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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Helsingin Sanomien huumausaineiden ongelmakäyttäjien hoidosta kertovia artikkeleita sosiaalisen
konstruktionismin viitekehyksestä käsin. Tutkimusote on Alasuutarin (1996) viitoittama. Tutkimuksen aineistona oli 18 Helsingin Sanomien
huumausaineongelmaisten hoidosta kertovaa artikkelia aikaväliltä 10.8.97 - 4.5.99. Tutkimuksen kohteeksi nousivat erityisesti
asiantuntijalausunnot. Nämä on jaoteltu kahteen ryhmään - lääkärien ja muiden asiantuntijoiden ryhmiin. Työn aluksi kuvataan suomalaisen
huumausaineongelman kehitystä 1960-luvulta tähän päivään. Lisäksi määritellään huumausaineiden ongelmakäyttäjä. Esioletuksena
tutkimuksessa on medikalisaatio-käsitteen keskeisyys. Medikalisaatiolla tarkoitetaan lääketieteellisten määrittelyjen leviämistä yhä useammalle
ihmiselämän alueelle, sekä sitä, että medikalisaatiolla pyritään poikkeavuuden kontrollointiin. Lääkärien asiantuntijalausuntoja tarkastellessa
tulevat esiin ongelmat hoidon järjestelmässä, viranomaisten yhteistyössä ja asiakkaan asemassa. Lääkärien lausunnoissa perustelut
hoitojärjestelmän tilasta voidaan jaotella taloudellisiin, asenteellisiin ja tiedollisiin syihin. Lääkärit konstruoivat huumausaineongelmasta
lääketieteellistä ongelmaa korostamalla terveydenhuoltokentän yhteistyötä ja lääketieteellistä tiedontuotantoa. Muiden asiantuntijoiden
lausunnoista on tutkittu huumausaineongelman määrittelyitä ja käsityksiä hoidosta. Riippuvuus-käsitteen keskeisyys ja merkitys
hoitoonohjautumisessa nousee voimakkaasti esiin. Tärkeänä osana itse hoitoa nähdään yllättäen tiukka kuri. Tutkimuksen johtopäätöksenä
voidaan sanoa, että huumausaineongelman määrittelyt ovat muuttuneet. 1980-luvulla keskusteltiin siitä, onko Suomessa huumausaineongelmaa.
Nyt ongelman olemassaolo on hyväksytty, ja ratkaisukeinoja etsitään lääketieteestä. Lääkäreillä on puhevaltaa. Hoitojärjestelmän epäkohdat
myönnetään, mutta itse lääketieteen arvoa ja mahdollisuuksia hoitaa ongelmaa ei kyseenalaisteta. Ongelma voidaan nähdä myös käyttäjän
motivaation ongelmana. Tällöin nähdään, että käyttäjässä, joka ei sovellu hoidon normeihin, on vikaa, eikä hoitojärjestelmässä tai
lääketieteellisissä määrittelyissä. Huumausaineongelma voidaan määritellä monella eri tavalla. ”Humaanista” hoitopuheesta löytyy voimakas
kurin merkityksen korostaminen. Tämä liittyy nähdäkseni vallalla olevaan riippuvuus-puheeseen. Käsitettäessä huumausaineiden
ongelmakäyttäjä riippuvaiseksi, hänen oma tahtonsa ja mahdollisuutensa vaikuttaa tilaansa minimoidaan, ja ulkopuolisen kurin merkitys
korostuu. 2000-luvun huumausaineongelman ratkaisuun liittyvät korvaushoito ja terveysneuvontapisteet. Välitöntä huumausaineiden käytön
lopettamista ei nähdä tämän toiminnan tavoitteena. Nämä ovat ei-moralisoivia tapoja auttaa huumausaineongelmaista. Toisaalta ne liittyvät myös
sen tilanteen hyväksymiseen, että meillä 2000-luvun Suomessa on huumausaineongelma. Keskeisinä lähteinä tutkimuksessa ovat Helsingin
Sanomien artikkelit, Conrad ja Schneider (1980) Deviance and medicalization. From badness to sickness, Tuomainen ym. (1999) Medikalisaatio
- aikamme sairaus, Alasuutari (1996) Toinen tasavalta. Suomi 1946-1994. Jokinen, Juhila ja Suoninen (1993) Diskurssianalyysin aakkoset
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