,
Oulussa ja Rovaniemellä). Tällöin hoitoon sisältyvät läheisten hoito läheiskohtaamisineen ja jatkohoito. Uskon, että tämän tutkimuksen niin kvantitatiiviset
kuin kvalitatiivisetkin tulokset olisivat kyseisten hoitopaikkojen suhteen pääpiirteissään samankaltaisia tämän tutkimuksen tulosten kanssa. Tämän tutkimuksen
mittareita ei kuitenkaan voida aivan mutkattomasti soveltaa mihin tahansa alkoholismin tai päihteiden hoidon tutkimiseen. Syy on yksinkertainen. Lomakkeiden
kysymykset on laadittu Lapuan Minnesota-hoidon läpikäyneille, jotka ovat hoidon aikana omaksuneet yhteisen kielen, jaetun ymmärryksen ja tavan jäsentää
kokemuksiaan, jotka mahdollistavat tällaiseen kyselyyn vastaamisen. Tulee myös
huomata, että potilaiden kyselylomakkeiden alkoholismin syntyä ja syvenemistä
luotaavat osiot C–E eivät ole helppoja vastata totuudenmukaisesti, jos vastaajalla
on edelleen ”päällä” alkoholistille tyypillinen ongelmien salailu ja niiden vähätteleminen.
Reliabiliteetti/varmuus. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetti osoittaa sen, kuinka luotettava ja pysyvä mittari on sekä mittaustulosten pysyvyyttä
että johdonmukaisuutta tutkittaessa (Polit & Hungler 1997). Pysyvyyden kannalta
reliabiliteetti on siis sitä parempi mitä paremmin se toistaa mittaustulokset suoritettaessa uusintamittauksia. Tämän tutkimuksen mittarien pysyvyyttä ei ole suoranaisesti testattu Minnesota-hoidossa suoritetuilla uusintamittauksilla, mutta
tietyllä tavalla uusintamittauksia voidaan kuitenkin tulkita jo suoritetuksi. Kirk ja
Miller (1986: 41–42) nimittäin esittävät ajallisen reliabiliteetin (diachronic reliability) käsitteen, joka tarkoittaa havaintojen pysyvyyttä eri aikoina. Suoritetussa
tutkimuksessa potilaat ja läheiset eivät olleet hoidossa samanaikaisesti. Vaikka
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vastausajankohta hoidon jälkeen vaihteli muutamasta kuukaudesta 10 vuoteen,
mittaustulokset toistuivat käytännöllisesti katsoen samanlaisina. Vastaajien vahva
yksimielisyys näkyi niin läheisten kuin potilaidenkin samalla tavalla painottuneina arviointeina. Tutkimuksen reliabiliteettia pyrittiin nostamaan mittaamalla samaa ilmiötä myös useammalla muuttujalla ja siten, että potilaslomakkeiden osioita ja kysymyksiä tutkittiin ristiin läheisten lomakkeiden samaa asiaa mittaavilla
muuttujilla. Erityisen vahvana tämä yksimielisyys näkyi vastauksissa vaihtoehdoin 1–5 varustettuihin kysymyksiin. Valinnoissa korostui keskustan (vaihtoehto
3) vähäisyys. Sekä potilaiden että läheisten valinnat painottuivat samalla tavalla
reunavaihtoehtoihin (1–2, 4–5).
Varmuus edellyttää sitä, että tutkijan on otettava huomioon erilaiset ulkoista
vaihtelua aiheuttavat tekijät ja tutkimuksesta ja ilmiöstä itsestään johtuvat tekijät.
Tynjälä käyttääkin termin varmuus tilalla termiä tutkimustilanteen arviointi (Tynjälä 1991: 391). Koen tämän vaatimuksen täyttyneen tutkimuksessani erinomaisesti. Itse asiassa mittarin ja mittaustulosten pysyvyyttä ja johdonmukaisuutta
osoittavat erityisesti toipumisavaimet, jotka olivat lähes identtiset potilaiden ja
läheisten välillä, retkahtaneilla ja ei-retkahtaneilla, jatkohoidon läpikäyneillä ja
jatkohoidon keskeyttäneillä sekä eri sukupuolilla.
Objektiivisuus/vahvistettavuus. Tutkimustyöni alkuvaiheissa ei käytössäni
ollut sellaisia aiempia malleja, jotka olisivat käynnistetyn tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta suoraan soveltuneet tähän tutkimukseen. Niinpä jouduin kehittämään käytännössä lähes koko kyselylomakkeen itse. Vastaajien antama palaute osoitti, että kysymyksiä oli turhan paljon ja joitakin kysymyksiä oli
vaikea ymmärtää (Taulukko 54). Toisaalta kyselylomakkeisiin annettuja kommentteja oli melko vähän (Taulukko 55). Tulevissa vastaavissa tutkimuksissa
vastattavien kohtien määrää kannattanee karsia ja kysymysten asettelua edelleen
selkeyttää. Läheisriippuvuuden tutkimiseen voisi kuitenkin lisätä muutamia osioita.
Sekä objektiivisuudessa että vahvistettavuudessa rajaudun tarkastelemaan
tutkijan luotettavuutta, uskottavuutta ja rehellisyyttä (Tynjälä 1991: 392). Olen
itse Minnesota-mallin pohjalta toipunut alkoholisti, ja siten myös itse tavallaan
tutkimuksen väline. Tynjälä (1991: 395, ks. myös luku 1.2) toteaa: ”Jos tutkitaan
esimerkiksi AA-ohjelman vaikutuksia, tutkimuksen luotettavuuden arvioijalle on
merkityksellinen seikka, jos tiedetään että tutkija itse on entinen alkoholisti.”
Laadullisen tutkimuksen luotettavuus aivan ilmeisesti lisääntyy, jos sekä tutkijan
että tutkittavien kokemusmaailmat kohtaavat toisensa (Eskola & Suoranta 1998:
165). Woodsin (1992: 351–354) mukaan tutkijan tulisi pyrkiä asettumaan tutkitta288

vansa rooliin ja katsoa asioita kyseisestä roolista käsin. Olen itse käynyt tutkimuskohteena olevan Lapuan Minnesota-hoidon. Katsonkin omien kokemusteni
olevan erittäin arvokkaita saadun tiedon luotettavuuden arvioimiseksi.
Tutkimuksesta tulee myös näkyä, mitä henkilökohtaisia yhteyksiä tutkijalla
on tutkittaviin (Tynjälä 1991: 391). Joihinkin hoidon käyneisiin potilaihin ja heidän läheisiinsä olen ollut yhteydessä, vaikkakin tämä rajoittuu luonnollisista syistä lähinnä oman hoitoni aikaiseen toimintaan. Valtaosaa vastaajista en tunne, enkä
ole ollut heihin yhteydessä. Koen kaikkien vastaajien kuitenkin osoittaneen luottamuksensa allekirjoittaneeseen tutkijana vastaamalla käytettyihin poikkeukselliseen laajoihin kyselylomakkeisiin. Yleisesti ottaen tutkimustyössä on kaikista
ennakoivista toimenpiteistä ja menetelmistä huolimatta vaarana tulosten ja vastausten positiivinen ylitulkinta. Työni kaikilta osin olenkin pyrkinyt aidosti ja rehellisesti neutraaliin tarkasteluun ilman minkäänlaista ennakkoon suunniteltua ”agendaa”. Vaikka olen pitänyt keskeisenä lähtökohtana sitä, että vastaajien ”ääni” pääsee täysillä kuuluviin, olen pyrkinyt säilyttämään sopivan etäisyyden
heidän antamiinsa tulkintoihin. Jotta myös lukija voi itse muodostaa kuvan keräämästäni datasta, olen pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman monia potilaiden
ja läheisten antamien vastausten jakaumia esitellen niitä niin tekstin, taulukoiden
kuin liitetaulukoidenkin avulla.
Lincolnin ja Cuban (1995) mukaan aineiston neutraaliutta ja tulosten vahvistettavuutta olisi hyvä arvioida tutkijan lisäksi myös ulkopuolinen tarkastaja (Lincoln & Cuba 1995, Tynjälä 1991: 392). Tässä tutkimuksessa tällaisina "ulkopuolisina tarkastajina" on toiminut kaksi vähintäänkin dosenttitasoista tutkijaa.
Katson laadullisen validiteetin sisältävän myös mittauksen tulkinnasta seuraavat eettiset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet (Messick 1994). Näitä tarkastellaan tarkemmin luvussa 9.3. Ennen sitä tarkastellaan kuitenkin vielä laajemmin
tutkimuksen tulosten yleistettävyyttä.
Koska tutkimustuloksissa korostuu päihde- ja läheisriippuvuuden ”kloonimaisuus”, huomiotamme vaatii vielä seuraava seikka: Voidaanko näitä tuloksia
yleistää koskemaan yleisemminkin alkoholisteja ja heidän läheisiään? Tärkeä
kysymys on myös se, kannattaako Lapuan Minnesota-hoidon hoitotuloksia selittäviä keskeisiä menetelmiä suositella sovellettavaksi laajempaankin käyttöön.
Vaikka tämän kokonaistutkimuksen ensisijainen tarkoitus ei ollut laajempien
sovellusmahdollisuuksien etsiminen, voidaan molempiin kysymyksiin kuitenkin
vastata myönteisesti. Minnesota-hoidolla on melkoisesti annettavaa päihde- ja
läheisriippuvuuden hoitoon.
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Riippuvuuden kehittymisessä on selkeä lainalaisuus. Enemmistöllä alkoholin
käyttö lisääntyy asteittain. Aluksi riittää ottaa yhtenä päivänä, esimerkiksi viikonloppuna, sitten otetaan koko viikonloppu ja lopulta myös arkipäivinä. Riippuvuuden puhjettua tapahtuu siirtymää sosiaalisesta juomisesta yksinjuomiseen. Pulloon
tartutaan, menipä hyvin tai huonosti. Mitään syitäkään ei tarvita, riittää kun siihen
vain tarjoutuu tilaisuus. Juomisen vuoksi ainakin puolet menettää muistinsa, ja
osa sammuu. Alkoholistien autolla ajaminen humalassa on enemmän sääntö kuin
poikkeus. Se on merkki alkoholistin kyvyttömyydestä hallita omia eettisiä arvojaan, jotka normaalitilassa ovat hänelle yhtä arvokkaita kuin kenelle tahansa vastuuntuntoiselle ihmiselle. Tilanne on karu: Alkoholisti usein olettaa olevansa ajokunnossa ja yllättyy puhaltaessaan korkeita promillemääriä.
Vaikean alkoholisairauden tyypillisiä fyysisen krapulan jälkeisiä tuntomerkkejä ovat syyllisyys, häpeä, tuska, ahdistus, pelko, unettomuus ja masennus. Alkoholisteja hoidetaan usein unilääkkeillä, rauhoittavilla lääkkeillä ja masennuslääkkeillä, vaikka pohjalla on hoitamaton alkoholismi. Tämä tutkimus kuitenkin
osoittaa sen, että alkoholisti voi toipua ja elää laadukasta elämää raittiina päivän
kerrallaan vapaana riippuvuutta syventäneistä lääkkeistä.
Läheisten rooli on erittäin tärkeä. He saattavat joutua kokemaan fyysistä väkivaltaa, mutta ennen kaikkea he joutuvat henkisen väkivallan kohteiksi. Ehkäpä
juuri se, että fyysinen väkivalta ei ole 1-tyypin alkoholismin tyypillisimpiä piirteitä, mahdollistaa melko pitkään jatkuvan salailun. Läheisriippuvuuteen liittyy
usein sellainen harha, että läheinen olettaa voivansa kontrolloida jo oman kontrollikykynsä menettäneen alkoholistin juomista. Tunnollisuus alkoholistin auttamisessa ja tukemisessa perinteiseen tapaan on merkki läheisriippuvuudesta. Läheisten kykyä nähdä ennakolta juomisen taas alkavan tulisi hyödyntää nykyistä
enemmän hoitoon ohjaamisessa ja hoitojen kehittämisessä. Sen lisäksi Minnesotahoidolla olisi melkoisesti annettavaa päihdehoidon yleisen kehittämiseen Suomessa. Hoito määrittelee tarkasti alkoholismin ja alkoholistin, ja tällä on selvästi
positiivinen vaikutus hoidon lopputulokseen. Painopiste ei ole käytön tiheydessä
ja määrissä, vaan siinä, miten alkoholi on ajatuksissa silloin, kun sitä ei juoda.
Tässä tutkimuksessa korostuu myös selvästi sellainen painotus, että alkoholistien hoidossa tulisi nykyistä enemmän turvautua toipuneiden alkoholistien ja
heidän läheistensä antamaan rohkaisuun ja heidän kokemuksiinsa. Minnesotahoidon yksi ”tavaramerkki” on läheisten varhainen mukaantulo hoitoon, ja erityisesti siihen liittyvä läheiskohtaaminen. Läheisten mukaanottoa hoitoon Minnesota-hoidon tavalla toteuttaen voidaan suositella laajempaankin käyttöön, mutta se
ehdottomasti edellyttää osaavien ja kokeneiden teraputtien toimintaa. Toi290

nen ”tavaramerkki” on hoitopaikan itsensä suunnittelema potilaille ja läheisille
tarkoitettu yhteinen 48 viikkoa/käyntiä kestävä jatkohoito. Näihin kiinnitti huomionsa myös Santala (2008: 73, 77), joka kirjoitti läheisviikonlopusta: ”Päihdekuntoutuksessa läheisviikonloppu on ainutlaatuinen työskentelymenetelmä, jota
käytetään harvassa suomalaisessa päihdehoitopaikassa. Läheisviikonloppu kuuluu
sosiaalisten suhteiden tutkimusalueeseen, jonka vaikuttavuutta päihdekuntoutujaan on tutkittu vähemmän.” Seuraava lainaus liittyy läheisten osallistumiseen
jatkohoitoon: ”Missään aikaisemmissa suomalaisissa tutkimuksissa en ole huomannut, että muissa päihdehoitolaitoksissa olisi tällaista käytäntöä.”
On syytä huomata, että mikä tahansa ryhmäistunto ei korvaa Minnesotahoidon mukaisia jatkohoitoryhmiä. Vaikka esimerkiksi AA–ryhmä voi toimia
hyvänä tukena, AA:n filosofia ei sinällään riitä korvaamaan tämän hoitomuodon
jatkohoitoa. Menemättä sen tarkemmin yksityiskohtiin jo pelkkä täysraittiuden
velvoite niin alkoholiin kuin muihinkin riippuvuutta aiheuttaviin lääkkeisiin muodostaa merkittävän eron, samoin läheisten mukanaoleminen. Minnesota-mallin
aksiooma M8 tiivistyy muotoon: Alkoholista, mielialaan vaikuttavista lääkkeistä
ja huumausaineista aiheutuvat riippuvuussairaudet ovat hoidettavissa saman perusohjelman puitteissa. Addiktoituneella ihmisellä on hyvin helposti taipumus
siirtyä yhdestä riippuvuudesta toiseen (Luku 4.3). Tämän tutkimuksen päihderiippuvaisista kolme neljästä oli ”puhtaita” alkoholisteja (75,6 %; n=172), yksi viidestä alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttäjiä (22,1 %; n=172). Potilaista muutamilla oli huumeriippuvuus. Nykyään Minnesota-hoidon potilaista kasvava joukko on
sekakäyttäjiä ja mukana on myös huumeriippuvaisia. Katson, että mallin pohjalta
voidaan rakentaa myös korvaushoidossa oleville narkomaaneille toimiva toipumis- ja raitistumisohjelma.
Jatkotutkimusaiheita ja päihdehoidon kehittäminen
Tämä tutkimus avaa sekä Minnesota-hoitoon että yleensä päihde- ja läheisriippuvuuden hoitoon liittyviä jatkotutkimus- ja kehittämistarpeita. Tutkimus rajoittuu
antamaan yleiskuvan Lapuan Minnesota-hoidosta painopisteen ollessa potilaiden
ja läheisten toipumisprosessin luonteen selvittämisessä. Aineiston tilastollista
tarkastelua ja analyysiä on tehty erittäin rajatusti pääasiassa tyytyen jakaumataulukoihin, koska katson niiden antavan riittävän tarkan yleiskuvan tutkittavasta
ilmiöstä. Tästä poikkeuksena ovat lähinnä luvun 7.4 eräiden ryhmien väliset tilastolliset vertailut, joissa käytettiin ristiintaulukointeja ja joitakin yksinkertaisia
tilastollisia testejä. Tulevassa tutkimuksessa tilastollista analyysia voisi syventää
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käyttämällä monipuolisempia tilastollisia menetelmiä ja esimerkiksi muodostamalla vastauksista summapistemääriä (esimerkiksi vakavien seurausten kasautumisen rajuuseroista yksilöiden välillä). Näin toimimalla saattaisi löytyä sellaisia
potilaiden ja/tai läheisten alaryhmiä, joilla toipumisprosessin luonne joiltakin
osiltaan kenties voisi erota toisistaan. Joka tapauksessa olisi tärkeää tutkia tarkemmin perushoidon keskeyttäneiden ja jatkohoidon keskeyttäneiden kokemuksia
saamastaan hoidosta ja heidän sitoutumisentasostaan hoitoon. Tällaisia tutkimuksia voisi tehdä myös teemahaastatteluin. Olisi jo sinällään mielenkiintoista nähdä,
missä määrin haastatteluihin olisi halukkuutta. Kaiken kaikkiaan Minnesotahoidolla on melkoisesti myös annettavaa päihdehoidon yleisempään kehittämiseen.
Tämän tutkimuksen mukaan ongelmia näyttää olleen kuntien hoitoonohjauksessa ja maksusitoumuksen saannissa. On hyvä ymmärtää, että alkoholistilla hoitoon motivoiva ”etsikkoaika” on usein lyhyt, eikä turhien viivyttelyjen tulisi olla
esteenä. Suomessakin pitäisi saada tarkempi ja todellisempi kuva Minnesotahoitometodilla raitistuneiden määristä. Itse asiassa pitäisi käynnistää laajempi
valtakunnallinen seuranta eri hoitopaikkojen kävijöiden määristä, annetun hoidon/kuntoutuksen luonteesta, kustannuksista ja toipumistuloksista.
Minnesota-hoidolla on erityisesti annettavaa kehitettäessä laajemmin läheisten hoitoa ja jatkohoitoa. Läheisille, ja myös alkoholisteille, voisi tutkimuksen
pohjalta kehitellä uusia kotikäyttöisiä seurantamittareita. Myös jatkohoitoa olisi
syytä kehitellä Minnesota-hoidon tapaan, jolloin hoidossa olleet potilaat ja läheiset sitoutuisivat kokoontumaan keskenään säännöllisiin vertaisryhmiin hoitopaikan valvonnan alaisuudessa.
Tiihonen on huolissaan alkoholinkäytön yhteiskunnallisista ongelmista (Kerman 2007: 8). Hän ei usko alkoholiongelmien ratkaisuun lääkehoidon keinoin.
Yhdistetyt lääke- ja psykososiaaliset hoitomuodot eivät ole osoittautuneet kovin
tehokkaiksi. Vaikka löytyisi lääke, joka on kaksi kertaa tehokkaampi kuin nykyiset lääkkeet, alkoholiongelman hoitotulokset jäisivät vieläkin varsin vähäisiksi.
Merkittävimpiin tuloksiin päästäisiin hänen mukaansa lakimuutoksilla, joilla
voitaisiin hillitä ongelmien kasvua. Toisaalta Tiihosen mukaan olisi tärkeää kehittää sellaisia uusia hoitomuotoja, olisivat ne sitten lääkkeellisiä tai ei-lääkkeellisiä,
joiden vaikuttavuus on hyvä. Tämän tutkimuksen esittelemä Minnesotahoitomalli voisi olla yksi sellainen.
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Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys
Luvun 9.2.2 potilaiden ja läheisten yhteiskuntaa koskevat kommentit osoittavat
osaltaan tällä tutkimuksella olevan yhteiskunnallista merkitystä. Ajatellaanpa
vaikkapa seuraavaa läheisen esittämää kommenttia:
”Kuinka saada terv-huollon henkilökunta tajuamaan/ymmärtämään, että alkoholismi on sairaus ja miten suhtautua ja tarttua siihen. Tänä päivänä
ter.huollon henkilökunta ei ymmärrä juuri mitään. En ymmärtänyt minäkään
(sh) mitä tänä päivänä tiedän. Saada poliitikot ja päättäjät tajuamaan hoidon
tarve ja hyvä tulos. Koko ”alkoholistin” ympäristö kärsii, voi huonosti, ovat
sairaslomalla ym.. Kaikki tämä tulee hyvin kalliiksi yhteiskunnalle.”
(L/avovaimo/85)
Kommentoija on itse hoitoalan ammattilaisena kokenut ammatissaan sairauskäsitteen puutteen. Hän kiinnittää huomion hoitamattomien päihdeongelmien vakaviin
seurauksiin: sairauslomiin ja taloudellisiin menetyksiin.
Onkin ilmeistä, että nyt tarvitaan enemmän tietoa ja eri hoitojen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden tutkimusta. Kaikilla tasoilla tulee aloittaa keskustelu
päihde- ja läheisriippuvuudesta sekä niiden hoidosta. Yhtenä ongelmana tässä on
eri hoitolaitosten yhteisen kielen puuttuminen ja eräiden peruskäsitteiden kirjava
määrittely.
Peruskäsitteiden selkeyttäminen
Luvussa 2.1 jo todettiin, että yhtenä päihdehuollon ongelmana on käytössä olevien käsitteiden ja määritelmien epäselvyys, hajanaisuus ja kirjavuus. Esimerkiksi
alkoholismin, alkoholistin, toipumisen ja raittiuden määrittelyt ovat epämääräisiä.
Joitakin käsitteitä vältellään ja esimerkiksi alkoholisteista puhumista voidaan
pitää jopa vanhanaikaisena ja sairauskäsitettä leimaavana ja jopa vääristävänä.
Yleisesti käytetty käsite on ollut suurkulutus. Se on ollut helppo tapa tarkastella
alkoholiongelmia numeerisesti käytettyjen määrien avulla (Luku 2.1). Suurkulutuksessa käsitteenä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta se implisiittisesti viestittää
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kohtuukäytön mahdollisuudesta. Kohtuukäyttö ei kuitenkaan ole mahdollista
addiktiosairaille alkoholisteille, niille joita Minnesota-hoidossa hoidetaan.49
Suomalaisessakin alkoholiriippuvuuden tarkastelussa termi suurkulutus on
viime vuosina kokenut muutoksia. Ensin yleisnimike suurkulutus jaettiin kolmeen
ryhmään: riskijuominen, haitallinen käyttö ja alkoholiriippuvuus (Aalto 2009).
Myöhemmin termin suurkulutus tilalle on otettu termi ongelmakäyttö (Aalto
2010: 8). Sen ensimmäinen vaihe riskikäyttö on määritelty numeerisesti. Siihen
kuuluvat aiemman suurkulutuksen kertakäytön ja viikkokäytön rajat sekä miesten
että naisten osalta sellaisenaan (Aalto 2010: 10). Huomattakoon että ongelmakäytön näkökulmasta tämä väitöskirjatyö keskittyy pelkästään kolmannen ryhmän, eli
alkoholiriippuvuuden, tarkasteluun.
Tämän tutkimusaineiston pohjalta pohdintaa aiheuttaa myös eräiden syyseuraussuhteiden tarkastelu. Tästä hyvänä esimerkkinä on masennus, jonka varsin
usein katsotaan johtavan monia alkoholin ongelmakäyttöön. Masennuksen ja
alkoholiongelmien samanaikainen esiintyminen on yleinen ilmiö, kuten Mikkonen toteaa Suomen lääkärilehdessä vuonna 2007. Alkoholisteista 30–60 %:lla on
kliinisesti merkittävä masennus ja masennuspotilaista 10–30 %:lla on samanaikainen alkoholiongelma. Diagnostiikka jää helposti puutteelliseksi samanaikaisten häiriöiden tunnistamiseen liittyvien syiden vuoksi (Mikkonen 2007). Tämän
tutkimuksen potilaista lääkärikäyntien yhteydessä lähes puolella (44,8 %; n=165)
diagnosoitiin vakava masennus, joka raitistuttaessa lähes kaikilta loppui. Päihdehoidoissa olisi syytä selvittää päihdeongelmaisen mahdollinen masennus, jotta
tarvittaessa se voitaisiin hoitaa asianmukaisesti omana sairautena.
Yksi mielenkiintoinen rajanveto koskee käsitepareja potilas–toipuminen,
asiakas–kuntoutuminen. Lähdettäessä liikkeelle sairauskäsitteestä on luonnollista
puhua potilaista ja toipumisesta. Jos lähtökohtana on addiktiivinen käyttäytyminen, käsitepari asiakas–kuntoutuminen on paikallaan. Käsitepareilla on melkoinen
aste-ero. Toipuminen on lähinnä henkinen prosessi, jonka seurauksena toipuva
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Daviesin (1962) erään hoitotutkimuksen (n=93) seurannassa hoidossa olleista seitsemän pystyi
kontrolloituun juomiseen. Kun myöhemmin seurattiin (Edwards 1985) kontrolloitua juomista, kaksi
oli pysynyt kohtuukäytössä ja viidellä esiintyi ongelmajuomista. (Saarnio 2004: 292). Päätelmänä oli,
että vakavasti alkoholiongelmaisille kontrolloitu juominen on harvinaista, mutta ei täysin mahdotonta.
Henkilöt, joilla riippuvuus ei ole kovin voimakasta ja jotka uskovat kontrolloidun juomisen mahdollisuuteen, voisivat onnistua kohtuukäytössä (Rosenberg 1993, Saarnio 2004). Tämä on mielenkiintoinen
päätelmä, mutta voidaan kysyä: ”Voiko kemiallista riippuvuutta sairastava alkoholisti juoda kontrolloidusti pelkän uskon varassa?” Kohtuukäytön ja täysraittiuden ongelmia käsittelee myös Kuusisto
(2004, 2010).
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pystyy elämään laadukasta ja mahdollisimman normaalia elämää. Kun samalla
myös läheiset toipuvat, niin voidaan puhua jopa toipumisen ihmeestä.
Yksi pohdittava asia on myös yksilöllinen ja yhteisöllinen hoito. Silloin kun
alkoholiongelmien katsotaan olevan ennen kaikkea yksilöllisiä, pyritään etsimään
kullekin yksilöllinen tapa hoitaa ongelmia. Tyypillistä varsinkin yksilöterapioissa
on, että alkoholisti ja läheinen ”ilman vertaisryhmää” terapeutin avustamana saattaa korostuneesti kokea olevansa kerrassaan ainutlaatuinen tapaus: ”Kellään
muulla ei ole voinut olla näin kauheaa!” Tämä myytti olisi saatava murrettua,
jotta voitaisiin paremmin nähdä ongelmien yleisyys ja kaikesta huolimatta geneerisyys. Tämä ei vähennä kenenkään yksilön ihmisarvoa. Sen sijaan parhaassa
tapauksessa päästäisiin irti ns. ”kulissihoidoista”. Onko niin, että monen hoidon
ja/tai kuntoutuksen heikon tuloksen selittääkin nimenomaan perusongelman puutteellinen tai jopa virheellinen määrittely? Itse olen taipuvainen näin ajattelemaan.
Ongelmana on itse ongelman määrittely. Perusongelman ydintä ei ole määritelty
riittävän hyvin. Ongelmahan on puoliksi ratkaistu, jos pystymme tekemään joukon yksinkertaisia kysymyksiä. Seuraava esimerkki on tämän päivän arkitodellisuutta. Ongelmainen yrittää juomisensa kaaosvaiheessa vähentää hänelle annettujen ohjeiden mukaisesti käyttömääriä ja ajattelee ottaa vain vähän. Kuitenkin
edessä on jälleen juomaputki. Onko hänellä tietoa epäonnistumisensa perussyystä? Miten ammattiauttajat vastaavat tähän? Onko edelleen kyseessä heikkotahtoisuus tai haluttomuus, jos kaikki on tehty ohjeiden mukaan?
Yhtenä ongelmana on myös hoidon tavoite. Jos halutaan vain lievittää päihdeongelmaisen elämää, niin olisi määriteltävä, milloin tämä tavoite katsotaan
saavutetuksi. Riittääkö juodun määrän ja juomistiheyden väheneminen parantamaan elämänlaatua, yhdistämään perheitä ja saamaan ihmissuhteita kuntoon?
Toinen ongelma on kohtuukäyttö. Oppivatko alkoholistit todella eri kuntoutuksissa halutessaan kohtuukäytön? Tämän tutkimuksen potilaista 75,3 % (Taulukko
16, luku 7.1.4) oletti juovana aikana pystyvänsä siihen. Tutkimukseen vastatessaan kuitenkin 91,1 % oli ehdottomasti sitä mieltä, että kohtuukäyttö ei heidän
kohdallaan tulee kysymykseen. (Taulukko 41, luku 7.2.17). On kuitenkin huomattava, että edellä olevat kysymykset koskevat vain alkoholisteja, joita arvioidaan
olevan koko väestöstä 10–15 %. Myös riskikäyttäjät varmasti hyötyisivät vajavaisestakin ohjauksesta, mutta ohjaajan pitää osata tunnistaa varsinainen alkoholisti/päihderiippuvainen.
Päihderiippuvuuden hoidossa käytetään runsaasti myös unilääkkeitä ja bentsodiatsepiineja. Määrättäessä esimerkiksi 100 kpl Diapamia, syyksi ilmaistaan
lyhyesti ”raittiuden tukemiseen”. Päihdelääketieteen asiantuntija, lääketieteen
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tohtori Riitta Alaja painotti Tampereen lääkäripäivillä 2001, että hoitoa haettaessa
vain yhtä päihdettä käyttäviä on todella vähän. Lääkereseptien kirjoittamisessa
lääkärien tulisi oppia pidättäytymään. Jo nuoret oppivat pyytämään vieroitusoireisiin bentsodiatsepiineja. Alaja on kiinnittänyt huomionsa todella vakavaan ongelmaan, sillä varsinkin sekakäytön hoidossa tarvitaan katkaisu- ja vieroitushoitoa
yhä enemmän. Myöskään Antabus ei tuota laadukasta tulosta. Nykyään on käytössä naltreksonia (kauppanimi Revia). Heinälän (2001) johtama tutkijaryhmä
tutki sen käyttöä alkoholiriippuvuuden hoidossa. Tutkimuksen mukaan sen käyttöä voi suositella tilanteissa, joissa on vaikeaa estää hallitsematonta juomista.
Naltreksonia ei kuitenkaan pitäisi käyttää, jos tähdätään täysraittiuteen. Lääkkeetön hoito ei ole kuitenkaan aina ongelmatonta vaikeasti lääkeriippuvaista hoidettaessa. Esimerkiksi Minnesota-hoidossa PKV-lääkkeiden alasajo tehdään lääkärin
ohjauksessa 3–5 vuorokauden pikaohjelmalla. Jos vieroitusoireet haittaavat hoidon aloitusta liiaksi ja potilas ei jaksa keskittyä ensimmäisen viikon aikana itse
ohjelmaan riittävästi, hän saa omasta pyynnöstään tai terapeuttinsa määräämänä
ylimääräisen hoitoviikon. Hoitojakso kestää silloin viisi viikkoa. Hoidossa riskejä
(esim. krampit) pyritään minimoimaan siten, että ensimmäisen viiden vuorokauden aikana potilas ei saa olla yksin. Alkoholivieroitukseen liittyviä kramppikohtauksia oli tutkimukseen osallistuneiden hoidon aikana yhdeksällä potilaalla. (Liitetaulukko 17). On huomattava, että alkoholin ja PVK-lääkkeiden sekakäyttäjät
eivät aina edes itse tiedä kuinka vaikeata esimerkiksi bentsodiatsepiineista vieroittautuminen voi olla. Tämä PKV-lääkkeiden vieroitusasia voi eräissä neurologisissa diagnoosiryhmissä (esimerkiksi eräät kramppitilat ja ADHD-sukuiset oireyhtymät) olla jopa tämäntyyppisen Minnesota-hoidon este. Olisikin aika kehitellä
lääkkeiden alasajoyksiköitä koko maan kattavaksi verkostoksi. Odotankin tämän
työn herättävän keskustelua päihdevieroitettujen potilaiden lääke- ja jatkohoitoon
liittyvistä periaatteista ja käytänteistä.
Minnesota-mallin aksiooma M7 (Luku 4.3) peräänkuuluttaa alkoholismiin
liittyvää tiedottamista. Tätä ehdottivat myös jotkut tämän tutkimuksen potilaat ja
läheiset (Luku 9.2.2). Mallin mukaista tietoa tulisi jakaa nykyistä enemmän päihderiippuvaisten läheisille, sosiaali- ja terveysalan ihmisille, työnantajille ja myös
poliisiviranomaisille. On tärkeää, että kaikki eri osapuolet saavat yhteistä tietoa,
koska tällöin on mahdollista muodostaa toipumista tukevia verkostoja. Minnesota-hoito tässä nykyisessä muodossaan ei kuitenkaan tarvitse jatkohoitoon laajoja
erityisverkostoja. Apu muodostuu toipuneiden terapeuttien ja päihteistä ja/tai
läheisriippuvuudesta toipuvien tai jo toipuneiden muodostamista vertaisryhmistä,
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joissa yhteinen kieli ja yhteinen asiantuntijuus alkoholiriippuvuuden hoitoon liittyen nousee merkittävään asemaan.
Päihde- ja läheisriippuvuushoidon saatavuus
Päihdehuoltolaki velvoittaa kuntia järjestämään päihderiippuvaisten hoidon ja
kuntoutuksen. Hoitopaikkoja on runsaasti (Pienimäen (2001) kartoituksessa liki
200), mutta hoitoon pääsy ei ole aina ongelmatonta. Hyvinkin motivoituneiden
nopeaa hoitoon pääsyä viivästyttävät verikokeissa käynnit, viikoittaiset puhallukset ja ammattiauttajien kanssa käytävät pakolliset keskustelut. Varsinkin suljettuun hoitoon pääsyyn saatetaan vaatia jopa useiden kuukausien kuivilla olo. Kaikella tällä pyritään mittaamaan hoitoon motivoitumista. Tämä käytäntö näyttäisi
tosin olevan nykyään hieman muuttumassa. Läheisten hoitoa on vielä vähemmän
tarjolla. Päihdehoitoyksiköt toki kehottavat läheisiä ottamaan yhteyttä siinäkin
tapauksessa, että itse päihderiippuvaista ei saada hoitoon. Itse en huomannut kysyä tätä läheisiltä, mutta Lapuan Minnesota-hoitolaitoksen mukaan läheiset ovat
aktiivisia yhteydenottajia.
Eräs Minnesota-hoitoon liittyvä ongelma tuntuu olevan näkemys siitä, että
hoitopaikka valikoi potilaansa. Tämä on osittain totta. Monissa muissa hoito- ja
kuntoutuspaikoissa asiakkaat voivat itse määritellä hoitotavoitteensa (esimerkiksi
kohtuukäyttö) ja vaikeita tunnetiloja pyritään lievittämään lääkkeillä. Minnesotahoito on lääkkeetöntä ja keskittyy täysraittiuteen. Kohtuukäyttöä tavoitteleva ja
alkoholistille sopimattomina pidettyjen lääkkeiden käyttöä jatkava ei voi osallistua hoitoon. Toisena hoitoon pääsyä rajoittavana tekijänä on perushoidon lyhyys
(4–5 viikkoa), jolloin hoidosta eivät hyödy esimerkiksi pitempiaikaisia hoitoja
tarvitsevat rappioalkoholistit. Tämä koskee myös tyypin 2 alkoholisteja, jotka
usein tarvitsevat päihdekuntoutuksen ohella myös selkeitä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita. Toisaalta kaikilla ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa hoitoa
itse, joten Minnesota-hoito saa pakostakin valikoivan ja turhan ”elitistisen” leiman. Olen myös tässä tutkimuksessa osoittanut, että tutkimuksen potilaat ovat
ihan tavallisia peruselintason suomalaisia.
Avaamani keskustelun tarkoituksena ei ole väheksyä nykyään tarjolla olevaa
apua. Hoitopaikkoja/kuntoutuspaikkoja on runsaasti. Olisi vain tarkoin tutkittava
eri hoitojen hoito-ohjelmien teoreettiset lähtökohdat, hoidon/kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tuloksellisuus. On ilmeistä, että päihdehuollossa vaikuttavuudelle ja tuloksellisuudelle tarvitaan yhteneväiset täsmälliset määrittelyt. Tarvitaan
yhteisymmärrys siitä, että näkemys käsitteistä alkoholismi ja laajemmin päihde297

riippuvuus on tuotava lähemmäs oirehtivia ihmisiä. Tämän työn kautta voisi oppia, että toipumishoitoa tarvitaan jo ennen kuin kaikki on menetetty. Kaikessa
tässä olisi syytä käyttää apuna toipuneita ja raittiita alkoholisteja ja heidän läheisiään, kuten Minnesota-mallia kehiteltäessä tehtiin. (Luku 4.2)
Ehdotuksia kansallisen päihdehoidon kehittämiseen – uusi
hoitoparadigma
Seuraava läheisen kommentti on pohtimisen arvoinen:
”Minnesota-hoito avasi omat silmäni aivan uudenlaiseen päihdehoitoon. (Itse olen sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.)” (L/N/38)
Tähän asti julkisin varoin toteutetut päihdehuollon menetelmät eivät näytä johtavan kovinkaan rohkaiseviin hoitotuloksiin. Niin kauan kuin hoitotoimenpiteet
keskitetään vain päihdeongelmien aiheuttamien komplikaatioiden hoitoon ja itse
alkoholismia ei hyväksytä sairaudeksi kaikilla tasoilla, ei muutosta nykytilanteeseen ole odotettavissa. Ainoaksi todelliseksi päihdehuollon tulokseksi tulee hyväksyä täysraittius. Sairas alkoholisti on ja pysyy allergisena alkoholille ja muille
keskushermostoon vaikuttaville lääkkeille. Esitän seuraavassa joitakin tämän
tutkimuksen pohjalta syntyneitä kehittämisajatuksia, jotka voitaisiin laajentaa
koskemaan myös narkomaanien hoitoa. Yhtenä tärkeänä osana olisi korvaushoidossa olevien auttaminen täysraittiuteen.
Kehitetään päihde- ja läheisriippuvuuden hoitoon sellaisia täysraittiuteen tähtääviä hoitomuotoja, joissa hoidon lähtökohtana on toipumisen tarkastelu vapauttavana, kokemuksellisena ja yhteistoiminnallisena oppimisprosessina.50
Hoidon terapiasta vastaavat ennen kaikkea sellaiset koulutetut työntekijät,
jotka tuntevat omakohtaisten kokemustensa kautta päihde- ja läheisongelmien
luonteen. Tämä edellyttää uutta päihde- ja läheisterapeuttien koulutusta, jota pitkälti tulisi ohjata Buberin opettajuuteen liittyvä näkemys: ymmärtääkseen oppilaan todellisuutta ja kokemuksia opettajan täytyy kyetä osallistumaan oppilaansa
kokemusmaailmaan (Buber 1947: 96, Anttila 2006: 45).
Oman toipumiskokemuksen tulisi siis olla yksi suositus sekä kouluttajille että
koulutukseen otettaville. Koulutuksessa toipumista tarkasteltaisiin oppimisprosessina. Tällaisia ”kokemusasiantuntija” ja ”kokemushoitaja” terapeutteja
50

Itse asiassa mallin idea toimii jo ainakin Lapuan Minnesota-hoidossa, Rehapissa ja Avominnen
toimipisteissä. Hoitopaikoissa olisi terapeuttien hyvä kouluttautua tarkemmin toipumisprosessissa
tapahtuvaan oppimisprosessiin.
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koulutetaan päihde- ja läheisriippuvuuteen liittyvän tiedon pohjalta ohjaamaan
sekä päihderiippuvaisia että läheisiä uuden ajattelun, ymmärtämisen ja oivaltamisen kautta entisten kokemusten uuteen tulkintaan ja soveltamiseen arkeen. Keskeisinä olisivat Minnesota-hoitomallia toteuttavat hoitopaikat. Tässä kokonaisuudessa tarvitaan oppilaitosten ja kuntien päihdehuollon sekä AA- ja NA-ryhmien
avainhenkilöiden yhteistyötä.
Läheishoitoa kehitettäisiin Minnesota-hoidon kehittämän mallin pohjalta. Jo
perushoidon aikana läheisille tarjotaan yhteistyötä varaamalla tietyt säännölliset
soittoyhteydet/nettiyhteydet hoitopaikkaan. Läheisviikonlopuista rakennetaan
läheisten ohjausviikkoja ja läheisille järjestetään jatkohoidon aikana omat bonusviikkonsa. Myös läheishoitoa kehitettäessä on tärkeää olla yhteistyössä Al-Anon-,
AAL- ja Alateen-ryhmien avainhenkilöiden kanssa.
Jatkohoitoa ja siinä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia seurataan tiiviisti.
Huomiota kiinnitettäisiin mahdollisiin retkahduksiin ja mahdollisuuksiin korjata
ongelma ja palata jatkohoidon piiriin. Varsinaisen jatkohoidon päätyttyä halukkaille tarjotaan mahdollisuutta jatkaa Minnesota-hoidon pohjalta toimivissa vertaisryhmissä, jolloin hoidolle tulisi jatkuvuutta. Tällaisia ns. ”Kameliryhmiä” on
jo kehitelty. (Kamelin kuva on Minnesota-hoitomallin kansainvälinen tunnus,
logo.) Kameliryhmän jäsenet voisivat toimia tarvittaessa sopivina tukihenkilöinä
jatkohoitoryhmille. Ryhmät voisivat myös tukea jatkohoidon aikana mahdollisesti
retkahtavia palaamaan jälleen jatkohoidon piiriin. Tänä päivänä ”kameliryhmät”
kokoontuvat täysin vapaaehtoisperiaatteella. Jatkossa olisi toivottavaa, että tällaiset yhteiskunnallekin lisäarvoa antavat ”raittiuspiirit” saisivat edes jonkinlaista
taloudellista tukea vaikkapa kulukorvauksen muodossa.
Hoitopaikkojen toimintaa ja tuloksellisuutta arvioitaisiin enemmän laadullisesti kuin määrällisesti.51 Tällainen paradigman vaihdos toisi tuoretta näkökulmaa
ja myös tervettä vaihtelua päihde- ja läheisriippuvuuden hoitoon. Tuloksekas
hoito vaatii hyvin suunnitellun jatkohoidon. Jotta tärkeä jatkohoito ei jäisi kesken,
jatkohoidossa käyvien tulisi saada asianmukainen korvaus matkakuluista ja tarvittaessa myös lastenhoidollista tukea hoidon läpiviemiseen.
Hoidosta tiedottamiseen kiinnitettäisiin erityistä huomiota. Yhteisöllisestä
vertaistukihoidosta laaditaan kansantajuinen, mutta asiantuntijoille uskottava,
menetelmäselvitys jaetavaksi kaikkiin päihdehuoltoa toteuttavin oppilaitoksiin
sekä hoito- ja huoltopisteisiin. Kaikkeen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuk51

Sahlberg (2004) tarkastelee mielenkiintoisella ja avartavalla tavalla koulun vaikuttavuutta ja hyvyyttä.
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seen olisi saatava mukaan päihdehuoltoa yhteisöllisestä vertaistukihoidosta käsin
tarkkaileva opintosuunta. Alkoholismi olisi hyväksyttävä sairaudeksi kaikilla
tasoilla. Tämä hoitomuoto on saatava sekä KELA-korvausten piiriin että yleiseksi
osaksi sosiaalista päihdehuoltoa.
Annan lopuksi puheenvuoron alkoholistin läheiselle, jonka hoidon läpikäynyt
aviomies oli vastaushetkellä ollut täysin raittiina liki kaksi vuotta:
”En olisi ikinä uskonut, että läheisviikonlopun jälkeen mieheni voi olla sanomatta niistä asioista, joita toimme siellä esille. Kun kuuntelin toisia, ajattelin, että tästä ei voi seurata mitään hyvää ja kuitenkin kaikkiin läheisviikonlopussa mukana olleisiin yhteydenpito on ollut tiiviimpää ja lämpimämpää
kuin aikaisemmin. Jatkohoitoryhmä oli keskusteleva, innostava, kannustava.
Kun vuosi jatkohoidosta tuli täyteen, tapaamme vieläkin kuukausittain.”
(L/Alkoholistin vaimo/49)
Sama alkoholistin läheinen toteaa lopuksi:
”Elämäämme oli vuosia leimannut syyllisyys, syyllistäminen ja katkeruus, ne
ovat nyt poissa. Muistaisinpa olla iloinen siitä.” (L/Alkoholistin vaimo/49)
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Liite 7: Liitetaulukot.

POTILAAT: Koulussa/opiskelussa:

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

B28. olin kunnianhimoinen. (n=171)

36,3%

9,9%

53,8%

B29. olin ahkera ja tunnollinen. (n=172)

37,8%

11,1%

51,1%

B30. olin välinpitämätön ja laiska. (n=171)

33,9%

10,5%

55,6%

B31. menestyin, kun halusin. (n=172)

72,7%

11,6%

15,7%

B32. Opiskelu ei minua kiinnostanut. (n=171)

43,9%

9,9%

46,2%

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

B21. minua kiusattiin usein. (n=171)

23,4%

8,8%

67,8%

B22. kiusasin itse muita. (n=171)

18,2%

9,9%

71,9%

B23. olin häirikön maineessa. (n=170)

23,5%

8,8%

67,7%

B24. minua pidettiin kilttinä. (n=173)

51,4%

22,0%

26,6%
eri mieltä

Koulussa:

Porukassa:

samaa mieltä

en osaa sanoa

B25. olin johtajatyyppi. (n=170)

41,2%

18,8%

40,0%

B26. kuljin joukon mukana. (n=173)

52,6%

15,6%

31,8%

B27. En viihtynyt porukassa. (n=171)

21,6%

15,2%

63,2%

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

B22. minua kiusattiin usein. (n=124)

12,9%

6,5%

80,6%

B23. kiusasin itse muita. (n=124)

11,3%

5,6%

83,1%

B24. olin häirikön maineessa. (n=124)

8,1%

2,4%

89,5%

LÄHEISET: Koulussa:

B25. minua pidettiin kilttinä. (n=124)
Porukassa:

75,8%

12,1%

12,1%

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

B26. olin johtajatyyppi. (n=124)

26,6%

16,1 %

57,3%

B27. kuljin joukon mukana. (n=124)

49,2%

16,9 %

33,9 %

B28. en viihtynyt porukassa (n=123)

24,4%

4,1 %

71,5%

POTILAAT: Hengellisiin asioihin:

Aktiivinen

Myönteinen

Välinpitämätön

B35. lapsuuteni kodissa suhtauduttiin (n=172)

11,1%

55,2%

25,0%

8,7%

B36. muu lähiympäristöni suhtautui (n=171)

5,3%

47,9%

40,9%

5,9%

B37. itse nuoruudessani suhtauduin (n= 172)
LÄHEISET: Hengellisiin asioihin:

Kielteinen

5,8%

38,4%

44,7%

11,1%

Aktiivinen

Myönteinen

Välinpitämätön

Kielteinen

B14. lapsuuteni kodissa suhtauduttiin (n=125)

18,4%

55,2%

22,4%

4,0%

B15. muu lähiympäristö suhtautui (n= 124)

8,9%

62,1%

28,2%

0,8%

B16. itse nuoruudessani suhtauduin (n=125)

11,2%

50,4%

32,0%

6,4%
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POTILAAT: Ensimmäinen ryyppy

Kaikki (n=171)

Miehet (n=134)

alle 10 vuotta

4,1 % (n=7)

5,2 % (n=7)

Naiset (n=37)
0,0 % (n=0)

10–13 vuotta

22,8 % (n=39)

23,1 %(n=31)

21,6 % (n=8)

14–15 vuotta

38,6 % (n=66)

39,6 % (n=53)

35,2 % (n=13)

16–17 vuotta

15,2 % (n=26)

17,2 % (n=23)

8,1 % (n=3)

18 vuotta tai enemmän

19,3 % (n=33)

14,9 % (n=20)

35,1 % (n=13)

POTILAAT

Kyllä

Ei

C28. Työhöni liittyi usein alkoholin tarjoilua ja helppoa saantia. (n=170)

30,6%

69,4%

C29. Jouduin itse työni vuoksi tarjoamaan alkoholia. (n=171)

21,6%

78,4%

C30. Tällaisissa yhteyksissä käytin itsekin runsaasti alkoholia. (n=159)

34,6%

65,4%

POTILAAT
C20. Käyttämäni määrät olivat mielestäni. (n=172)

vähäisiä

normaaleja

suuria
80,8%

2,9%

16,3%

vähäisiä

normaaleja

suuria

C13. Käyttämäni määrät olivat mielestäni. (n=120)

64,2%

23,3%

12,5%

kyllä

ei

en osaa sanoa

C14. Minusta tuntuu, että itsellänikin on päihdeongelma.

4,9%

90,2%

4,9%

LÄHEISET

(n=123)

POTILAAT

Kyllä

Ei

C41. Olen kokeillut myös huumeita. (n=171)

14,6%

85,4%

C43. Huumeita oli helposti saatavissa. (n=22)

63,6%

36,4%

C44. Sain huumeita korvaavana hoitona. (n=22)

9,1%

90,9%

C45. Hankin huumeita ”pimeästä”. (n=22)

68,2%

31,8%

C47. Olen käyttänyt myös lääkkeitä päihteinä. (n=169)

29,0%

71,0%

C49. Jäin lääkekoukkuun ottaessani lääkärin määräämiä lääkkeitä. (n=44)

72,7%

27,3%

C50. Lääkkeitä hankin vain lääkärin määräyksillä. (n=46)

76,1%

23,9%

C51. Lääkkeitä hankin myös ”pimeästi”. (n=45)

20,0%

80,0%

C52. Sain lääkäriltä helposti reseptin. (n=47)

95,7%

4,3%
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POTILAAT

nuorin

vanhin

C13. Säännöllinen käyttö (n=167)

10 v

53 v

mediaani keskiarvo
22 v

24,5 v

9,2 v

C12. Ensimmäinen krapularyyppy (n=156)

10 v

53 v

25 v

26,2 v

9,7 v

D1. Vakavia kielteisiä seurauksia (n=166)

14 v

55 v

33 v

32,4 v

10,1 v

D2. ”Iloisen käytön” kestoaika (n=156)

0v

30 v

10 v

11,1 v

7,0 v

POTILAAT

hajonta

kyllä

ei

D3. Humalassa olin riidanhaluinen. (n=172)

27,9 %

72,1%

D4. … olin väkivaltainen. (n=171)

20,5%

79,5%

D5. … olin tavallista rauhallisempi. (n=162)

34,0%

66,0%

D6. … jouduin joskus myös virkavallan käsiin. (n=171)

51,5%

48,5%

D7. … ajoin autolla. (n=171)

87,7%

12,3%

LÄHEISET
D1. Jo melko varhain kiinnitin huomiota läheiseni alkoholiongelmaan.

kyllä

ei

69,1%

30,9%

(n=123)
D2. Alkoholin vaikutuksen alaisena läheiseni muuttui hiljaiseksi. (n=119)

26,0%

74,0%

D3. … muuttui väkivaltaiseksi minua kohtaan. (n=121)

24,8%

75,2%

D4. … oli väkivaltainen lapsia kohtaan. (n=120)

8,3%

91,7%

D5. … oli väkivaltainen kaikkia lähellä olevia kohtaan.(n=119)

10,9%

89,1%

D6. … pieksi minut usein mustelmille. (n=121)

5,8%

94,2%

D7. … ajoi usein koko perheen pihalle. (n=120)

9,2%

90,8%

D8. … ajoi humalassa autolla. (n=122)

73,0%

27,0%

POTILAAT

ei

lievä/kohtalainen

vaikea/erittäin vaikea

44,2%

30,9%

24,9%

D37. … sydämen rytmihäiriöitä. (n=163)

65,0%

20,3%

14,7%

D38. … masennusta. (n=165)

29,1%

26,1%

44,8%

D39. … maksatulehdus. (n=164)

83,5%

11,0%

5,5%

D40. … haimatulehdus. (n=163)

89,0%

7,4%

3,6%

D41. … sokeritauti. (n=162)

91,4%

5,5%

3,1%

D36. Juomiskautenani hoitoa hakiessani minussa
todettiin kohonnut verenpaine. (n=165)
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POTILAAT

kyllä

ei

E38. Kun minulle huomautettiin, niin yleensä suutuin. (n=170)

64,7 %

35,3%

E39 … puolustelin itseäni. (n=171)

89,5%

10,5%

E40. … kielsin minulla olevan ongelmia. (n=169)

72,2%

27.8%

E41. … lupasin vähentää juomistani. (n=170)

89,4 %

10,6%

E42 … lupasin jopa lopettaa. (n=172)

70,9%

29,1%

E43. Luvatessani rajoittaa/lopettaa juomiseni uskoin itsekin lupauksiini. (n=167)

76,0%

24,0%

LÄHEISET

kyllä

ei

E26. Juomisaikana pyrin tekemään kaikkeni ettei hänen tarvitse juoda. (n=120)

51,7%

48,3%

E16. Lopulta en uskonut hänen selityksiinsä. (n=119)

79,8 %

20,2%

E17. … hänen omiin toipumisyrityksiinsä. (n=116)

79,3%

20,7%

E18. … hänen pystyvän toipumaan omin voimin. (n=122)

83,6%

16,4%

LÄHEISET

kyllä

ei

D39. Väkivaltatapauksissa hain apua lääkäriltä. (n=21)

33,3%

66,7%

D40. … poliisilta. (n=22)

45,5%

54,5%

D41. … lastensuojeluviranomaisilta. (n=21)

9,5%

90,5%

D42. … omasta seurakunnastani. (n=21)

23,8%

76,2%

D43. … omilta sukulaisiltani. (n=23)

65,2%

34,8%

D44. … juovan sukulaisilta. (n=22)

54,5%

45,5%

D45. … jostain muualta. (n=19)

47,4%

52,6%

D46. Hakemani apu auttoi minua jonkin aikaa. (n=24)

83,3%

16,7%

D47. … vähensi hetkeksi juomista. (n=24)

33,3%

66,7%

LÄHEISET

kyllä

ei

D57. Hain itselleni apua lääkäriltä. (n=118)

22,9%

77,1%

D58. … psykologilta/psykiatrilta. (n=118)

17,0%

83,0%

D59. … Al-Anon -ryhmästä. (n=117)

9,4%

90,6%
85,5%

D60. … seurakunnastani. (n=117)

14,5%

D61. … jostain muualta. (n=121)

43,0%

757,0

D66. Jouduin käyttämään unilääkkeitä. (n=115)

12,2%

87,8%

D67. Jouduin käyttämään rauhoittavia lääkkeitä. (n=115)

11,3%

88,7%

D68. Suunnittelin itsemurhaa. (n=115)

17,4%

82,6%

D69. Yritin itsemurhaa. (n=115)

2,6%

97,4%
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POTILAAT

kyllä

ei

E34. Etsin apua ongelmaani uskonnon alueelta. (n=170)

26,5%

73,5%

E35. ... ja onnistuin siinä mielestäni jonkin aikaa. (n=144)

14,6 %

85,4%

E36. ... mutta vähäinen ottaminen johti taas ongelmiin. (n=144)

63,2%

36,8%

E59. Juomisaikanani menetin lapsuuden uskoni. (n=169)

36,1%

63,9%

E60. … itse hankkimani vakaumuksen. (n=166)

26,5%

73,5%

E61. … uskoni Jumalaan sellaisena kuin hänet käsitin. (n=158)

35,1%

64,9%

E62. Minulla on oma hengellinen vakaumus. (n=171)

70,2%

29,8%

E65. Koin juomiseni hyvin ristiriitaisena vakaumukseni kanssa. (n=167)

41,9%

58,1%

E66. Uskonystäväni syyttivät minua juomisestani. (n=158)

5,1%

94,9%

LÄHEISET

kyllä

ei

D71. Läheisen juomisen vuoksi menetin itse hankkimani vakaumuksen. (n=112)

4,5%

95,5%

D72. … uskoni Jumalaan. (n=113)

7,1%

92,9%

D73. Säilytin oman vakaumukseni joipa hän tai ei. (n=112)

89,3%

10,7%

D74. Minulla oli oma hengellinen vakaumus. (n=111)

63,1%

36,9%

POTILAAT

melko usein

satunnaisesti en koskaan

E63. Kävin kirkossa/uskonnollisissa tilaisuuksissa. (n=173)

11,0%

72,8%

16,2%

E64. Rukoilin. (n=173)

39,9%

50,9%

9,2%

LÄHEISET

melko usein

satunnaisesti en koskaan

D75. Kävin kirkossa/uskonnollisissa tilaisuuksissa. (n=115)

17,4%

66,1%

16,5%

D76. Rukoilin. (n=116)

57,8%

37,1%

5,1%

POTILAAT: Hoitoon mennessäni pääongelmani oli:
F1. pelkkä alkoholi. (n=172)

kyllä

ei

75,6 %

24,4%

F2. alkoholi ja huumeet. (n=172)

0,6%

99,4%

F3. alkoholi ja lääkkeet. (n=172)

22,1%

77,9%

F4. kaikki kolme. (n=172)

1,7%

98,3%

F5. Hakeuduin hoitoon omasta tahdostani. (n=170)

91,8%

8,2%

Hoitoon hakeutumista vaati/esitti myös:

kyllä

ei

F6. perheeni. (n=169)

72,2%

27,8%

F7. työnantajani. (n=170)

17,6%

82,4%

F8. sosiaalitoimi. (n=170)

12,4%

87,6%

F9. lääkäri. (n=170)

14,7%

85,3%

F10. joku muu. (n=170)

26,5%

73,5%
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Hoitoon oli lähdettävä, koska minua uhkasi:
F11. avioero. (n=170)

35,3%

F12. työpaikan menetys. (n=170)

24,7%

64,7%
75,3%

F13. lasteni huostaanotto. (n=170)

1,8%

98,2%

F14. terveyteni menetys. (n=170)

68,8%

31,2%

F15. jokin muu. (n=170)

38,2%

61,8%

POTILAAT: Hoidon alussa:
F36. minulta otettiin pois unilääkkeet. (n=166)

kyllä

ei

22,9%

77,1%

F37. myös muita lääkkeitä. (n=166)

21,1%

78,9%

F38. nukuin huonosti. (n=172)

61,0%

39,0%

F39. sain kohtauksia. (n=166)

5,4%

94,6%

F40. kävin hoidossa sairaalassa. (n=167)

2,4%

97,6%

F41. minulta ajettiin alas huumeet. (n=160)

0,6%

99,4%

F42. minulta ajettiin alas lääkkeet. (n=163)

19,0%

81,0%

F43. Ihmettelin, kun minulta otettiin pois lääkärin määräämät lääkkeet. (n=160)

11,9%

88,1%

LÄHEISET: Kun hän otti yhteyttä minuun:

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

F8. hän tuntui alussa hyvin ahdistuneelta. (n=123)

30,1%

18,7%

51,2%

F9. puhui hoidosta kielteisesti. (n=123)

8,9%

4,9%

86,2%

F10. hän oli koko ajan hyvin ahdistunut. (n=123)

7,3%

11,4%

81,3%

F11. hän tuntui heti alussa luottavaiselta. (n=125)

78,4%

13,6%

8,0%

F12. puheistaan heijastui usko toipumiseen. (n=125)

85,6%

8,8%

5,6%

F13. hän tuntui todella paneutuvan hoitoonsa. (n=125)

89,6%

4,8%

5,6%
eri mieltä

Kun hän oli lähtenyt hoitoon:

samaa mieltä

en osaa sanoa

F14. olin hyvin helpottunut. (n=125)

94,4%

3,2%

2,4%

F15. epäilin hänen toipumistaan. (n=124)

38,7%

12,1%

49,2%

POTILAAT: Hoitoni aikana:

Kyllä

Ei

F70. oma uskonnollinen vakaumukseni oli joskus uhattuna. (n=171)

4,1%

95,9%

F71. koin vakaumuksellisia ristiriitoja. (n=170)

10,6%

89,4%

F72. menetin oman vakaumukseni. (n=169)

1,2%

98,8%

F73. oma vakaumukseni lujittui ja selkiintyi. (n=167)

57,5%

42,5%

F74. minulla oli oma vakaumukseni. (n=165)

70,3%

29,7%

F75. olisin halunnut enemmän kahdenkeskistä terapiaa. (n=167)

28,7%

71,3%

F76. keskustelin kahden kesken eettisen neuvonantajan kanssa. (n=165)

14,5%

85,5%
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POTILAAT: Ilmapiiri hoidossa oli:

samaa mieltä

en osaa sanoa

F99. kodinomainen. (n=168)

89,2%

4,2%

6,6%

F100. laitosmainen. (n=166)

10,8%

1,2%

88,0%

F101. lämmin ja läheinen. (n=168)

89,2%

3,6%

7,2%

F102. etäinen. (n=165)

4,9%

2,4%

92,7%

F103. pelottava ja ahdistava. (n=167)

eri mieltä

7,2%

1,8%

91,0%

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

F104. oli/olivat uhrautuvia. (n=169)

78,1%

12,4%

9,5%

F105. oli/olivat minulle hyvin tärkeitä. (n=170)

90,6%

4,7%

4,7%

F106. ajattelivat potilaan parasta. (n=172)

90,1%

3,5%

6,4%

F107. olivat itsekeskeisiä. (n=168)

11,3%

7,1%

81,6%

Terapeutti/terapeutit:

F108. ajattelivat vain leipäänsä. (n=169)
Muu henkilökunta oli:

3,0%

4,7 %

92,3%

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

F109. tosi mukavaa. (n=171)

98,2%

0,6%

1,2%

F110. melko etäistä. (n=168)

1,2%

3,0%

95,8%
eri mieltä

Hoidon aikana:

samaa mieltä

en osaa sanoa

F111. ruoka hoitopaikassa oli hyvää. (n=172)

99,4%

0,0%

0,6%

F112. kaipasin myös terapeuttia, joka itse ei ole

4,7%

6,4%

88,9%

F113. kaipasin enemmän vapaa-ajan toimintaa. (n=170)

15,3%

10,0%

74,7%

F114. tunsin saavani toipumiseeni todella hyvät työkalut.

95,9%

2,3%

1,8%

92,8%

1,8%

5,4%

alkoholisti. (n=171)

(n=172)
F116. tajusin juovana aikana olleeni todella valehtelija.
(n=168)

POTILAAT: Hoitoni aikana:

Kyllä

Ei

F117. olisin halunnut kirjallisia tehtäviä. (n=171)

9,4%

90,6%
77,3%

F118. tein itse muistiinpanoja. (n=172)

22,7%

F119. otin kopioita tärkeistä kalvoista. (n=170)

48,8%

51,2%

F120. liikuin paljon vapaa-ajalla. (n=171)

49,1%

50,9%
89,5%

F121. ihmettelin, kun kertaakaan ei puhallutettu. (n=171)

10,5%

F122. ihmettelin, kun ovet olivat aina auki. (n=171)

32,2%

67,8%

F123. minua häiritsi potilaiden vaihtuminen ryhmässä. (n=171)

7,6%

92,4%

354

POTILAAT
G20. Puheiden/kirjeiden kuunteluun pystyin

huonosti

hyvin

täysin rauhallisesti

7,5%

71,1%

21,4%

vähän

jonkin verran

paljon

4,9%

11,7%

83,4%

keskittymään… (n=159)
G21. Läheisteni puheista muistin… (n=163)

POTILAAT
G22. Erityisen koskettavana koin jonkin läheisen tuskan (n=161)
G23. Läheiseni puhuessa minun oli vaikeaa olla hiljaa (n=165)
G24. Olin itse siassa iloinen, että heillä oli tilaisuus purkaa tunteensa (n=165)

POTILAAT: Vastatessani itse läheisilleni halusin:

kyllä

ei

84,5%

15,5%

4,2%

95,8%

92,1%

7,9%

samaa mieltä

en osaa sanoa

G27. … kiittää heitä. (n=161)

87,0%

7,5%

eri mieltä
5,5%

G28. … kiistää heidän näkemyksiään. (n=157)

8,3%

7,0%

84,7%

G29. … paljastaa heidän omia virheitään. (n=157)

5,1%

7,6%

87,3%

G30. En uskaltanut puhua rehellisesti ajatuksistani.

12,1%

6,4%

81,5%

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

(n=157)
Läheisteni kertomien kokemusten ja saamieni
kirjeiden jälkeen:
G35. … itsetuntoni oli täysin maassa. (n=158)

32,3%

17,7%

50,0%

G36. … minua jäivät kaivelemaan muutamat asiat.

16,0%

12,0%

72,0%

(n=150)

LÄHEISET: Puhuessani potilaana olleelle läheiselleni:

samaa mieltä en osaa sanoa

eri mieltä

G6. minua jännitti kovasti. (n=122)

64,8 %

5,7%

29,5%

G7. minua pelotti puhua. (n= 122)

33,6 %

9,0%

57,4%

G8. minua säälitti läheiseni. (n=122)

41,0%

9,0%

50,0%

G9. olisin antanut hänenkin puhua. (n=120)

27,5%

19,2%

53,3%

G10. karkotin turhan tunteilun. (n=120)

46,7 %

12,5%

40,8%

G11. puhuin rohkeasti kaiken mieltäni painavan. (n= 120)

85,0 %

4,2%

10,8%

G12. hän kuunteli mielestäni avoimesti. (n=123)

89,4%

4,9%

5,7%

G13. hän vaikutti vihamieliseltä. (n=122)

4,1%

8,2%

87,7%

G14. hän vaikutti ylimieliseltä. (n=122)

4,9%

9,0%

86,1%

G15. hän vaikutti välinpitämättömältä. (n=122)

5,7%

5,7%

88,6%

G16. hän vaikutti poissaolevalta. (n=121)

6,6%

5,0%

88,4%
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G17. Olin iloinen, että sain purkaa patoutuneet tunteeni.

83,1%

7,6%

9,3%

samaa

en osaa sanoa

eri mieltä

(n=118)
Potilaana olleen läheiseni vastatessa hän oli mielestäni:

mieltä
G18. hyvin pettynyt. (n=120)

5,8%

8,3%

85,9%

G19. vihamielinen. (n= 120)

2,5%

7,5%

90,0%

G20. kostonhaluinen. (n=120)

1,7%

3,3%

95,0%

G21. hyvin väsynyt. (n=120)

37,5%

15,0%

47,5%

G22. hyvin iloinen. (n=118)

48,3 %

23,7%

28,0%

G23. todella vilpitön ja rehellinen. (n= 120)

80,8 %

10,8%

8,3 %

POTILAAT: Perushoidon jälkeen:

kyllä

ei

H6. jatkoin sairaslomalla. (n=168)

15,5, %

84,5 %

H7. palasin entiseen työhöni. (n=166)

66,3%

33,7%

H8. jouduin etsimään uuden asunnon. (n=166)

6,6%

93,4%

H9. jouduin etsimään uuden työn. (n=167)

18,0%

82,0%

H10. pyrin karttelemaan entisiä juomakavereitani. (n=167)

40,1 %

59,9%

Päihteiden jäätyä pois:

kyllä

ei

H11. kehittelin uusia harrastuksia. (n=169)

34,9%

65,1%

H12. minulla oli riittävästi tekemättömiä töitä. (n=168)

77,4%

22,6%

Entiset juomakaverini:

kyllä

ei

H14. yrittivät tarjota minulle alkoholia. (n=164)

23,2%

76,8%

H15. alkoivat pian kartella minua. (n=162)

37,0%

63,0%

H16. ovat edelleen kavereitani. (n=160)

61,3%

38,8%

H17. Kieltäydyin vetoamalla johonkin verukkeeseen.. (n=160)

6,9%

93,1%

H18. .. kertomalla rehellisesti syyn kieltäytymiseeni. (n=162)

90,7%

9,3%

POTILAAT

tärkeä

en osaa sanoa

ei kovin/ei lainkaan tärkeä

H29. Jatkohoidossa läheisen mukana olo

67,3%

13,1%

19.6%

usein

harvoin

en missään vaiheessa

15,4%

43,7%

40,9%

oli/on minulle. (n=153)
H49. Kaipasin jatkohoitoon
ammattiterapeutin apua. (n=149)
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Jatkohoidon aikaiset käynnit

viikoittain

silloin tällöin

en lainkaan

39,8%

31,1%

29,1%

6,8%

17,0%

76,2%

säännöllisesti

silloin tällöin

en käy lainkaan

I33. Potilaat: Käyn nykyään AA:ssa (n=167)

30,5%

23,4%

46,1%

I33. Läheiset: Käyn nykyään Al-Anonissa tai jossain

8,5%

8,5%

83,0%

H51. Potilaat: Jatkohoidon aikana kävin AA-ryhmissä
(n=161)
H40. Läheiset: Jatkohoidon aikana kävin AlAnonissa tai jossain vastaavassa ryhmissä.(n=118)
Kyselyhetken aikaiset käynnit

vastaavassa (n=118)

Olen nyt itsekin melkoinen ”alkoholismin asiantuntija”.

samaa mieltä

en osaa sanoa

eri mieltä

I22. Potilaat (n=164)

76,8%

14,6%

8,6%

I22. Läheiset (n=119)

79,0%

11,8%

9,2%

POTILAAT

kyllä

ei

23,0%

77,0%

I29. Toipumisestani on kysynyt lääkäri/hoitaja. (n=164)

31,7%

68,3%

I30. Toipumisestani olen kertonut toisillekin. (n=164)

92,1%

7,9%

I28. Toipumisestani on kysynyt hoidon maksanut kunta. (n=161)

LÄHEISET
I28. Läheiseni toipumisesta on kysynyt hoidon maksanut kunta. (n=121)

kyllä

ei

13,2%

86,8%

I29. Läheiseni toipumisesta on minulta kysynyt lääkäri/hoitaja. (n=120)

12,5%

87,5%

I30. Läheiseni toipumisesta olen itse kertonut toisillekin. (n=121)

88,4%

11,6%

POTILAAT

kyllä

ei

I35. Nykyään kodissani on alkoholia. (n=167)

36,5%

63,5%

I36. ... tarjoan joskus vierailleni. (n=165)

32,1%

67,9%

I37. ... muut voivat ottaa seurassani. (n=165)

93,9%

6,1%

I38. ... oma kieltäytymiseni on itsestään selvä. (n=163)

86,5%

13,5%

I39. Olen hyvin tarkka lääkkeitteni suhteen. (n=162)

93,8%

6,2%

LÄHEISET

kyllä

ei

I34. Nykyään kodissamme on alkoholia. (n=119)

63,9%

36,1%

I35. ... tarjoamme joskus vieraillemme. (n=119)

52,9%

47,1%

I36. Otan vapaasti toipuneen läheiseni nähden. (n=119)

50,4%

49,6%

I37. Olen lopettanut omankin käyttöni. (n=116)

31,0%

69,0%

357

358

ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS
SERIES E SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM

122.

Uitto, Minna (2011) Storied relationships : students recall their teachers

123.

Törmä, Tiina (2011) Juovasta äidistä raittiiksi äidiksi – alkoholismista toipumisen
prosessi äitien kertomana

124.

Leinonen, Rauni (2012) Ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittäminen :
opiskeluorientaatiot ja opinnäytetyön vertaistilanteet opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymisen tukena

125.

Laru, Jari (2012) Scaffolding learning activities with collaborative scripts and
mobile devices

126.

Koskela, Jani (2012) Discontinuity as theoretical foundation to pedagogy :
existential phenomenology in Otto Friedrich Bollnow’s philosophy of education

127.

Varis, Markku (2012) Kielikäsitys yläkoulun äidinkielen oppikirjoissa

128.

Kontio, Kimmo (2012) Luonto
kasvatusajattelussa : tutkielma Émilestä

129.

Viljamaa, Elina (2012) Lasten tiedon äärellä : äidin ja lasten kerronnallisia
kohtaamisia kotona

130.

Louhela, Virpi (2012) Kuulluksi tulemisen pedagogiikka kaikille yhteisessä
koululiikunnassa

131.

Heikkinen, Mervi (2012) Sexist harassment as an issue of gender equality politics
and policies at university

132.

Kovalainen, Minna (2013) The social construction of learning and teaching in a
classroom community of inquiry

133.

Vuopala, Essi (2013) Onnistuneen yhteisöllisen verkko-oppimisen edellytykset :
näkökulmina yliopisto-opiskelijoiden kokemukset ja verkkovuorovaikutus

134.

Erkkilä, Tuomas (2013) Pedagogiikka Tapiolan kuorossa ja Kari Ala-Pöllänen
yhteistoiminnallisena lapsikuoronjohtajana

135.

Belt, Aino (2013) Kun työrauha horjuu : kotitalousopettajien käsityksiä
työrauhahäiriöistä ja niiden taustatekijöistä

136.

Autti, Outi (2013) Valtavirta muutoksessa : vesivoima ja paikalliset asukkaat
Kemijoella

137.

Pääkkönen, Leena (2013) Nuorten musisointiprosessi koulussa toteutetussa
konserttiprojektissa : musiikkiluokkalaisten kertomukset yhdessä tekemisestä

ja

sivistys

Jean-Jacques

Rousseaun

Book orders:
Granum: Virtual book store
http://granum.uta.fi/granum/

E 139

OULU 2013

UNIV ER S IT Y OF OULU P. O. BR[ 00 FI-90014 UNIVERSITY OF OULU FINLAND

U N I V E R S I TAT I S

S E R I E S

SCIENTIAE RERUM NATURALIUM
Professor Esa Hohtola

HUMANIORA
University Lecturer Santeri Palviainen

TECHNICA
Postdoctoral research fellow Sanna Taskila

MEDICA
Professor Olli Vuolteenaho

ACTA

ALKOHOLISTIN JA HÄNEN
LÄHEISENSÄ SAMANAIKAINEN
TOIPUMINEN VAPAUTTAVANA
OPPIMISPROSESSINA
MINNESOTA-HOIDOSSA

SCIENTIAE RERUM SOCIALIUM
University Lecturer Hannu Heikkinen

SCRIPTA ACADEMICA
Director Sinikka Eskelinen

OECONOMICA
Professor Jari Juga

EDITOR IN CHIEF
Professor Olli Vuolteenaho
PUBLICATIONS EDITOR
Publications Editor Kirsti Nurkkala
ISBN 978-952-62-0295-2 (Paperback)
ISBN 978-952-62-0296-9 (PDF)
ISSN 0355-323X (Print)
ISSN 1796-2242 (Online)

U N I V E R S I T AT I S O U L U E N S I S

Heikki Oinas-Kukkonen

E D I T O R S

Heikki Oinas-Kukkonen

A
B
C
D
E
F
G

O U L U E N S I S

ACTA

A C TA

E 139

OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU;
OULUN YLIOPISTO,
KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

E

SCIENTIAE RERUM
SOCIALIUM

